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Anotace 

Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení rizik železniční přepravy čpavku a na 

základě nehody v Olomouci posoudit a aktualizovat havarijní plán ŽST Olomouc hlavní 

nádraží. 

Práce je zaměřena na popis a posouzení rizik železniční přepravy čpavku a na analýzu 

rizik pomocí metody DOW´s Chemical Exposure Index s následným upřesněním zóny 

havarijního plánování z hlediska ochrany obyvatelstva v okolí ŽST, pomocí softwarového 

modelování programem ALOHA.   

V závěru práce jsou shrnuty výsledky jednotlivých metod a v rámci aktualizace 

havarijního plánu je zde uveden návrh, který řeší detailnější únik nebezpečné látky při 

mimořádné události. Poslední kapitola této práce je zaměřena na možnosti varování 

obyvatelstva a na pokyny pro snižování rizik při úniku čpavku. 

Klíčová slova:  Havarijní plán, nebezpečná látka, amoniak, analýza rizik,  

metoda DOW´s Chemical Exposure Index, ALOHA  

 

Annotation 

The main aim of this thesis is the risk assessment of amonia railway transport and by 

akcident in Olomouc review and update the emergency plan ZST Olomouc main station. 

 The thesis is focused on the description and assessment of risks in rail transportation 

of amonia and risk analysis using the DOW´s Chemical Exposure Index, followed by 

specifying the emergency planning zone from point of view of Civil Protection in the 

surroudings ZST, using a software modeling program ALOHA.  

At the end of thesis are the evaluations of the invidual methods and update the 

emergency plan is here proposed, which deal with the detailed leak hazardous substances 

during an emergency.  The last charter of this thesis is focused on the possibility of warning 

the population and the guidelines for risk reduction by ammonia leak. 

Keywords:  Emergency Plan, hazardous substance, ammonia, risk analysis, 

   method DOW´s Chemical Exposure Index, ALOHA    
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1. Úvod 

Chemické látky a přípravky se staly nepostradatelnou součástí lidské společnosti. Jen 

stěží si lze představit vyspělou společnost, která by chemické látky nebo přípravky 

nevyužívala. Chemický průmysl vyrábí a exportuje značné množství chemických látek a 

přípravků, které představují nejen pro člověka, ale i životní prostředí závažná rizika. Tyto 

látky mohou při haváriích poškodit lidské zdraví, životní prostředí nebo mohou způsobit i 

smrtelná zranění či výrazné ekonomické ztráty. Následky způsobené vlivem mimořádných 

událostí, vyvolávají potřebu účelného řízení a kontroly bezpečnosti při přepravě a manipulaci 

těchto nebezpečných látek. Pro zajištění vhodných preventivních opatření a připravenosti na 

mimořádné události, je potřeba věnovat pozornost identifikaci a hodnocení rizik při nakládání 

a přepravě nebezpečných látek.  

Pro eliminaci těchto rizik bylo nutné stanovit v této oblasti určitá pravidla, která učiní 

přepravu nebezpečných látek a předmětů co nejméně rizikovější. Nutnost sjednotit podmínky 

pro přepravu nebezpečných zásilek vedla ke vzniku mezinárodních dohod pro přepravu. 

Dopravu nebezpečných látek lze obecně rozdělit na leteckou, lodní, potrubní, silniční a 

železniční.  

Cílem této diplomové práce je posouzení rizik spojená s přepravou amoniaku po 

železnici a upřesnění zóny havarijního plánování při úniku amoniaku z hlediska ochrany 

obyvatelstva v okolí. Diplomová práce je koncipována do tří hlavních oblastí.  

První část je věnována popisu železniční přepravy nebezpečných látek, konkrétně 

amoniaku včetně příkladů havárií, které se staly při přepravě této látky po železnici.  

Druhá část je zaměřena na analýzu rizik pomocí metody DOW´s Chemical Exposure 

Index a následné upřesnění zóny havarijního plánování SW modelováním programem 

ALOHA v okolí ŽST Olomouc hlavní nádraží. Tímto získané informace o rizikovosti území 

v okolí ŽST Olomouc hlavní nádraží jsou uplatněny pro posouzení havarijního plánu.  

Ve třetí části je provedeno slovní shrnutí, kde jsou porovnány výsledky analýzy rizik 

pomocí výše zmiňovaných metod. V rámci aktualizace havarijního plánu na základě 

zkušeností z nehody v Olomouci, je zde uveden návrh havarijního plánu, který řeší detailnější 

únik nebezpečné látky při mimořádné události. Poslední kapitola této práce je zaměřena na 

možnosti varování obyvatelstva a na pokyny pro snižování rizik při úniku amoniaku. 
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2. Rešerše literatury 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením 

činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

[1] 

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém 

prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná 

chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit 

následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a 

majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí 

 

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních 

úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve 

znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) [2] 

Zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je 

umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek v množství stejném 

nebo větším. 

 

Bernatík A. a Maléřová L., Analýza rizik území. 1. vydání. Ostrava: Vydalo Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-7385-082-1. [19] 

 

Tato kniha shrnuje stanoviska k problematice hodnocení rizik závažných havárií 

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

zdraví a životy lidí, majetek nebo životní prostředí. Nejprve se zabývá rozdělením 

mimořádných událostí, v další části popisuje nejčastěji využívané metody analýzy rizik území 

a v poslední části knihy jsou shrnuty požadavky na zpracování dat, spolehlivost informací 

apod. pro potřeby analýzy rizik území. Část textu této knihy se zabývá i problematice 

přepravy nebezpečných látek a ochraně kritické infrastruktury.  
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Guidelines for Quantitative Risk Assessment “Purple Book” CPR 18E. First Edition. 

Hague, Netherlands: Committee for the Prevention of Disasters, 1999. 237 s. [22] 

Tato holandská metodika je uznávaným přístupem ke komplexnímu hodnocení rizik. 

Metodika má dvě části. První část se věnuje hodnocení rizik stacionárních zařízené a druhá 

část se věnuje kvantitativnímu hodnocení rizik (QRA) přepravy nebezpečných látek. 

Použitelnost této metodiky je vymezena na přepravu nebezpečných látek po veřejných 

komunikacích vozidly, vlaky, vodní dopravou a potrubím mimo ohraničené území podniků a 

překladišť. 

 

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). In: Sbírka 

mezinárodních smluv. 2007, roč. 2011, č. 19. [39] 

Hlavní dokument upravující mezinárodní železniční přepravu nebezpečných látek, je již 

výše zmíněný Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). Tento řád 

stanovuje bezpečnostní pravidla pro přepravu nebezpečných látek, jejichž přeprava je 

dovolena. Především se jedná o požadavky na dělení a označování těchto látek a přepravních 

prostředků, povinnosti účastníků přepravy a požadavky na vozidla a jejich vybavení.  

  

Smetana M. a Kratochvílová D. ml., Havarijní plánování: Varování, evakuace, 

poplachové plány, povodňové plány. Vydání první. Brno: Computer Press, a.s., 2010. 166 

s. ISBN 978-80-251-2989-0, KU0066. [41] 

Popisuje jednotlivé části dokumentace, která je zpracovávaná v rámci podniku 

pracujících s nebezpečnými látkami. Publikace se zaměřuje hlavně na chemický průmysl a 

jadernou energetiku, avšak postupy a dokumenty zde popsané se využívají v dalších 

organizacích a oblastech, mezi které patří např. evakuace, varování, poplachové plány 

nebo povodňové plány.  
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3. Popis rizika 

Společně s rostoucí ekonomikou také dochází k nárůstu nároků v logistických 

sektorech. Průmyslové podniky vyrábí a exportují velké množství nebezpečných látek, které 

vyvolávají potřebu hodnocení a řízení rizik. Riziko je hlavně spojené s toxicitou, hořlavostí a 

výbušností látek. Nejen v České republice, ale i v ostatních zemích dochází stále více k 

haváriím při přepravě nebezpečných látek, které mají relevantní následky na životech a zdraví 

obyvatelstva, majetku nebo životním prostředí. Česká republika patří podle hustoty železniční 

sítě k předním evropským zemím. Mezi nejčastěji přepravované nebezpečné látky v České 

republice patří amoniak, benzín, chlor a technické plyny. [16] 

Tato kapitola je zaměřena na železniční přepravu nebezpečných látek, zejména 

amoniaku a s ní spojena rizika.  

 

3.1 Železniční doprava  

Nejzávažnější a největší rizika vznikají při zpracování, manipulaci a přepravě 

nebezpečných látek. Pro eliminaci těchto rizik bylo nutno stanovit určitá pravidla, která učiní 

přepravu nebezpečných látek a předmětů co nejméně rizikovější. Nutnost sjednotit podmínky 

pro přepravu nebezpečných zásilek vedla ke vzniku vytvoření mezinárodních předpisů pro 

přepravu, které jsou i výchozími podklady pro vnitrostátní přepravu nebezpečných zásilek. 

Jedná se o následující dohody:  

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

  Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID).  

  Manuál pro leteckou přepravu nebezpečných nákladů (IATA DGR).  

  Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po moři (IMDG kód).  

Předpisy pro přepravu nebezpečných zásilek jsou pravidelně ve dvouletých intervalech 

aktualizovány. [14] 

 

3.1.1 Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS)  

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (dále jen 

GHS) je systém pro integraci stávajících systémů klasifikace a označování chemických látek 

sloužící pro informování uživatelů o těchto nebezpečích, a to za pomocí symbolů, vět na 

štítcích obalů a bezpečnostních listů. Cílem tohoto systému je zajištění bezpečného 

obchodování a vysokou úroveň ochrany lidského zdraví, života a životního prostředí.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD_list
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GHS oproti minulému systému klasifikace přináší některé změny a další rozšíření pro 

nebezpečné fyzikální vlastnosti a nebezpečné vlastnosti pro lidské zdraví a životní prostředí. 

Zcela mění výstražné symboly nebezpečnosti.  

Nově zavádí signální slova pro dvě úrovně závažnosti nebezpečnosti. Pro označení 

méně závažných kategorií nebezpečnosti, to je signální slovo „varování“ a pro označení 

závažnějších kategorií nebezpečnosti, to je signální slovo „nebezpečí“.  

Dále nahrazuje některé pojmy např. „přípravek“ nahrazuje pojmem „směs“, a nebo 

pojem „kategorie nebezpečnosti“ nahrazuje pojmem „třída nebezpečnosti“.  Upravuje a 

stanovuje standardní věty nebezpečnosti H-věty (dříve R-věty) a pokyny pro bezpečné 

zacházení P-věty (dříve S-věty). [19,45] 

 

3.1.2 Přeprava nebezpečných látek  

Účastníci přepravy nebezpečných látek a předmětů musí postupovat v souladu 

s právním rámcem železniční přepravy. Hlavním dokumentem upravující mezinárodní 

železniční přepravu nebezpečných látek, je již výše zmíněný Řád pro mezinárodní železniční 

přepravu nebezpečných věcí (RID). Tento řád stanovuje bezpečnostní pravidla pro přepravu 

nebezpečných látek, jejichž přeprava je dovolena. Především se jedná o požadavky na dělení a 

označování těchto látek a dopravních prostředků, povinnosti účastníků přepravy a požadavky 

na vozidla a jejich vybavení. [4,6,7,39] 

Nebezpečnou látkou se rozumí látka, která představuje pro život, zdraví nebo životní 

prostředí určité nebezpečí a mají jednu nebo i více z těchto vlastností: 

  dráždivost 

  hořlavost 

  karcinogenitu 

  mutagenitu 

  nebezpečnost pro životní prostředí 

  radioaktivitu 

  škodlivost zdraví 

  toxicitu 

  výbušnost 

  žíravost 

 

Nebezpečné látky a předměty jsou zařazeny do třídy nebezpečnosti podle svých 

převládajících nebezpečných vlastností. Na základě předpisu RID jsou nebezpečné látky a 

předměty klasifikovány následovně do tabulky č. 1, která je uvedena na další straně. [14,39] 

 

 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99%C3%ADpravek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Bs
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Tabulka č. 1 – Třída nebezpečnosti látek [39]  

Třída Vlastnosti látky 

Třída 1 Výbušné látky a předměty 

Třída 2 Plyny 

Třída 3 Hořlavé kapaliny 

Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky 

Třída 4.2 Samozápalné látky 

Třída 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

Třída 5.1 Látky podporující hoření 

Třída 5.2 Organické peroxidy 

Třída 6.1 Jedovaté látky 

Třída 6.2 Infekční látky 

Třída 7 Radioaktivní látky 

Třída 8 Žíravé látky 

Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

 

Pro přepravu je velmi důležitá správná identifikace nebezpečné látky, a proto byly pro 

usnadnění identifikace přijaty bezpečnostní značky a výstražné symboly.  Pro předepsané 

bezpečnostní značky a výstražné symboly platí přísná pravidla, jako je rozměr, barva, 

symbolika a číslo. Příklady bezpečnostních značek a symbolů jsou uvedeny v příloze č.1. [23] 

Dalším významným prvkem identifikace nebezpečné látky jsou identifikační čísla a 

kódy. Každé nebezpečné látce je přiřazeno čtyřmístné identifikační číslo tzv. UN kód, který je 

umístěn v dolní polovině na výstražné tabuli (viz níže obrázek č. 1) o rozměrech 300 x 400 

mm. V horní polovině výstražné tabuli se nachází identifikační číslo nebezpečnosti tzv. 

Kemler kód, který se skládá ze dvou nebo tří číslic od čísla 2 až 9, podle významu 

nebezpečnosti látky. Významy identifikačních čísel nebezpečnosti jsou vysvětleny na další 

straně 7 v tabulce č. 2. Někdy může být před kombinací čísel označení X, což znamená, že 

látka nesmí přijít do kontaktu s vodou. [14,39] 

 

 

           → Kemler kód 

 

 

           → UN kód 

 

Obrázek č. 1 – Výstražná tabule amoniaku [34]  
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Tabulka č. 2 – Význam identifikačního čísla nebezpečnosti [39]  

Číslo Popis 

2 Uvolnění plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí 

3 Hořlavost par kapalin a plynů 

4 Hořlavost tuhých látek 

5 Oxidační účinky (podporuje hoření)  

6 Jedovatost (toxicita) 

7 Radioaktivita 

8 Žíravost 

9 Nebezpečí samovolné prudké reakce 

 

3.1.3 Značení cisternových vozů 

Kontejnery, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny musí být označeny velkými 

bezpečnostními značkami a to na obou podélných stranách a na každém konci. V případě 

přepravy dvou nebo více nebezpečných látek ve vícekomorových cisternových kontejnerů, 

nebo vícekomorových přemístitelných cisteren, musí být označeny velkými bezpečnostními 

značkami na obou bočných stranách příslušných komor. Na obou koncích musí být označeny 

velkou bezpečnostní značkou každého vzoru, jímž jsou opatřeny jednotlivé komory na bocích 

a obou koncích. Pokud velké bezpečnostní značky nejsou umístěny viditelně vně vozu na 

kontejnerech, cisternových kontejnerech nebo přemístitelných cisternách, musí být ty samé 

velké bezpečnostní značky umístěny rovněž po obou podélných stranách vozu. V ostatních 

případech nemusí být velká bezpečnostní značka na vůz umístěna. 

Železniční cisterny, které jsou určeny pro přepravu rozpuštěných plynů, zkapalněných 

nebo hluboce zchlazených plynů jsou označeny souvislým, asi 30 cm širokým pruhem 

oranžové barvy, která neodráží světlo. Tento pruh je ve výšce osy cisterny, viz obr. č. 2.   [39] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Železniční cisterna pro přepravu amoniaku [30] 
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3.2 Amoniak 

3.2.1 Vlastnosti a použití  

Amoniak triviálně čpavek je v čistém stavu a za normálních podmínek bezbarvý velmi 

štiplavý plyn. Amoniak je dráždivá, žíravá nebezpečná látka zásadité povahy. Zásaditý 

charakter je podmíněn jeho schopností vázat proton vodíku H
+
. Při vdechování poškozuje 

sliznici. Je zhruba o polovinu lehčí než vzduch a velmi dobře se rozpouští ve vodě. Fyzikální 

a chemické vlastnosti amoniaku jsou uvedeny níže v tabulce č. 3. 

V organické chemii se používá pro amoniak systematický název azan a pro jeho derivát 

hydrazin se užívá název diazan. Amoniak s kyselinami reaguje za vzniku amonných solí. 

Většina amoniaku se především využívá pro výrobu hnojiv cca 83 %, dále pro výrobu 

umělých hmot, kaučuku, výbušnin a farmaceutických výrobků. Také se využívá ve formě 

roztoků, jako složka bělících a čistících prostředků pro průmysl i domácnost. Jako náhrada 

freonů, se plynný amoniak používá v chladírenství. V přírodě je amoniak důležitou součástí 

přírodního koloběhu dusíku. [13,37,44] 

 

Tabulka č. 3 – Fyzikální a chemické vlastnosti bezvodého amoniaku [35,43] 

Vlastnost Jednotka Hodnota 

Skupenství při 20 °C   plyn 

Barva  bez barvy 

Zápach  silně čpavý, dráždivý 

Hodnota pH  11,6 

Bod varu [°C] -33,4 

Bod vzplanutí  [°C] není stanoveno pro plyn 

Teplota vznícení [°C] 650 

Teplota tání/tuhnutí [°C] -77,75 

Hořlavost  hořlavý 

Výhřevnost [MJ/kg] 18,631 

Dolní mez výbušnosti [% obj] 15 

Horní mez výbušnosti [% obj] 28 

Tenze par při 20 °C [kPa] 800 

Hustota při bodu varu [kg/m
3
] 681 

Hustota při 0 °C [kg/m
3
] 0,7710 

Rozpustnost  alkoholy, diethyléter, chloroform  

Rozpustnost ve vodě [g/l] 517 

Viskozita par při 20 °C [Pa s]  
Rychlost odpařování  není stanoveno 

Teplotní třída  T1 

Skupina výbušnosti  II A 

Kritická teplota [°C] 132,4 

Kritický tlak  [kPa] 11 270 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1saditost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proton
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sliznice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_chemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deriv%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrazin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
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3.2.2 Dopady na zdraví člověka, zvířat a životní prostředí 

Za krátkodobou expozici nízkým koncentracím amoniaku ve vzduchu se můžou objevit 

tyto následující negativní účinky: 

  kašel nebo dušnost,  

  podráždění očí, nosní sliznice a hrdla s rizikem trvalých následků.  

Při expozici vyšším koncentracím amoniaku může dojít: 

  k vážným dýchacím potížím a zavodnění plic.  

Dále mohou vznikat: 

  záněty očí, hrdla, plic a kůže.  

Při koncentraci vyšší než je 0,5 % obj. (cca 3,5 g m
-3

), je i krátkodobá expozice smrtelná. 

V běžném prostředí je koncentrace amoniaku tak nízká, že prakticky nepředstavuje 

žádné riziko. Jeho výhodou je, že v případě přítomnosti amoniaku v ovzduší se objeví jeho 

charakteristický intenzivní štiplavý zápach, čímž na sebe upozorní dříve, než by koncentrace 

mohla stoupnout na nebezpečnou úroveň. Pro Českou republiku platí následující limity 

koncentrace amoniaku v ovzduší pracovišť: PEL – 14 mg.m-3, NPK - P – 36 mg.m-3. 

Amoniak je velmi toxický pro obojživelníky a vodní organismy, hlavně pro ryby, kde 

hraje důležitou roli jeho velmi dobrá rozpustnost ve vodě. I v nízkých koncentracích je pro ně 

amoniak velmi toxický a může vést dokonce až k jejich úhynu. Proto je směrnicí Rady 

67/548/EHS klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Rostliny také mohou být 

zasaženy, jsou-li vystaveny vyšším koncentracím amoniaku ve vodě nebo v ovzduší.  

Ve formě amonného iontu se vyskytuje v půdách, kde je základním zdrojem pro výživu 

rostlin. Z tohoto důvodu se využívají právě dusíkatá hnojiva, ze kterých se však do 

podzemních vod uvolňují dusičnany. Tyto vody jsou poté nevhodné pro lidskou spotřebu a 

také záporně zvyšují kyselost zemin. [13,37,44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3.2.3 Základní identifikační údaje amoniaku z hlediska přepravy 

Základní identifikační údaje a bezpečnostní značky pro přepravu bezvodého amoniaku 

jsou zobrazeny níže v tabulkách č. 4 a 5. Podrobnější informace o amoniaku jsou uvedeny 

v Bezpečnostním listu, který je vložen do přílohy č. 2.   

 

Tabulka č. 4 – Identifikace bezvodého amoniaku [34] 

  

  

  

  
  

Registrační číslo CAS: 7664-41-7 

Číslo ES (EINECS/ELINCS/NLP): 231-635-3 

Indexové číslo (EEC): 007-001-00-5 

Sumární vzorec: H3-N 

Funkční vzorec: NH3 

D
S

D
 

Klasifikace: R10  

T; R23  

C; R34  

N; R50 

Výstražný symbol:    T - Toxický  

N - Nebezpečný pro životní prostředí 

R-věty: 10-23-34-50  

S-věty: (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61  

C
L

P
 

Klasifikace (dle přílohy VI CLP): 

  

  

   

Flam. Gas 2; H221  

Press. Gas  

Acute Tox. 3 (*); H331  

Skin Corr. 1B; H314   

Aquatic Acute 1; H400 

Výstražný symbol:    GHS04 GHS06 GHS05 GHS09  

Signální slovo:  Nebezpečí 

H-věty (označení): H221 H331 H314 H400  

P-věty viz kapitola F2 

Poznámky: U 

p
řep

rav
a 

Kemlerův kód (ADR): 268 

Kemlerův kód (RID) 268 

UN číslo: 1005 

ADR: 2,2TC  

RID: 2,2TC  

ADN: 2,2TC  

Další označení ADR:  Značka pro látky ohrožující životní prostředí 

Bezpečnostní značka (ADR): 2.3 + 8  

Bezpečnostní značka (RID): 2.3 + 8 + (13)  

Obalová skupina ADR/RID:   - 

IMDG:   2.3 

IMDG-vedlejší nebezpečí: 8 

ICAO/IATA: 2.3 

IATA-vedlejší nebezpečí: 8 

  

  

  

  

  

  
  

  

HAZCHEM: 2PE  

WGK: 2 

CHTOX: 2 

Nouzová opatření ERG 2012: ERG125 

Nouzová opatření ERIC 2011: 2-42 

RTECS: BO0875000 

Celní sazebník: 2814 10 00 

Třída skladování: 2A  
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Tabulka č. 5 – Výstražné symboly a bezpečnostní značky bezvodého amoniaku [34] 

  

  

  

  

 Kemlerův kód (ADR):  

 UN číslo:  

 

S
y
m

b
o
ly

 

  
Výstražný  symbol  DSD: 
  

 

    
 

 

 

 

  

 

Výstražný symbol CLP: 
  

   

  

 

 

  

  
 

Z
n
ačk

y
 

 

 

 

Bezpečnostní značka ADR/RID:                       

  
  

  

  

 
      

  

  

 

 

3.3 Příklady havárií 

Amoniak se právě kvůli svému rozmanitému využití v průmyslu a zemědělství převáží 

po celém světě. V našich podmínkách se používají pro přepravu amoniaku hlavně železniční 

cisterny. Nejen v ČR, ale i v ostatních zemích se autocisterny pro přepravu amoniaku 

používají v malém množství. A to z důvodů provozních, protože se autocisterny pro přepravu 

velkých objemů nehodí, ale především i z bezpečnostních důvodů. Jakákoli dopravní nehoda 

autocisterny, která převáží amoniak, může vážně ohrozit obyvatelstvo, jelikož hustota osídlení 

ve střední a západní Evropě je veliká. Kromě toho pravděpodobnost nehody s únikem látky na 

železnici je mnohem menší než na silnici. I když ze statistických údajů je dokázáno, že 

železnice je pro přepravu nebezpečných látek mnohem bezpečnější než silnice, je důležité 

zdůraznit, že v případě havárie bývají následky katastrofálnější. Důvodem je právě velký 

objem přepravované nebezpečné látky. 

Níže jsou popsány příklady havárií nejen ze zahraničí, ale i u nás, které se staly při 

přepravě bezvodého amoniaku po železnici. 
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3.3.1 Vykolejení nákladního vlaku s následným únikem LPG a bezvodého amoniaku v    

Ontariu 

Dne 23. září 1999 blízko města Britt v Ontariu došlo k vykolejení nákladního vlaku 

M304-41-21 společnosti Canadian National, který mířil do Toronta v Ontariu. Vlak byl tvořen 

94 vagóny, z nichž 54 byly cisternové vozy, které převážely různé produkty. Celkem 

vykolejilo 26 vagónů, z nichž bylo 19 cisternových vozů. 1 cisternový vůz byl prázdný, 14 

cisternových vozů obsahovalo zbytky naposledy převáženého LPG, 1 cisternový vůz byl plný 

LPG a 3 cisternové vozy obsahovaly bezvodý amoniak. Při vykolejení došlo k porušení 1 

cisternového vozu převážející LPG a 1 cisternového vozu převážející bezvodý amoniak. 

Následně došlo ke vznícení těchto nebezpečných látek a vytvořilo se několik ohnisek požárů. 

V 13:48, 37 minut po nouzovém brzdění, explodoval 1 cisternový vůz naplněný LPG, kdy 

v důsledku exploze došlo k uvolnění přibližně 127 000 liber LPG a 158 000 liber bezvodého 

amoniaku. Všechen LPG a velké množství bezvodého amoniaku bylo pohlceno ohněm. 

Naštěstí, nebyl nikdo zraněn, ale jeden místní dřevorubec, jeden policista a dva hasiči utrpěli 

drobná zranění v důsledku kontaktu s parami amoniaku. [24]       

 

3.3.2 Vykolejení nákladního Pacifik vlaku s následným únikem bezvodého amoniaku 

v Severní Dakotě  

Dne 18. ledna 2002 v 01:37 se vykolejil nákladní vlak 292-16 společnosti Canadian 

Pacific Railway asi 0,5 míle od města Minot, které se nachází v Severní Dakotě. Tehdy 

vykolejilo 31 vagónů z celkových 112, které vlak převážel. Mezi vykolejenými vagóny se 

nacházelo 5 cisternových vozů, které převážely 146 700 galonů bezvodého amoniaku a u 

kterých došlo k prasknutí nádrže. Následně došlo k uvolnění a rozšíření amonného mraku, 

který pokryl místo nehody a jeho okolí.  

Pravděpodobnou příčinou vykolejení byla špatná kontrola a údržba, která nezjistila a 

nezajistila výměnu prasklé kolejnicové spojky, která zapříčinila zlomení kolejnice ve spoji 

s následným vykolejením vlaku.  

V důsledku nehody byla jedna osoba smrtelně zraněná, 11 lidí utrpělo vážná zranění a 

322 lidí utrpělo lehká poranění. Škody překročili 2 miliony dolarů a více než 8 milionů dolarů 

bylo vynaloženo na ochranu životního prostředí. [25] 

Na další straně se nachází obrázek č. 3 s vyfotografovaným místem havárie.  
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Obrázek č. 3 - Vykolejení kanadského Pacifik vlaku v Severní Dakotě [25] 

 

3.3.3 Vykolejení nákladního Pacifik vlaku v Albertě roku 2001 

Dne 2. února 2001 se připravoval vlak Pacifik 966-02 k odjezdu z Red Deeru, když při 

výjezdu ze stanice směrem na jih a při rychlosti 3,9 mil za hodinu se vlak náhle zastavil. Tím 

došlo k vykolejení 5 cisteren s bezvodým amoniakem. Z toho se 2 cisternové vozy převrátily 

a celý obsah 71,74 tun bezvodého amoniaku unikl. Tento únik byl důvodek k evakuaci asi 

1300 místních obyvatel a podniků. 34 osob bylo odvezeno do nemocnice, kde došlo k úmrtí 1 

osoby. Na obrázku č. 4 jsou vyfotografovány převrácené cisterny s amoniakem. [26]    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č.  4 –  Převrácené cisternové vozy s bezvodým amoniakem [26] 
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3.3.4 Vykolejení nákladního Pacifik vlaku v Albertě roku 2004 

K vykolejení nákladního Pacifik vlaku 575-03 došlo 4. března 2004, který jel z Calgary 

do Red Deer v Albertě. Na 86,9 míli, v blízkosti Penholdu, došlo k vykolejení 1 lokomotivy a 

20 nákladních vozů. Z nichž 5 vozů bylo naloženo oceli, 5 cisternových vozů převáželo 

bezvodý amoniak a 11 cisternových vozů bylo prázdných. V důsledku nehody došlo 

k proražení 1 cisternového vozu s bezvodým amoniakem, který se vzápětí uvolnil do 

atmosféry. Ostatní cisternové vozy zůstaly neporušeny.  

Při kontrole vlaku se průvodčí nadýchal výpary amoniaku a byl převezen do nemocnice. 

Později byl propuštěn bez zranění. Vzhledem k vzniku amonného mraku bylo evakuováno 28 

obyvatel z nedalekého parku Trailer Springbrook, jako preventivní opatření. Po 9 hodinách 

evakuace, se lidé mohli vrátit zpět, jelikož nebyly zjištěny žádné škodlivé účinky nebo zranění 

v důsledku této hrozby. [27]     

 

3.3.5 Vykolejí vlaku na stanici Olomouc hlavní nádraží 

V pondělí dne 22. června roku 2009 došlo ke vzniku mimořádné události (dále jen MU) 

na železniční dráze, kdy vykolejili tři cisternové vozy vlaku Pn 59630 za vjezdu do železniční 

stanice Olomouc hlavní nádraží. Vlak vyjížděl ze stanice Přerov a cílovou stanici měla být 

Česká Třebová. Soupravu vlaku tvořily dvě lokomotivy a třináct prázdných cisternových 

vozů, určených k přepravě nebezpečného zboží, bezvodého amoniaku. Právě osmý, devátý a 

dvanáctý vůz vykolejil na rovném úseku a došlo k jejich poškození. Dva vozy přímo křížily 

obě traťové koleje do Přerova. Také byl poškozen kolejový svršek, výhybky na rovném úseku 

a elektrické zabezpečovací zařízení.  

V důsledku nehody došlo k roztržení soupravy vlaku na dvě části, kdy vznikla mezera 

27,10 m. K roztržení došlo právě mezi osmým a devátým taženým drážním vozidlem (dále 

jen TDV) za hnacím drážním vozidlem (dále jen HDV). Toto rozdělení soupravy vlaku se 

projevilo únikem vzduchu z potrubí průběžné samočinné tlakové brzdy, které strojvedoucí 

zaregistroval. Poté se vlak samočinně zastavil. Do této doby strojvedoucí změnu jízdy vlaku 

nepozoroval. [28] 

Tento příklad MU je zde konkretizován pro případ úniku amoniaku. 

Na straně 15 je mapa místa vzniku MU – obrázek č. 5. 
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Obrázek č. 5 – Mapa místa vzniku MU [28] 

 

Provedení zásahu 

Na centrální ohlašovací pracoviště drážní inspekce (dále jen DI) byla MU nahlášena 

provozovatelem dráhy v 01:15 hod., dopravcem v 01:44 hod. Na místo nehody se dostavili 

dva vrchní inspektoři DI. Dále byli přítomni vedoucí zaměstnanci jednotlivých organizačních 

složek provozovatele dráhy a dopravce. Na místě MU zasahovaly jednotky HZS 

provozovatele dráhy a PČR.  

 

Vyšetřování 

Pravé první a druhé dvojkolí osmého TDV sjela vpravo (vně) pravého kolejnicového 

pásu. V této úrovni levá kola dvojkolí sjela z levého kolejnicového pásu vpravo mezi oba 

kolejnicové pásy. Stopy po vykolejení obou kol dvojkolí pokračovaly ve směru jízdy vlaku Pn 

59630 do železniční stanice Olomouc hl. n. Otlaky kol se zanechaly na svěrkových šroubech, 

vrtulích, dřevěných pražcích a ve štěrkovém loži až do místa zastavení.  

Vizuální prohlídkou výhybek bylo zjištěno, že v oblasti pod jazyky ve výměnové části 

výhybky je štěrkové lože silně znečištěné spádem nečistot z TDV bez vlivu na geometrickou 

polohu koleje (dále GPK). Ve stavu a opotřebení výhybkových a příčných dřevěných pražců 

nebyly zjištěny závady. Cca 10 % upevňovadel srdcovkové části výhybky nebylo řádně 
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dotaženo. Příčný, podélný ani svislý posun kolejnic nebyl zjištěn. Tento stav neměl vliv na 

GPK. 

Dále bylo ohledáním vlaku zjištěno, že poslední třinácté TDV, nebylo vykolejeno, 

stejně jako jedenácté a desáté TDV. Oproti tomu dvanácté, deváté a osmé TDV bylo 

vykolejeno všemi nebo aspoň oběma nápravami podvozku vpravo ve směru jízdy vlaku. 

Ostatní TDV řazená jako sedmé až první za HDV byla v nevykolejeném stavu. Závady ve 

svěšení soupravy vlaku Pn 59630 nebyly zjištěny. 

K újmě na zdraví u zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce ani jiných osob 

nedošlo. Na přepravovaných věcech, zavazadlech ani jiném majetku škoda nevznikla. 

Provozovatelem dráhy a dopravci byla vyčíslena škoda: 

  Na TDV vlaku Pn 59630  1.150.000,00 Kč * 

  Na zařízení infrastruktury  2.026.907,90 Kč 

  Škoda na životním prostředí nevznikla. 

  Celková zjištěná škoda  3.176.907,90 Kč * 

* Jedná se o škodu dle odhadu dopravce.  

Sekundární škodou vzniklou v důsledku MU je škoda za zpoždění vlaků a zavedení 

náhradní autobusové dopravy, která byla dopravcem českých drah vyčíslena ve výši 

1.255.872,45 Kč.  

 

Přijatá opatření 

Provozovatel dráhy přijal na základě zjištění DI opatření k předcházení MU, která 

spočívají: 

  v seznámení zaměstnanců ST Olomouc s průběhem MU; 

  ve vytknutí zjištěných závad odpovědným zaměstnancům Správy tratí Olomouc a v    

 uplatnění sankcí ve smyslu zákoníku práce; 

  v projednání zjištěných závad se všemi vedoucími zaměstnanci SDC Olomouc; 

  ve stanovení termínu do 1 týdne na vyhodnocení výstupů z měření GPK s   

   kontinuálním záznamem prováděném Správou tratí Olomouc. 

 

Dopravce přijal vlastní opatření k předcházení MU, spočívající: 

  v pohovoru se strojvedoucím; 

  v uplatnění sankcí vůči strojvedoucímu ve smyslu zákoníku práce.  
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Drážní inspekce na základě výsledků zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné 

události, doporučuje pro Evropské železniční agentury: 

  v zemích Evropské unie vyvinout a zavést jednotný systém nezaměnitelné  

  identifikace polohy a místa oddělitelných elementů vypružení tažených drážních    

  vozidel, včetně systému jejich evidence; 

  DI dále doporučuje DU přijetí vlastního opatření, směřujícího k zajištění realizace  

 výše uvedeného bezpečnostního doporučení. [28] 

 

4. Popis metod pro stanovení zóny havarijního plánování 

Abychom haváriím, které hrozí při přepravě nebezpečných látek, mohli předcházet, 

minimalizovat jejich následky, je nezbytné znát jejich zdroje nebezpečí, charakter nebezpečí i 

pravděpodobné následky. K tomu slouží různé metody analýzy rizik.  

Jelikož existuje množství metod a postupů, kterými lze rizika hodnotit, je důležitý 

správný výběr vhodné metody, v závislosti na situaci a cíli, ve kterém je hodnocení 

prováděno. Na základě charakteristiky nebezpečných chemických látek, které jsou 

přepravovány, je třeba následně volit a dále i kombinovat vhodné metody. V tomto případě se 

jedná o havárii (vykolejení) železničních cisteren ve stanici Olomouc hlavní nádraží při 

převozu amoniaku.  

V této kapitole je stručný popis metod analýzy rizik a programů SW modelování 

následků závažných havárií, které jsou použity pro stanovení zóny havarijního plánování pro 

vybrané scénáře MU.   

 

4.1 Metoda DOW´s Chemical Exposure Index 

4.1.1 Popis metody 

Metoda DOW´s Chemical Exposure Index (dále jen CEI) je poměrně jednoduchá 

indexová metoda. Tato metoda je založena na kvantitativním posouzení existujícího ohrožení 

lidského zdraví toxicitou při reálné možnosti úniku nebezpečné chemické látky. Absolutní 

míru rizika je velmi obtížné určit, a proto metoda CEI umožňuje vzájemné porovnání různých 

zdrojů rizika. Nelze však rozhodnou o tom, zda-li je provoz bezpečný nebo nikoliv. Tato 

metoda je vhodná pro skladování nebo zpracování toxických látek a používá se především k 

těmto účelům: 

  pro počáteční analýzy - pro studie procesního nebezpečí (nalezení zdrojů rizika), tzv.  

 screening, 
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  jako nástroj pro další studium - pro prověrku všech jednotek, u kterých je potřebné  

 navrhnout doporučení pro eliminaci, redukci a zmírnění následků úniku, 

  pro účely havarijního plánování.  

 

4.1.2 Postup výpočtu 

Postup výpočtu CEI Indexu chemického ohrožení je uveden níže na obrázku č. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 - Postup výpočtu CEI – Indexu chemického ohrožení [21] 

 

Je-li hodnota CEI větší než 200, potom jednotka vyžaduje další posouzení 

nebezpečnosti. 
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4.1.3 Scénáře pro odhad rozptylu uniklé látky 

Cílem scénářů pro odhad rozptylu uniklé látky je stanovit, která část potrubí nebo 

zařízení má největší potenciál pro uvolnění značného množství akutně toxických látek. 

Scénáře mohou být určeny na základě technologických nebo provozních zkušeností, také 

mohou být výsledkem kontrol nebo mohou být odvozeny z bezpečnostních studií. 

Výpočty metodou CEI jsou zjednodušeny pro vyhodnocení okamžitého (mžikového) a 

velmi krátce trvajícího kontinuálního úniku látky. Pro výpočet CEI se následně vybere únik 

s největším množství látky rozptylované při úniku. 

Scénáře pro odhad rozptylu uniklé látky: 

a) Potrubní větev - roztržení potrubní větve s největším průměrem potrubí: 

   potrubí < 2 palce (cca 50,8 mm) - totální roztržení, 

   potrubí > 2 palce < 4 palce - totální roztržení potrubí 2 palce, 

   potrubí > 4 palce - roztržení odpovídající 20 % průřezu. 

 

b) Hadice - totální roztržení hadice. 

 

c) Přetlakové ventily s vyústěním přímo do atmosféry  

– určí se celkové množství unikající při otevíracím tlaku pojišťovacího ventilu. 

 

d) Zásobníky  

- uvažuje se roztržení potrubí, které má největší průřez a je připojeno k aparátu dle kritérií 

uvedených u potrubí. 

 

e) Ostatní  

 

U veškerých scénářů se předpokládá kontinuální únik, který trvá minimálně pět minut. 

Jestliže se za uvedenou dobu uvolní celkový objem, potom je rychlost úniku rovna celkovému 

objemu vyděleného pěti minutami. Na následujících obrázcích č. 6 až 9 jsou znázorněny 

základní scénáře pro úniky toxických látek ze zásobníku nebo potrubí, které bere CEI 

v úvahu: 

  Kapalina, která po úniku vytváří na zemi louži (obrázek č. 7) 

  Kapalina, která se při úniku okamžitě intenzivně odpařuje (obrázek č. 8) 

  Kapalina, která se při úniku současně odpařuje a vytváří louži (obrázek č. 9) 
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  Kapalina, která po úniku vytváří louži a následně se vypaří do ovzduší (obrázek č. 10)    

 

 

 

 

Obrázek č. 7 – Unikající kapalina vytváří louži [21]   

 

 

 

 

Obrázek č. 8 – Unikající kapalina se odpařuje [21] 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 – Unikající kapalina se částečně odpařuje z louže [21] 

 

 

 

 

Obrázek č. 10 – Unikající kapalina vytváří louži a následně se odpařuje. [21] 

 

Celkové množství látky rozptýlené do vzduchu po úniku se skládá z množství unikající 

látky, unikající látky ve formě přímého odpařování, unikající látky odparem z hladiny louže. 

Scénáře CEI jsou pro látky, které uniknou jako kapalina nebo pára.  Dvoufázový tok (kapalina 

+ pára) není brán v úvahu do hodnocení.  
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4.1.4 Hodnoty koncentrací ERPG a EEPG 

Americká asociace pro průmyslovou hygienu American Industrial Hygiene Association 

(dále jen AIHA) publikovala ERPG hodnoty koncentrací (Emergency Response Planning 

Guidelines), které představují přípustné hodnoty koncentrací škodlivin na místech, kde se 

předvídají nepříznivé účinky. EEPG hodnoty (Emergency Exposure Planning Guidelines) 

jsou DOW-ekvivalenty k ERPG (které stanovuje asociace AIHA). Stanovují se, pokud 

hodnoty ERPG neexistují.  

Definice hodnot ERPG/EEPG jsou následující: 

ERPG-1/EEPG-1 -  maximální koncentrace ve vzduchu, které člověk odolá po dobu jedné  

hodiny bez výrazných zdravotních změn. 

 

ERPG-2/EEPG-2 -  maximální koncentrace ve vzduchu, které člověk odolá po dobu do 

jedné hodiny bez zapříčinění nevratných zdravotních změn či poškození 

imunity. 

 

ERPG-3/EEPG-3 -  maximální koncentrace ve vzduchu, které člověk odolá po dobu do 

jedné hodiny bez smrtelného ohrožení.  

 

4.1.5 Výpočet 

a) Odhad množství rozptylované látky pro případ úniku plynné fáze 

AQ = 
aPD 2610*751,4

273T

MW
     (kg/s)                (1)                                   

Kde: Pa…… absolutní tlak = ( Pg + 101,35 ) (kPa) 

Pg …... provozní přetlak    (kPa)   

MW… molekulová hmotnost   (kg/kmol) 

T.…… teplota v     (°C) 

D…… průměr otvoru v    (mm)   

             

b) Odhad množství rozptylované látky pro případ unikající kapaliny 

 Stanovení rychlosti výtoku unikající kapaliny 

L =
1

2710*44,9 D h
Pg

.8,9
1000

1

     (kg/s)             (2)                                                                                 

Kde: Pg…… provozní přetlak    (kPa) 
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ρ1…… hustota kapaliny při provozní teplotě  (kg/m³)                        

Δh…... výška hladiny nad místem úniku  (m) 

D…… průměr otvoru    (mm)   

Jestliže doba trvání úniku látky, je < 5 min., pak L = objemu systému/ 5 min.   

    

 Stanovení celkového množství uniklé kapaliny 

L900L6015WT     (kg)   (3) 

Kde: L……. rychlost úniku kapaliny (kg/s) 

Jestliže  TW  ≥ objem systému, pak TW = objemu systému.  

   

 Výpočet odpařeného množství (podílu) kapaliny 

)(Fv bs

v

p
TT

H

C
         (4) 

  Kde: Tb……bod varu kapaliny  (°C) 

Ts……. provozní teplota  (°C) 

Cp…... průměrná tepelná kapacita (J/kg°C) 

Hv……výparné teplo   (J/kg)   

Jestliže vF  ≥ 0,2 pak AQf = L a louže se neutváří. 

   

 Výpočet celkového rozptylového množství 

AQ = AQf + AQp     (kg/s)   (5) 

Kde: AQf…. množství kapaliny rozptylované odpařením při úniku (kg/s) 

  AQp…...odpar kapaliny z povrchu louže       (kg/s) 

   

c) Výpočet CEI   

Pro všechny výpočty CEI se předpokládá rychlost větru 5 m/s  a neutrální povětrnostní 

podmínky. 

  CEI = 
2

1,655
ERPG

AQ
       (6) 

Kde: AQ…..……... celkové množství rozptylované látky (kg/s) 

ERPG-2……. hodnota v      (mg/m³)  
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d) Výpočet nebezpečné vzdálenosti (Hazard Distance – HD)       

Nebezpečná vzdálenost (HD) je vzdálenost odpovídající koncentracím  ERPG-1,   ERPG-2 

nebo ERPG-3 .  

HD = 
ERPG

AQ
6551     (m)   (7)    

Kde: AQ…..……... celkové množství rozptylované látky (kg/s) 

ERPG………. ERPG-1, ERPG-2, ERPG-3   (mg/m³)  

 Jestliže HD > 10 000 m, pak HD = 10 000 m HD = 10 000 m [15,17,21,42] 

   

4.2 Purple Book CRP 18E 

Holandská metodika CPR 18E Guidelines for Quantitative Risk Assessment známá jako 

„Purple Book“ je uznávaným přístupem ke komplexnímu hodnocení rizik. Metodika má dvě 

části.  

První část se věnuje hodnocení rizik stacionárních zařízené. 

Druhá část se zabývá kvantitativnímu hodnocení rizik (QRA) přepravy nebezpečných 

látek. Použitelnost této metodiky je vymezena na přepravu nebezpečných látek po veřejných 

komunikacích vozidly, vlaky, vodní dopravou a potrubím mimo ohraničené území podniků a 

překladišť.  

Jelikož diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik železniční přepravy amoniaku, 

bude se tato práce dále zabývat pouze částí metodiky, která se věnuje problematice hodnocení 

rizik přepravy nebezpečných látek po železnici. [17,19,22] 

 

4.2.1 Výběr závažných úseků tras 

V řádném hodnocení, zda-li riziko přepravy nebezpečných látek po určité trase 

vyhovuje bezpečnostním požadavkům pro okolí, musí být stanoveno individuální a 

společenské riziko. Srovnání frekvence ročních přepravních toků s mezními hodnotami udává 

první rychlý souhrn o úrovni rizik. Kvantitativní analýza rizika (QRA) není potřebná, je-li 

roční frekvence přepravy po trase menší než-li mezní hodnota. V těchto případech formálně 

neexistují problémy s bezpečnosti okolí, i když se mohou vyskytnout nehody s únikem 

nebezpečných látek. Jsou-li mezní hodnoty překročeny nebo nejsou-li použitelné pro 

specifické situace, kvantifikace rizik by měla být provedena.  
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Přepravovaná nebezpečná látka a povaha tratě, hlavně rychlost vlaku, značně ovlivňují 

rizika přepravy nebezpečných látek po železnici. Dle rychlosti jsou železniční tratě rozlišeny 

na:  

  tratě s vysokou rychlostí nad 40 km/hod 

  tratě s nízkou rychlostí pod 40 km/hod 

 

Přepravované nebezpečné látky jsou látky zařazené do jedné z kategorií uvedených v 

tabulce č. 6. Látky jsou rozděleny do kategorií speciálním způsobem pro železniční dopravu. 

Klasifikace látek je čistě založena na Kemlerových kódech.  

 

Tabulka č. 6 - Kategorie látek pro železniční dopravu [19]  

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 
Extremně toxické plyny, zkapalněné tlakem, 

např. chlor 

Chlor chlor samostatně Specializované vlaky s chlorem 

D3 akrylonitril samostatně Toxické kapaliny, např. akrylonitril 

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) 

 

4.2.2 Individuální riziko  

Individuální riziko - roční mezní hodnoty pro přepravu látek C3 a ostatních 

nebezpečných látek, kdy nedojde k překročení individuálního rizika 10
-6

 jsou uvedeny 

v tabulce č. 7.  

Tabulka č. 7 – Roční mezní hodnoty nepřekračující individuální riziko 10
-6

 [22]  

 Typ tratě 

 Vysoká rychlost Nízká rychlost 

Mezní hodnoty pro látky C3 

(vagónů/rok) 
3000 

 

Mezní hodnoty pro všechny 

nebezpečné látky (vagónů/rok) 
7000 
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Nejprve by měly být prozkoumány mezní hodnoty pro látky C3 a dále pro všechny 

nebezpečné látky. Mezní hodnoty se vztahují na jedoucí vagóny a předpoklady otevřených 

tratí (bez tunelů a překážek). Pro soukromé vlečky a seřaďovací nádraží je dostupná speciální 

metoda výpočtu. Překročení individuálního rizika 10
-6

/rok pro tratě s nízkou rychlostí si 

vyžaduje více než 55 000 transportních toků ročně, což je dle holandských norem nereálně 

vysoké číslo. Z tohoto důvodu nejsou stanoveny mezní hodnoty pro tratě s nízkou rychlostí. 

Mezní hodnoty se vztahují na různorodé seskupení transportu látek. Uvedené mezní hodnoty 

jsou nepoužitelné v případě transportu značného množství toxických kapalin kategorie D3 

nebo D4. V tomto případě by měla být provedena podrobnější kvantifikace rizik. Jako návod 

je uváděna roční frekvence pro tratě s vysokou rychlostí představující překročení 

individuálního rizika 10
-6

/rok,  pro látky kategorie D3 je to 13 000 vagónů za rok a pro látky 

kategorie D4 je to 9 000 vagónů za rok.  

 

4.2.3 Společenské riziko  

Úroveň společenského rizika závisí na roční frekvenci transportních toků, jejich 

vzdáleností a hustotě zalidnění podél tratě. Dále je intenzivně závislá na přítomnosti extrémně 

toxických stlačených plynů. Pokud roční frekvence vagónů převýší hodnoty uvedené 

v tabulce č. 8 viz níže, mohou být překročena kritéria společenského rizika. 

 

Tabulka č. 8 – Mezní hodnoty přepravy toxických plynů nepřekračující kritéria společenského 

rizika [22] 

Kategorie látek Vysoká rychlost Nízká rychlost 

B3 (vagónů/rok)  60  2000  

Chlor (vagónů/rok)  300  8000  

 

 

V tabulce č. 9 na straně 26, jsou uvedeny mezní hodnoty, kdy roční frekvence přepravy 

nebezpečných látek (kromě LPG) pro jednotlivé hustoty zalidnění podél daného úseku tratě, 

nevedou ke zvýšení společenského rizika nad požadovanou úroveň.  
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Tabulka č. 9 - Mezní hodnoty nepřekračující kritéria společenského rizika [22]  

Hustota populace  

(osob/ha) 

Mezní hodnoty pro všechny nebezpečné látky 

(vagónů/rok) 

 Tratě s vysokou rychlostí Tratě s nízkou rychlostí 

100 7500 37500 

90 9000 46000 

80 12000 58500 

70 15000 76500 

60 21000 104000 

50 30000 150000 

40 47000 234000 

30 83000 416000 

20 187000  

 

 

Nejprve by měly být prozkoumány mezní hodnoty pro extrémně toxické plyny, a nakonec 

pro všechny nebezpečné látky. Mezní hodnoty jsou vyjádřeny konvenčně, např. obytné 

prostory jsou předpokládány v přímém sousedství tratě. Hustota zalidnění je určena, jako 

průměrná hustota do 200 m od tratě. Je-li maximální hustota třikrát větší než průměrná, měla 

by být použita maximální hodnota. Tabulka č. 9 zobrazuje obytná území po jedné straně 

železniční tratě. Pokud jsou obytné prostory po obou stranách tratě, měla by být frekvence 

dělena 4. Mezní hodnoty se vztahují na jedoucí vagóny a předpoklady otevřených tratí (bez 

tunelů a překážek).  

 

4.2.4 Kvantitativní analýza rizika (QRA)   

Kvantitativní hodnocení rizik QRA dává možnost detailní analýzy rizik železniční 

přepravy nebezpečných látek v cisternách, především se jedná o hořlavé a toxické plyny, 

hořlavé a toxické kapaliny. Ostatní látky jsou nevýznamné a nemusí být tedy zvažovány.  

Potřebné informace pro analýzu QRA: 

  Popis dopravního toku (množství plných cisteren za rok podle kategorií nebo látek,  

   během dne a noci). 

  Popis cisterny (charakteristika nákladu). 

  Popis přepravní trasy, jako je typ trasy, přítomnost překážek. 

  Frekvence havárií. 

  Popis zdrojů iniciace. 

  Vlastnosti přepravovaných látek nebo přípravků. 
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  Popis území v okolí přepravní trasy. 

  Meteorologická data. 

  Hustota obyvatelstva v okolí přepravní trasy.  

 

Při užití QRA železniční přepravy nebezpečných látek je nutno rozlišovat otevřené tratě, 

vlečky v soukromém vlastnictví a seřaďovací nádraží, jelikož se na ně vztahují odlišné 

podmínky. Následující definice scénářů havárií jsou popsány na otevřené železniční tratě. 

Jsou zde definovány úniky nebezpečných látek (LOCs), které do analýzy musí být zahrnuty. 

Dále jsou uvedeny odpovídající frekvence MU a pravděpodobnosti různých scénářů pro únik 

nebezpečných látek.  

Mezi LOCs železniční dopravy patří: 

  únik z cisterny otvorem o průměru 75 mm (3 palce), 

  roztržení cisterny. 

 

Obecná frekvence havárie cisterny mimo nádraží je 3,6 10
-8

 na cisternu a km.  

Jestliže rychlost vlaku je: 

  > 40 km/hod → frekvence 3,6 10
-8

 musí být násobena 1,26, 

  < 40 km/hod → frekvence 3,6 10
-8

 musí být násobena 0,62.  

Jestliže se na kolejích nachází: 

  výhybka → frekvence 3,6 10
-8

 se musí zvýšit o 3,3 10
-8

 na cisternu a km, 

  křižovatka → frekvence 3,6 10
-8 

se musí zvýšit o 0,8 10
-8 

 na cisternu a km. 

Tedy platí: 

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

 na cisternu, 

  pro 1 km trati s 1 křižovatkou: 4,4 10
-8 

  na cisternu. 

 

Dále jsou stanoveny pravděpodobnosti úniku pro více než 100 kg látky. 

Pravděpodobnost úniku záleží na typu cisterny a rychlosti trati. Zda je rychlost vlaku nad 40 

km/hod nebo do 40 km/hod (viz tabulka č. 10). 

 

Tabulka č. 10 – Pravděpodobnost výtoku (> 100 kg) stanovené na havárii [22] 

Povolená rychlost vlaku 
Pravděpodobnost výtoku (> 100 kg) 

Atmosférické cisterny Přetlakové cisterny 

< 40 km/hod 7,9 10
-2 

7,9 10
-4

 

> 40 km/hod 5,6 10
-1 

2,8 10
-3
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Pro uvedené výtoky je pravděpodobnost průběhu jako z jednorázového zdroje 0,4 a jako z 

kontinuálního zdroje 0,6. Pravděpodobnost okamžité iniciace je pro: 

  hořlavé plyny 0,8 pro jednorázové úniky a 0,5 pro kontinuální úniky, 

  hořlavé kapaliny 0,5. 

 

Výsledkem QRA je první screeningová studie hodnotící rizika železniční přepravy 

nebezpečných látek, což je velmi důležité pro snižování rizik vzhledem k nárůstu v 

logistických sektorech. [18,22] 

 

Metodu Purple Book CRP 18E nebylo možno zařadit do upřesnění zóny havarijního 

plánování z důvodů odmítnutí podrobných informací o obyvatelstvu v okolí ŽST a roční 

statistiky přepravovaných železničních cisteren s amoniakem.     

 

4.3 SW modelování 

SW modelování různými programy jsou využívány pro detailnější zobrazení úniků 

nebezpečných látek, následků požárů, výbuchů nebo šíření toxických mraků. V České 

republice byl připraven program ROZEX a TerEx. Mezi nejznámější zahraniční programy 

patří ALOHA, RMP Comp, SAFETI apod. Některé z těchto programů jsou volně dostupné na 

internetu např. ALOHA, RMP Comp. Jiné programy jsou komerční produkty významných 

společností zabývajících se analýzou rizik. [19] 

Níže v textu jsou stručně popsány programy ALOHA a TerEx.  

 

4.3.1 SW modelování programem ALOHA  

Americká organizace pro ochranu přírody US EPA vyvinula program ALOHA (Areal 

Locations of Hazardous Atmospheres), což je rozptylový model určený pro operační systém 

Windows. Tento program používá sérii rovnic Gaussova rozdělení k vyhodnocení pohybu 

znečišťujících látek uvolněných do ovzduší pro látky, které jsou stejně těžké nebo lehčí než 

vzduch. Pro látky, které jsou těžší, než vzduch se používá jiný model založený na modelu 

DEGADIS. Program pracuje s následujícími vstupními informacemi, vždy zadávanými ve 

stejném pořadí:  

  data o poloze stanoviště (název místa, stát, typ zástavby), 

  informace o uniklé látce (program obsahuje velké množství chemických látek, včetně  

   všech potřebných fyzikálních a chemických vlastností), 
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  informace o stavu atmosféry (třída stability teplotního zvrstvení ovzduší podle  

   Pasquillovy stupnice, síla a směr větru, teplota vzduchu, pokrytí oblohy oblačností,   

   atd.), 

  informace o zdroji úniku – možno zadat 4 druhy zdrojů a jejich parametry (přímý   

 zdroj, louže, zásobník, potrubí).  

Program ALOHA umožňuje vypsat výsledky v textové i grafické podobě. Zobrazí stopu 

oblaku látky o zadané koncentraci, dávku a vydatnost zdroje. Program ALOHA má ovšem tyto 

omezení:  

  program pracuje s nízkými rychlostmi větru,  

  stabilními atmosférickými podmínkami,  

  malým rozlišením členitosti terénu,  

  nezahrnuje změny směru větru, efekty požáru a chemických reakcí, rozptyl pevných  

   částí a roztoků,  

  únik látek je stanoven na dobu jedné hodiny a rozptyl látek je omezen vzdáleností 10   

   km.  

Program ALOHA je volně dostupný na Internetových stránkách organizace US EPA. [19] 
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4.3.2 SW modelování programem TerEx 

Program TerEx vyvinula společnost T-Soft. Jeho primárním účelem je modelování 

havarijních úniků nebezpečných látek a je především určen pro použití policií (modelování 

výbuchů nástražných systémů), hasičů (pro určování ohrožených zón), a pro účely havarijního 

plánování pro modelování následků úniků nebezpečných látek.  

Při modelování jsou zohledněny povětrnostní podmínky a na rozdíl od jiných 

modelovacích nástrojů neumožňuje přímé zadání teploty prostředí, do kterého se látka šíří. 

Tato teplota je odvozena ze zvoleného ročního období a zvolené denní doby zda se jedná o 

noc či den. Program TerEx poskytuje jednak výsledky modelování vizualizované na mapě, i 

vývoj koncentrací vzdálenosti od zdroje úniku viz obrázek č. 11. [19] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11 - Příklad grafického výstupu programu TerEx [19] 
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5. Havarijní plán 

Jedním z cílů této práce je posouzení a aktualizace havarijního plánu na základě 

zkušeností z nehody v ŽST Olomouc hlavní nádraží, kdy došlo k vykolejení tří železničních 

cisteren určených pro přepravu nebezpečné látky, bezvodého amoniaku.  

Pro objekty nebo zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené 

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je dle současné legislativy povinnost 

vypracovat vnější havarijní plán a vnitřní havarijní plán. Zestručněné popisy těchto dvou 

havarijních plánů jsou popsány níže v kapitolách 5.1 a 5.2. [2] 

Jelikož se v okruhu ŽST Olomouc hlavní nádraží nenakládá se závadnými látkami ve 

smyslu vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 450 /2005 Sb., o zacházení se závadnými 

látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků [9], není pro ŽST Olomouc hlavní 

nádraží zpracován konkrétní plán, který by řešil detailnější únik nebezpečné látky při srážce 

vlaků. Proto navrhuji aktualizaci podle kapitoly 7.1 na straně 48 této práce. 

Pro ŽST Olomouc hlavní nádraží je zpracován zjednodušený havarijní plán viz příloha 

č. 3 [36] a pro depo kolejových vozidel Olomouc je zpracován plán havarijního opatření pro 

případ úniku nebezpečné látky [40], který je stručně popsán níže v kapitole 5.3.  

 

5.1 Vnější havarijní plán 

Vnější havarijní plán (dále jen VHP) se vypracovává pro objekty nebo zařízení, u 

kterých je možnost vzniku relevantní havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a 

přípravky. VHP je vypracováván minimálně ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení se 

ukládá, jako součást krizového plánu kraje pro jednání bezpečnostní rady kraje a krizového 

štábu kraje. Druhé vyhotovení je uloženo na operačním a informačním středisku kraje. 

Zpracovatelem VHP  pro chemické objekty či zařízení je dle zákona č. 59/2006 Sb., o 

prevenci závažných havárií [1] krajský úřad. Naproti tomu zákon č. 239/2000 sb., o 

integrovaném záchranném systému [3] určuje jako zpracovatele HZS kraje. Konkrétní 

zpracovatel v jednotlivých krajích je pak určen na základě usnesení bezpečnostní rady kraje. 

[41] 

Obsah VHP je dán vyhláškou č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny 

havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. [8] 

Významem VHP je upřesnění rizik, která ohrožují území v zóně havarijního plánování, 

získávání informací od právnických a podnikajících fyzických osob a od dotčených správních 
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úřadů. Obstarání podkladů od jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (dále 

jen IZS) a stanovení opatření k ochraně obyvatelstva. Obsahuje plánování a řízení postupu 

IZS a je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady a fyzické i právnické osoby 

nacházející se v zóně havarijního plánování nebo jejím okolí. [41]  

 

5.2 Vnitřní havarijní plán 

Provozovatel objektu nebo zařízení, u kterých je možnost vzniku relevantní havárie 

způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, je povinen zpracovat vnitřní 

havarijní plán, který je zpracován dle vyhlášky č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému 

prevence závažných havárií [10], a zároveň dle požadavků zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií s uvedením popisu činností a opatření prováděných při vzniku havárií, 

které vedou ke zmírnění jejich dopadů a  minimalizaci jejich následků.  

Vnitřní havarijní plán je vypracován se záměrem zajištění havarijní připravenosti pro 

řešení všech mimořádných událostí na pracovištích se zdroji závažných rizik, které ohrožují 

životy nebo zdraví osob, majetek a životní prostředí. Vnitřní havarijní plán se především 

 zaměřuje na zjišťování vzniku MU, posuzování MU, vyhlášení havarijního stavu, aktivaci 

zasahujících osob, řízení a provádění zásahu, přípravu zaměstnanců a osob.  

V předvídatelných případech vzniku MU, které jsou uvedeny ve vnitřním havarijním 

plánu, se postupuje podle jednotlivých scénářů. V ostatních případech vzniku MU, které 

nejsou uvedeny ve vnitřním havarijním plánu a jsou-li ohroženy životy nebo zdraví osob, 

majetek nebo životní prostředí, se postupuje analogickým způsobem. [41] 

 

5.3 Plán havarijního opatření pro případ úniku nebezpečných látek 

Plán havarijního opatření pro případ úniku nebezpečných látek do prostředí se zabývá 

možnými cestami úniku jednotlivých nebezpečných látek a postupy řešení vzniklých havárií. 

Stanoví podmínky pro odstranění následků havárií a jejich hlášení. Je zpracován na základě 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) [5] a vyhlášky o náležitostech nakládání se 

závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků č. 450/2005 Sb.  

 

1. Základní ustanovení 

V této části jsou uvedeny základní informační údaje, jako je např. název organizace, 

všeobecné pojednání plánu opatření a legislativa. Definuje základní pojmy např. životní 
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prostředí, znečištění životního prostředí, ekologická havárie, nebezpečná látka, havarijní únik 

nebezpečné látky, ropná látka, sanace a chráněná oblast přirozené akumulace vod. Dále jsou 

zde vymezeny složky, které provádí a řídí zásah při zneškodňování havárie.  

 

2. Seznam pracovišť a množství uložení látky 

V této části jsou uvedeny nebezpečné látky a jejich množství, které se v areálu podniku 

vyskytují: 

a) Staré depo:  

  tankovací stanice – 4 nádrže na naftu o objemu 75 m³ a 2 ocelové nádrže na naftu o  

   objemu 4 m³,  

  olejárna – dvě místnosti v cihelné budově, kde je skladován olej v 5 nádržích o  

   objemu 0,7 m³ a 8 nádržích o objemu 1 m³, 

  sklad olejů – obsahuje sudy s olejem a mazivy o objemu 200 l. 

b) Depo: 

  kruhová hala – 2 nádoby s vyjetým olejem o objemu 1000 l, 

  baterkárna – 2 plastové nádrže o objemu 1000 l s 50 % roztokem hydroxidu  

   draselného v tekuté formě a max. 50 kg plastových pytlů s hydroxidem lithným   

   v práškové formě, 

  ČOV – sud s hydroxidem sodným v tekuté formě, kanystr s tekutým hydroxidem  

   sodným a kanystry s ABS 6007 a ABS 6120 po 60 kg baleních, 

  sklad hořlavin – sudy o objemu 200 l s uloženým čistícím benzínem, kdy maximální  

   skladované množství je 800 l, acetonem max. do 400 l a lihem max. do 400 l. 

c) Opravna osobních vozů: 

  opravna osobních vozů – 1 nádrž na lehký topný olej o max. objemu 16 m³.  

 

3. Telefonní spojení pro oznámení úniku nebezpečné látky 

Zaměstnanec, který zjistí únik nebezpečné látky, nebo je na něj upozorněn jinou 

osobou, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit příslušným osobám, úřadům a složkám 

IZS. V tomto oddílu jsou uvedeny pokyny pro ohlášení vzniku havárie, včetně telefonních 

čísel na příslušné osoby, úřady a složky IZS. 
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4. Skladování a manipulace s nebezpečnými látkami 

Rovněž jsou v této kapitole jsou popsány uložiště nebezpečných látek a přijatá opatření 

k zabránění vzniku, šíření a minimalizaci následků havárie. Dále jsou zde uvedeny základní 

údaje (fyzikálněchemické vlastnosti, třída a kritéria nebezpečnosti) o látkách, kterými se 

manipuluje, nebo se mohou na pracovišti vyskytnout: 

  aceton a rozpouštědla, 

  benzín technický, 

  etanol – líh,  

  hydroxidy (draselný, lithný, sodný), 

  kyseliny (chlorovodíková, sírová),  

  nafta motorová,  

  oleje motorové řády AD, 

  petrolej. 

 

5. Možnosti vzniku havárií v závislosti na druhu skladované látky 

Zde jsou uvedeny postupy při zdolávání jednotlivých havárií a následná opatření, která 

mají vyloučit nebo zmírnit negativní dopad působení nebezpečných látek uniklých do 

životního prostředí, především do půdy, podzemních a povrchových vod. Ke každé 

nebezpečné látce jsou uvažovány nejpravděpodobnější scénáře havárií úniku látky a pokyny 

pro zabránění nebezpečných následků havárií, jako je vniknutí látky do prostoru mimo 

zpevněné plochy nebo do kanalizace.  

 

6. Seznam prostředků a materiálů pro zneškodnění havárií 

Pro prvotní zásah při úniku nebezpečných látek jsou rozmístěna stanoviště s pracovními 

a sorpčními prostředky. Seznam prostředků pro likvidaci havárie: 

  havarijní soupravy, 

  igelitové pytle, 

  kbelíky, 

  košťata, 

  krumpáče, 

  lopaty, 

  sorpční koberce, 

  sudy na sběr kontaminantu, 

  tabulky pro vymezení prostoru  

   havárie, 

  vapex nebo jiná absorpční drť.  

Dále je k dispozici: 

  jeřáb KIROW a ruční nebo elektrické nejiskřivé čerpadlo. 
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7. Záznam o havarijním úniku nebezpečné látky 

V případě úniku nebezpečné látky, u kterého následek představuje ekologickou havárií, 

musí být sepsán „Záznam o havarijním úniku nebezpečné látky“, který obsahuje: 

  Místo úniku – obec, kraj, úsek dopravní cesty, bližší popis místa. 

  Časové údaje o úniku – kdy vznikl a kdy byl zpozorován. 

  Kdo únik zpozoroval – jména svědků. 

  Druh a množství uniklé nebezpečné látky – minimálně odhadem. 

  Provozovatel, nebo uživatel zařízení, z něhož nebezpečná látka unikla. 

  Odesílatel a příjemce nebezpečné látky. 

  Příčina úniku. 

  Rozsah znečištění (půdy, vody, zařízení) – plánek, nebo fotografie. 

  Popis a předpokládaný popis škod. 

  Popis zásahu při havarijním úniku (osoby, organizace, tech. a org. opatření). 

  Rozhodnutí o následných opatřeních (kdo zajišťuje, kontrolní orgán atd.). 

  Odběr vzorků závadné látky, znečištěné zeminy, vody (způsob odběru vzorků). 

 

8. Další části 

Plán havarijního opatření pro případ úniku nebezpečných látek dále obsahuje: 

  Bezpečnost práce při likvidaci ropné havárie. 

  Hydrogeologické poměry. 

  Údaje o vodohospodářském využití a ochraně vod území. 

  Seznam přepravců. 

  Situační plánky. [40] 
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6. Výsledky stanovení zón havarijního plánování 

Na základě mimořádné události ze dne 22. června roku 2009, kdy při vjezdu vlaku Pn 

59630 do železniční stanice Olomouc hlavní nádraží došlo k vykolejení a následnému 

poškození tří prázdných cisternových vozů určených pro přepravu bezvodého amoniaku (MU 

je popsána výše v kapitole 3.3.5), byly pro stanovení zón havarijního plánování zvoleny 

scénáře MU, kdy cisternové vozy byly plně naloženy:    

1. Kontinuální únik amoniaku z cisternového vozu otvorem o průměru 75 mm 

- k tomuto scénáři MU by mohlo dojít v důsledku nehody, kdy se utrhne příruba na 

doplnění nebo vypuštění a tím vznikne otvor o průměru 75 mm. 

 

2. Kontinuální únik amoniaku z roztržené cisterny 

- je uvažován katastrofický scénář, kdy dojde k vykolejení a následnému převrácení 

cisternového vozu na překážku, která způsobí roztržení cisterny a tím vznikne trhlina o 

rozměrech 1m x 5cm.       

 

6.1 Upřesnění zóny havarijního plánování metodou DOW´s Chemical Exposure Index 

Hodnoty pro výpočet jsou uvedeny v tabulce č. 11. 

 

Tabulka č. 11 – Hodnoty pro výpočet CEI  

Název hodnoty Značka Jednotka Hodnota 

Provozní přetlak  Pg [kPa] 881 

Provozní teplota T [°C] 20 

Normální bod varu NH3 Tb [°C] -33,4 

Průměr otvoru pro 1. scénář D [mm] 75 

Průměr otvoru pro 2. scénář D [mm] 252,32 

Molekulová hmotnost NH3 MW [kg/kmol] 17,03 

Hustota NH3 při provozní teplotě ρ1  610 

Výška hladiny nad místem úniku pro 1. scénář  Δh [m] 1,8 

Výška hladiny nad místem úniku pro 2. scénář Δh [m] 0,95 

Poměr průměrné tepelné kapacity kapaliny 

k výparnému teplu 
v

p

H

C
 

kgJ

CkgJ

/

/ 

 4,01 10
-3 

Množství NH3  [kg] 41 000 

ERPG-1/EEPG-1                                [mg/m
3
] 17 

ERPG-2/EEPG-2           [mg/m
3
] 139 

ERPG-3/EEPG-3                               [mg/m
3
] 696 
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6.1.1 Výpočet úniku amoniaku otvorem o průměru 75 mm 

a) Odhad množství rozptylované látky pro případ úniku plynné fáze 

AQ = 
aPD 2610*751,4

273T

MW
    (kg/s)                        (1)                                   

AQ = )35,101881(*7510*751,4 26 *
27320

03,17
 

AQ = 6,33 kg.s
-1

                                

   

b) Odhad množství rozptylované látky pro případ unikající kapaliny 

  Stanovení rychlosti výtoku unikající kapaliny 

L =
1

2710*44,9 D h
Pg

.8,9
1000

1

    (kg/s)              (2)                                                                                 

  L = 610*7510*44,9 27 * 8,1*8,9
610

881*1000
 

L = 123,85 kg.s
-1

                  

    

  Stanovení celkového množství uniklé kapaliny 

Objem železniční cisterny je 41 000 kg. 

L900L6015WT        (kg)    (3) 

85,123900123,856015WT = 111 465 kg 

Jestliže  TW  ≥ objem systému, pak TW = objemu systému   

   WT = 41 000 kg 

   

  Výpočet odpařeného množství (podílu) kapaliny 

)(Fv bs

v

p
TT

H

C
        (4) 

  ))4,33(20(00401,0Fv  

  Fv = 0,214  

Jestliže vF  ≥ 0,2 pak AQf = L a louže se neutváří  

   AQf = 123,85 kg.s
-1
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  Výpočet celkového rozptylového množství 

AQ = AQf + AQp    (kg/s)              (5) 

  AQ = 123,85 + 0  

AQ = 123,85 kg.s
-1

  

 

c) Výpočet CEI   

Pro všechny výpočty CEI se předpokládá rychlost větru 5 m/s a neutrální povětrnostní 

podmínky. 

  CEI = 
2

1,655
ERPG

AQ
       (6) 

  CEI = 
139

,123
1,655  

CEI = 618,37  

d) Výpočet nebezpečné vzdálenosti (Hazard Distance – HD)       

Nebezpečná vzdálenost (HD) je vzdálenost odpovídající koncentracím  ERPG-1,   ERPG-2 

nebo ERPG-3 .  

HD = 
ERPG

AQ
6551    (m)              (7)    

 

 Pro ERPG-1 

HD = 
17

85,123
6551 = 17 681,99 m     

Jestliže HD > 10 000 m, pak HD = 10 000 m HD = 10 000 m  

 

 Pro ERPG-2 

   HD = 
139

85,123
6551 = 6 183,70 m 

 

 Pro ERPG-3 

  HD = 
696

85,123
6551 = 2 763,45 m  
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6.1.2 Výpočet úniku amoniaku z roztržené cisterny 

Velikost námi zvolené trhliny je 1m x 5cm (d x š). Obsah této trhliny byl přepočítán na 

kruhový obsah pro získání hodnoty D. 

a) Odhad množství rozptylované látky pro případ úniku plynné fáze 

AQ = 
aPD 2610*751,4

273T

MW
    (kg/s)                        (1)                                   

  AQ = )35,101881(*32,25210*751,4 26 *
27320

03,17
 

AQ = 71,64 kg.s
-1

       

   

b) Odhad množství rozptylované látky pro případ unikající kapaliny 

  Stanovení rychlosti výtoku unikající kapaliny 

L =
1

2710*44,9 D h
Pg

.8,9
1000

1

    (kg/s)              (2)                                                                                 

  L = 610*32,25210*44,9 27 * 95,0*8,9
610

881*1000
= 1 397,59 kg.s

-1
 

Jestliže doba trvání úniku látky, je < 5 min., pak L = objemu systému/ 5 min.   

  L = 41 000/5 60   

L = 136,67 kg/s 

    

  Stanovení celkového množství uniklé kapaliny 

Objem železniční cisterny je 41 000 kg. 

L900L6015WT    (kg)    (3) 

   67,13690067,1366015WT = 123 003 kg 

Jestliže  TW  ≥ objem systému, pak TW = objemu systému   

  WT = 41 000 kg 

 

 Výpočet odpařeného množství (podílu) kapaliny 

)(Fv bs

v

p
TT

H

C
        (4) 

  ))4,33(20(00401,0Fv  

  Fv = 0,214  
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Jestliže vF  ≥ 0,2 pak AQf = L a louže se neutváří  

  AQf = 136,67 kg.s
-1

 

   

  Výpočet celkového rozptylového množství 

AQ = AQf + AQp    (kg/s)              (5) 

  AQ = 333,30 + 0  

AQ = 136,67 kg.s
-1

 

 

c) Výpočet CEI   

Pro všechny výpočty CEI se předpokládá rychlost větru 5 m/s  a neutrální povětrnostní 

podmínky. 

  CEI = 
2

1,655
ERPG

AQ
       (6) 

   CEI = 
139

67,136
1,655  

 CEI = 649,59  

d) Výpočet nebezpečné vzdálenosti (Hazard Distance – HD)       

Nebezpečná vzdálenost (HD) je vzdálenost odpovídající koncentracím  ERPG-1,   ERPG-2 

nebo ERPG-3 .  

HD = 
ERPG

AQ
6551    (m)              (7)    

ERPG………. ERPG-1, ERPG-2, ERPG-3   (mg/m³)  

 

 Pro ERPG-1 

  HD = 
17

67,136
6551 = 18 574,61 m  

Jestliže HD > 10 000 m, pak HD = 10 000 m HD = 10 000 m  

 

 Pro ERPG-2 

  HD = 
139

67,136
6551 = 6 495,86 m 
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 Pro ERPG-3 

    HD = 
696

67,136
6551 = 2 902,95 m 

 

6.1.3 Souhrnné výsledky metody CEI   

Výsledky metody CEI jsou shrnuty v tabulkách č. 12 a 13.  

 

Tabulka č. 12 – Souhrnné výsledky metody CEI  

Výsledky DOW´s Chemical Exposure Index 

Zařízení železniční cisternový vůz   

Umístění železniční dráha ŽST Olomouc hl. nádraží  

Chemická látka amoniak, bezvodý  

Celkové množství v zařízení 41 000 kg 

Největší obsah jednoho zásobníku 87 m³ 

Tlak v zásobníku 881 kPa 

Provozní teplota látky 20 °C 

Hodnocený scénář 
únik amoniaku z cisterny 

otvorem Ø 75 mm 

únik amoniaku 

z roztržené cisterny 

Celkové množství rozptýlené látky  123,85 kg/s 136,67 kg/s 

Index chemického ohrožení 618,37 649,59 

 

Tabulka č. 13 – Souhrnné výsledky koncentrací ERPG a EEPG  

Hodnoty  

přípustných 

koncentrací 

Únik NH3 otvorem Ø 75 mm Únik NH3 z roztržené cisterny 

Koncentrace 
Dosah 

ohrožení 
Koncentrace 

Dosah 

ohrožení 

mg/m
3
 ppm m mg/m

3
 ppm m 

ERPG-1/EEPG-1                               17 25 10 000 17 25 10 000 

ERPG-2/EEPG-2          139 200 6 184 139 200 6 496 

ERPG-3/EEPG-3                              696 1 000 2 764 696 1 000 2 903 

 

Pomocí metody DOW´s Chemical Exposure Index byl vypočítán Index chemického 

ohrožení pro přepravu amoniaku v železniční cisterně. Pro tuto nebezpečnou látku byly 

uvažovány dva scénáře úniku. V obou případech je hodnota CEI větší než 200, proto vyžadují 

další posouzení nebezpečnosti.  

Na základě ERPG hodnot byly dále pomocí metody stanoveny tzv. nebezpečné 

vzdálenosti od vybraných zdrojů rizik, které jsou uvedeny výše v tabulce č. 13. Tyto 

vzdálenosti jsou v praxi těžce prezentovatelné, jelikož koncentrace např. u nebezpečné 
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vzdálenosti pro ERPG-1 (mg/m
3
) jako následek úniku amoniaku z železniční cisterny, může 

vyvolat pouze nepříjemný zápach. 

Metoda CEI je použitelná pouze pro únik amoniaku z železniční cisterny otvorem o 

průměru 75 mm, protože tato metoda předpokládá pro všechny scénáře MU kontinuální únik 

trvající minimálně pět minut.  Únik amoniaku z roztržené cisterny je ovšem kratší, proto 

rychlost výtoku unikající kapaliny byla stanovena vydělením celého obsahu cisterny pěti 

minutami, dle pokynů uvedených v CEI. Tím byla stanovena rychlost úniku látky obdobná, 

jako při úniku látky otvorem o průměru 75 mm, i když je velikost trhliny v cisterně 3 krát 

větší. Tato rychlost dále ovlivnila následující výpočty na straně 39 - 41 a získané hodnoty jsou 

pouze orientační.  

 

6.2 Upřesnění zóny havarijního plánování SW modelováním v programu ALOHA 

Tato kapitola se zabývá SW modelováním v programu ALOHA. Pro modelování byly 

zvoleny stejné scénáře MU a shodná vstupní data, jako pro výpočet metodou CEI.  

Naproti metody CEI je zadání podrobnější. Při modelování jsou zohledňovány 

meteorologické údaje, jako je rychlost a směr proudění větru, denní doba, roční období, 

inverze, zataženo nebo slunečno. V modelování programem ALOHA je směr proudění větru 

upřesněn na základě ročních údajů pro relativní četnost větru, která je uvedena níže v tabulce 

č. 14. Metoda CEI předpokládá u všech scénářů rychlost větru 5 m/s  a neutrální povětrnostní 

podmínky (třída stability D). SW modelování bude rozšířeno o scénář úniku látky za 

stabilnějších podmínek, kdy je rychlost větru 1,7 m/s (třída stability F). Při této nízké 

rychlosti větru se předpokládá horší rozptyl uniklé látky. Vstupní data pro modelování jsou 

uvedeny v tabulce č. 15 na následující straně 43. 

 

Tabulka č. 14 - Relativní četnost větru (%) v městě Olomouc [38] 

Četnost větru (%) 

S SV V JV J JZ Z SZ 

14,75 9,37 12,35 10,36 8,02 9,86 17,02 17,87 

 

 

Na obrázku č. 12, který je na další straně, je znázorněna větrná růžice pro lokalitu Olomouc, 

vycházející z údajů, uvedených v tabulce č. 14. 
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Obrázek č. 12 – Větrná růžice pro město Olomouc 

 

Tabulka č. 15 – Vstupní data pro SW modelování v programu ALOHA  

Vstupní data Jednotka Hodnota 

Místo úniku ŽST Olomouc hlavní nádraží 

Zeměpisná poloha 49° 35' s.š. a 17° 16' v.d. 

Charakteristické rysy krajiny městská zástavba 

Počasí bez inverze 

Oblačnost  5/10 

Směr větru dle větrné růžice viz obrázek č. 12 severozápadní  

Třída stability za A D 

Třída stability za B F 

Typ úniku z válcovité horizontální cisterny 

Unikající nebezpečná látka  amoniak, bezvodý NH3 

Množství nebezpečné látky [t] 41 

Naplnění cisterny [%] 70 

Relativní vlhkost vzduchu [%] 50 

Teplota vzduchu [°C] 20 

Rychlost větru za A [m/s] 5 

Rychlost větru za B [m/s] 1,7 

Průměr otvoru pro 1. scénář MU [cm] 7,5 

Velikost otvoru pro 2. scénář MU [m]  1 x 0,05 

Výška otvoru ode dna cisterny pro 1. scénář MU [cm] 16,5 

Výška otvoru ode dna cisterny pro 2. scénář MU [m] 1 

Průměr cisterny   [m] 2,75 

Délka cisterny  [m] 14,606 

Technické údaje a popis cisterny jsou uvedeny v příloze č. 4. [31,32] 
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6.2.1 Kontinuální únik amoniaku z cisternového vozu otvorem o průměru 75 mm 

Níže jsou zobrazeny dva výstupy z programu ALOHA pro únik amoniaku 

z cisternového vozu otvorem o průměru 75 mm. Vstupní data se liší jen ve třídách stability a 

rychlosti větru. Podrobnější vstupní a výstupní data jsou uvedena v přílohách č. 5 a 6.    

A. Třída stability D, rychlost větru 5 m/s.  B. Třída stability F, rychlost větru 1,7 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13 – Únik amoniaku otvorem 75 mm, 

třída stability D, rychlost větru 5 m/s 

Obrázek č. 14 - Únik amoniaku otvorem 75 mm, 

třída stability F, rychlost větru 1,7 m/s 

  

6.2.2 Kontinuální únik amoniaku roztrženou cisternou 

Níže jsou zobrazeny dva výstupy z programu ALOHA pro únik amoniaku roztrženou 

cisternou, velikost trhliny je 1 x 5 (m x cm). Stejně, jako v předešlém úniku, se vstupní data 

liší jen ve třídách stability a rychlosti větru. Podrobnější vstupní a výstupní data jsou uvedena 

v přílohách č. 7 a 8.    

A. Třída stability D, rychlost větru 5 m/s.  B. Třída stability F, rychlost větru 1,7 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15 – Únik amoniaku z roztržené 
cisterny, třída stability D, rychlost větru 5 m/s 

Obrázek č. 16 - Únik amoniaku roztrženou 
cisternou, třída stability F, rychlost větru 1,7 m/s 
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Na obrázcích č. 13 - 16 jsou graficky znázorněny dosahy toxického mraku par uniklého 

amoniaku s třemi vymezenými oblastmi koncentrace v ovzduší pro ERPG-1, ERPG-2 a 

ERPG-3.  Červeně ohraničená oblast koncentrace má smrtící účinky. Oranžově ohraničená oblast 

koncentrace má zraňující účinky a černě ohraničená oblast koncentrace způsobuje pouze 

nepříjemný zápach ve vzduchu bez vážných zdravotních problémů.  Dále je z obrázků viditelné, 

že při třídě stability ovzduší F a rychlosti větru 1,7 m/s došlo k větší disperzi toxického mraku 

par uniklého amoniaku, než při třídě stability D s rychlostí větru 5 m/s. 

 

6.2.3 Kontinuální únik amoniaku při změně koncentrace látky 

Níže na obrázcích č. 17 a 18 jsou zobrazeny dva výstupy z programu ALOHA pro únik 

amoniaku otvorem o průměru 75 mm a roztrženou cisternou. Tyto výstupy jsou modelovány 

za nejčastějších meteorologických podmínek v průběhu roku, tedy ve třídě stability D              

a rychlosti větru 5 m/s. Vstupní data se od výše uvedených úniků liší pouze ve změně 

koncentrace amoniaku. Nejnižší smrtelná koncentrace pro člověka (vdechnutím) je 5 000 ppm 

a maximální koncentrace, jenž nevyvolá nevratné změny na zdraví je 500 ppm. Podrobnější 

vstupní a výstupní data jsou uvedena v přílohách č. 9 a 10.    

A. Únik amoniaku otvorem Ø 75 mm B. Únik amoniaku roztrženou cisternou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17 – Únik amoniaku z cisterny otvorem 

o Ø 75 mm, třída stability D, rychlost větru 5 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázek č. 18 - Únik amoniaku roztrženou 

cisternou, třída stability D, rychlost větru 5 m/s 
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6.3 Shrnutí rizik závažné havárie 

V předchozích kapitolách 6.1 – 6.2 této práce bylo provedeno posouzení dvou možných 

scénářů havárie, které mohly nastat při nehodě v Olomouci.  

Prvním uvažovaným scénářem byl úniku amoniaku z železniční cisterny otvorem          

o průměru 75 mm, kdy v důsledku nehody došlo k utržení příruby na doplnění nebo vypuštění 

látky a tím vznikl uvedený otvor.  

Druhým uvažovaným katastrofickým scénářem byl únik amoniaku z roztržené 

železniční cisterny, kdy v důsledku nehody došlo k vykolejení a následnému převrácení 

cisternového vozu na překážku, která způsobila roztržení cisterny a tím vznikla trhlina            

o rozměrech 1m x 5cm.       

Tyto scénáře byly posouzeny metodou CEI a SW programem ALOHA, pomocí kterého 

bylo šíření a rozptyl toxického mraku modelován. 

Ze souhrnné tabulky č. 16, která je uvedena na následující straně, je patrné, že dosahy 

ohrožení vypočítané metodou CEI jsou pro oba scénáře havárie velmi podobné. Je to dáno 

tím, že metoda předpokládá pro všechny scénáře MU kontinuální únik trvající minimálně pět 

minut. Únik amoniaku z roztržené cisterny byl ovšem kratší. Nutno podotknout, že metoda 

CEI není vhodná pro scénáře MU s okamžitým nebo velmi krátce trvajícím kontinuálním 

únikem látek ze systému. Proto je doporučeno pro obdobné scénáře užití jiné metody nebo 

kombinaci několika metod např. Dow’s Fire and Explosion Index.   

Při užití SW modelování programem ALOHA z tabulky č. 16 je zřejmé, že dosah 

ohrožení se snižuje při zvyšující se koncentraci nebezpečné látky a naopak. Při třídě stability 

F a rychlosti větru 1,7 m/s má toxický mrak, jež má smrtelné následky, nejdelší dosah. To 

znamená, že významnými faktory ovlivňujícími dosah ohrožení, jsou geografické                    

a meteorologické podmínky v okolí havárie, doba vzniku MU a také velikost otvoru pro únik 

látky.    

Výsledky vzdáleností ohrožení (viz tabulka č. 16 na další stránce) se u metody CEI        

a SW modelování výrazně neliší. Je to dáno tím, že obě metody užívají podobná vstupní data 

a při modelování rozptylů plynů vycházejí ze stejné matematické rovnice. ALOHA na rozdíl 

od metody CEI, umí modelovat v odlišných meteorologických podmínkách a při rozdílných 

koncentrací nebezpečné látky. ALOHA dále umožňuje modelování dosahů účinků při 

haváriích hořlavých a výbušných látek.  
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Tabulka č. 16 – Shrnutí výsledků stanovení zón havarijního plánování  

Použitá 

studie 
Zóny 

Únik NH3 otvorem Ø 75 mm Únik NH3 z roztržené cisterny 

Koncentrace 
Dosah 

ohrožení 
Koncentrace 

Dosah 

ohrožení 

ppm m ppm m 

Metoda 

CEI 

ERPG-1 25 10 000 25 10 000 

ERPG-2 200 6 184 200 6 496 

ERPG-3 1 000 2 764 1 000 2 903 

ALOHA       

D, 5 m/s 

ERPG-1 25 10 000 25 10 000 

ERPG-2 200 4 100 200 8 700 

ERPG-3 1 000 1 600 1 000 3 700 

ALOHA       

F, 1,7 m/s 

ERPG-1 25 10 000 25 10 000 

ERPG-2 200 5 500 200 7 600 

ERPG-3 1 000 2 400 1 000 4 000 

ALOHA       

D, 5 m/s 

ERPG-1 - - - - 

ERPG-2 500 2 500 500 5 600 

ERPG-3 5 000 564 5 000 1 400 

 

Na obrázku č. 19 je zakreslena smrtelná zóna toxického mraku par uniklého amoniaku 

z cisterny otvorem o průměru 75 mm, za nejčastějších meteorologických podmínek, tzn. 

třída stability ovzduší D a rychlosti větru 5 m/s při smrtelné koncentraci 5 000 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 19 – Dosah toxického mraku par uniklého amoniaku   
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7. Návrh na zlepšení havarijní připravenosti 

7.1 Návrh aktualizace havarijního plánu 

Cílem této kapitoly je aktualizace havarijního plánu pro ŽST Olomouc hlavní nádraží. 

Jak již bylo výše zmíněno v kapitole 5. na straně 31 této práce, pro ŽST Olomouc hlavní 

nádraží není zpracován konkrétní plán, který by řešil podrobnější únik nebezpečné látky při 

srážce vlaků. Níže je zpracován námět, jak by měl havarijní plán vypadat a jaké údaje by měl 

obsahovat: 

 

1. Úvod: 

a) Význam a cíl havarijního plánu 

Havarijní plán je vydán za účelem řešení úniků nebezpečných látek, ke kterým může 

dojít při MU např. srážce vlaků. Hlavním cílem HP je ochrana života a zdraví zaměstnanců     

a obyvatelstva vyskytujícího se v ŽST nebo v jejím okolí, dále ochrana životního prostředí      

a majetku.  

 

b) Definice základních pojmů - havarijní plán, mimořádná událost, havárie a typy havárií, 

nebezpečná látka apod.,  

 

c) Identifikační údaje 

Adresa objektu. 

 

d) Popis objektu a okolí 

Popis situování objektu, obydlených oblastí, infrastruktury a chráněných území podle 

zvláštních předpisů a základních činností, včetně mapových podkladů. 

  

e) Seznam nebezpečných a závadných látek 

Seznam nebezpečných a závadných látek, se kterými může přijít přepravce do styku, 

popř. množství a místo skladování, včetně zaznačení do map.  

 

f) Značení nebezpečných a závadných látek dle RID a jejich vlastnosti.   

Níže je uveden příklad značení dle RID a jejich vlastnosti. 

Vysoce riziková věc: Toluen 

Anglický název: Toluene 
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Bezpečnostní značka: č. 3 

Oranžová tabule: č. 33/1294 

Obalová skupina: II. 

Kód cisterny:  minimálně LGBF 

 

Vysoce riziková věc: Kyselina dusičná 

Anglický název: Nitrid Acid 

Bezpečnostní značka: č. 8 + 5.1 

Oranžová tabule: č. 885/2031 

Obalová skupina: I. 

Kód cisterny:  minimálně L10BH 

 

Vysoce riziková věc: Amoniak 

Anglický název: Ammonia 

Bezpečnostní značka: č. 2.3 + 8 + 13 

Oranžová tabule: č. 268/1005 

Obalová skupina: - 

Kód cisterny:  minimálně P26BH pro cisternu s tepelnou izolací 

    minimálně P29BH pro cisternu bez tepelné izolace  

 

2. Scénáře havárií a pokyny 

a) Možné scénáře havárií při převozu nebezpečných či závadných látek 

Na základě analýzy rizik nebo MU z minulosti by zde měly být uvedeny možné scénáře 

havárií s únikem nebezpečné látky. 

 

b) Popis systému prevence závažné havárie 

Při přepravě nebezpečné látky je zaměstnanec povinen postupovat dle pokynů 

uvedených v RID. Dále je zaměstnanec povinen se seznámit s přepravovanou nebezpečnou 

látkou na základě bezpečnostních značek na vozidle nebo podle údajů v přepravních 

dokumentech a potřebné informace mít uložené na snadno dostupném místě pro potřeby 

zásahových jednotek v případě havárie.  

Mimo jiné jsou potřebné průběžné kontroly stavu zařízení určených k manipulaci, 

skladování či přepravě nebezpečných látek. Provádění zkoušek a revizí.  
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c) Pokyny pro ohlášení havárie 

Zaměstnanec, který způsobil nebo zjistil havárii, je povinen ji neprodleně nahlásit IZS, 

výpravčímu nejbližší stanice, svému nadřízenému, případně správci povodí nebo České 

inspekci životního prostředí. Seznam důležitých adres, telefonních čísel na příslušné osoby, 

úřady a IZS. V případě poranění zaměstnance či jiné osoby, nejdříve zavolá lékařskou pomoc.   

Nadřízený je dále povinen zkontrolovat, zda jsou všichni jeho zaměstnanci v bezpečí  

a hlásit MU na nejbližší pracoviště, která mohou být tímto ohrožena.   

 

d) Pokyny pro vyhlášení poplachu 

Na základě vyhodnocení MU vyhlásí dispečer poplach „Všeobecná výstraha“ 

kolísavým houkáním sirény v délce 140 sekund. Po tomto vyhlášení následují verbální 

informace o MU. Dále informuje na tísňovém volání IZS a požaduje vhodnou pomoc. Při 

tísňovém volání uvede přesné místo havárie, množství uniklé látky, množství látky ve skladu 

a aktuální meteorologické informace z meteostanice. 

    

e) Zneškodnění úniku látky 

Způsob zneškodňování úniku látky je nutno provádět přiměřeně s ohledem na typ látky, 

její fyzikálně-chemické vlastnosti, množství, rozsah havárie, aktuální meteorologické 

podmínky apod. Po příjezdu jednotek HZS, řídí zásah a případnou evakuaci velitel HZS.   

Zaměstnanec může zneškodnit únik látky v malém rozsahu např.: 

 v případě úniku látky ze zásobníku nebo cisterny zajistit přečerpání látky do jiného  

zásobníku nebo prázdné cisterny, 

 objímkami, vhodnými tmely utěsnit trhliny, otvory, 

 vytékající látku zachytit do záchytné jímky, 

 uzavřít armaturu, 

 odstavit zařízení. 

 

f) Pokyny pro odstraňování následků havárie 

Odstraňování následků havárie může být započato, až po souhlasu příslušného 

vyšetřovacího orgánu. Dopravce musí tyto práce zahájit do 2 hodin na tratích 1. kategorie a do 

4 hodin na ostatních tratích.  

V případě, že hrozí rozkrádaní zásilky, musí být místo MU odděleno od přístupu 

nepovolaných osob a zajistí střežení tohoto místa. 
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g) Šetření havárie 

Předmětem činnosti vyšetřovacích orgánů státní správy, komise určena provozovatelem 

dráhy a komise zúčastněných dopravců je vyšetření havárie. Není dovoleno sdělování 

informací třetím osobám či médiím.   

Cílem šetření je zjistit příčinu vzniku havárie a přijetí opatření k prevenci před 

opakováním stejné havárie do budoucna. Bezpečnostní poradce sepíše Hlášení o nehodě a 

MU při přepravě nebezpečných zásilek dle RID, v případě přepravy prováděna dle RID.  

 

3. Preventivní opatření 

a) Pokyny pro školení a přezkoušení zaměstnanců z HP 

Každý zaměstnanec by měl být minimálně 1 krát ročně proškolen z tohoto HP a dle 

potřeby a nutnosti i přezkoušen. 

1 krát ročně provádět praktický nácvik havarijní situace. 

Určit osobu, která je za proškolení, popř. přezkoušení a praktického nácviku 

zaměstnanců zodpovědná.  

 

b) Seznam disponibilních sil a prostředků k likvidaci nebo omezení následků havárie 

Seznam sil a prostředků k likvidaci nebo omezení následků havárie, které jsou 

k dispozici v lokomotivě, na trati či v ŽST. Jejich množství a umístění. 

Určit osobu, která je za řádný stav prostředků zodpovědná. 

 

c) Aktualizace HP 

Aktualizace HP je provedena průběžně dle změn v HP nebo 1 krát za 3 roky.  

 

4. Plány konkrétních činností 

Pro zajištění rychlé a účinné bezpečnosti zaměstnanců a obyvatelstva nacházejícího se 

v ŽST a jejím okolí, doporučuji vypracovat, jako součást HP následující plány konkrétních 

činností:   

a) Plán varování zaměstnanců a obyvatelstva na místě nebo v okolí ŽST. 

b) Plán individuální ochrany zaměstnanců s výčtem PIO. 

c) Evakuační plán a plán ukrytí zaměstnanců, popř. obyvatelstva. 

d) Traumatologický plán. [11,12,20] 
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7.2 Komunikace s veřejností (pokyny) 

Na základě analýzy MU jsou navrhována různá bezpečnostní opatření. Tato opatření 

jsou na území kraje uvedena v havarijním plánu kraje. Havarijní plán kraje je dokument, který 

obsahuje opatření k provádění záchranných a likvidačních prací s cílem odvrácení či omezení 

okamžitého ohrožení mimořádnou událostí, k odstranění následků mimořádné události a 

zajištění ochrany obyvatelstva, přehled sil a prostředků pro tyto cíle.  

Obsahem havarijních plánu kraje jsou i plány konkrétních činností. Mezi tyto plány 

patří plán varování obyvatelstva, který obsahuje pokyny a způsoby varování obyvatelstva o 

možném vzniku nebezpečí. Dále obsahuje přehled vyrozumívacích center a koncových prvků 

varování (sirény, obecní rozhlasy), specifikuje varovný signál „Všeobecná výstraha“, což je 

kolísavý tón sirény znící po dobu 140 sekund. Informuje o náhradním způsobu varování, o 

způsobu předání tísňových informací a o způsobu informování o ukončení nebezpečí 

ohrožení. Jsou v něm také rozděleny odpovědnosti za provedení varování obyvatelstva. 

[41,33] 

Mezi havarijní připravenost patří i informování obyvatelstva o chování v případě 

havárie. Hlavně se jedná se hlavně o preventivní vzdělávací činnosti, jako jsou přednášky, 

školení, informační letáky. Prostřednictvím těchto činností jsou obyvatelé informováni o 

možném ohrožení, rizicích, způsobech varování, poskytnutí první pomoci a možnostech 

ochrany. 

 Mezi nejčastější nebezpečné látky, se kterými se může člověk setkat, patří amoniak a 

chlór. Jelikož tato práce je zaměřena na přepravu amoniaku po železnici, následující pokyny 

se budou týkat zejména pro únik amoniaku.  

Pokyny pro únik amoniaku při přepravě: 

  Jestliže dojde k havárii vozidla přepravující nebezpečnou látkou, okamžitě se vzdalte  

    od místa nehody ve směru kolmém na směr větru. 

  Nepřibližujte se k místu havárie. 

  Volejte tísňovou linku 112, nahlaste své jméno, telefonní číslo, ze kterého voláte,  

adresu, popište jasně a stručně událost, která se stala a uveďte další informace, které  

po Vás operátor bude požadovat.  

  Zbytečně netelefonujte. 

  V případě potřeby poskytněte první pomoc (viz níže). 

  Co nejrychleji se ukryjte v nejbližší budově, v nadzemním podlaží, ale ne pod 

 střechou. 
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  Vypněte větrací přístroje. 

  Uzavřete a utěsněte dveře, okna a další prostory, kterými může dojít k průniku  

 škodlivin dovnitř budovy a držte se od nich ve větší vzdálenosti. K utěsnění použijte     

 lepící pásky, namočené kusy látek, jako jsou deky, prostěradla a v krajním případě i   

 oblečení. 

  Dbejte pokynů zasahujících složek. 

  Připravte si a v případě nutnosti použijte improvizované prostředky individuální 

 ochrany: 

 k ochraně dýchacích cest použijte roušku namočenou do 1 l vody a 1 lžíci 

octa (prodyšný textil, jako je gáza, kapesník, utěrka nebo ručník) a přiložte 

ji na ústa a nos a upevněte, 

 k ochraně očí použijte uzavřené brýle (lyžařské, potápěčské, motocyklové), 

 k ochraně hlavy, uší, čela a krku použijte čepici, šálu, kuklu nebo šátek, 

úplně zakryty by měly být i vlasy,      

 k ochraně těla použijte kombinézu, sportovní soupravu, přes kterou požijete 

dlouhý kabát nebo pláštěnku do deště, 

 k ochraně rukou a nohou použijte pryžové nebo kožené rukavice a kožené 

kozačky, holínky či vysoké boty.  

 

Pokyny pro poskytnutí první pomoci při zasažení amoniakem: 

  postiženého dopravte nebo vyneste na čistý vzduch, 

  nedýchá-li, zahajte umělé dýchání a přivolejte lékaře, 

  zasažené oči důkladně vypláchněte vlažnou nebo borovou vodou, 

  odstraňte kontaminovaný oděv,  

  zasažené místo se nesmí třít, důkladně jej omývejte vodou, poté osušte,  

  udržujte postiženého v klidu a teple, v případě nutnosti třením končetin navoďte  

zvýšení krevního oběhu,  

  při potížích volejte tísňovou linku 155. [29] 
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8. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo posouzení rizik spojená s přepravou čpavku po 

železnici a upřesnění zóny havarijního plánování při úniku čpavku z hlediska ochrany 

obyvatelstva v okolí. 

Při posouzení rizik spojená s přepravou čpavku jsem dospěla k závěru, že problematika 

přepravy nebezpečných látek je velmi rozsáhlé a důležité téma. K eliminaci rizik je třeba 

přistupovat individuálně a spíše řešit tuto problematiku z praktického hlediska. Zejména bych 

se zaměřila na zintenzivnění bezpečnosti, praktické a odborné dovednosti strojvedoucích 

převážejících nebezpečné látky a zaměstnanců manipulujících s těmito látkami. Také bych 

stanovila přísnější požadavky na provádění zkoušek a revizí zařízení, lokomotiv, železničních 

tras apod., které by měly být prováděny častěji a namátkově v nepravidelném intervalu, 

jelikož technický stav zařízení a selhání lidského faktoru se nejvíce podílí na vzniku havárií. 

Dále doporučuji zvýšit počet bezpečnostních poradců RID, kteří se specializují na zajišťování 

bezpečnosti při manipulaci s nebezpečnými látkami. Jestliže již k takové havárii dojde, musí 

být zaměstnanci důsledně seznámeni s postupy při této MU. Musí vědět, jak správně jednat, 

jaké kroky mají podniknout k zabránění, zmírnění následků havárie a poskytnutí první 

pomoci. Toho lze dosáhnout pouze vzděláváním, pravidelným školením a výcvikem 

zaměstnanců. Nemělo by být opomenuto ani na včasné varování obyvatelstva či vyrozumění 

složek IZS a příslušných orgánů státní správy. 

Pro analýzu rizik byly zvoleny dva scénáře havárie, které mohly nastat při nehodě 

v Olomouci, a pro které byly provedeny odhady následků. Jednalo se o únik amoniaku 

z železniční cisterny otvorem o průměru 75 mm a roztrženou cisternou. Tyto scénáře byly 

použity k upřesnění zóny havarijního plánování, pro které jsem použila metodu DOW´s 

Chemical Exposure Index a SW modelování programem ALOHA. SW modelování bylo 

rozšířeno o scénáře úniku látky za stabilnějších podmínek, kdy rychlost větru dosahovala 1,7 

m/s a třída stability ovzduší byla F. Dále byla při SW modelování změněna hodnota 

koncentrace unikající látky. Při porovnání výsledků analýzy rizik pomocí zmiňovaných metod 

musím konstatovat, že analýza rizik závisí na mnoha faktorech, jako jsou např. geografické a 

meteorologické podmínky v okolí havárie, doba vzniku MU a také velikost otvoru pro únik 

látky.    

 a době vzniku MU a také velikost otvoru pro únik látky. Ne všechny metody jsou 

vhodné pro stejné situace. Např. metoda DOW´s Chemical Exposure Index není vhodná pro 

náhlé a rychlé úniky nebezpečných látek, jako v případě úniku amoniaku roztrženou 
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cisternou. Metody je třeba volit nebo kombinovat podle dané situace, účelu analýzy a 

fyzikálně-chemických vlastností nebezpečných látek.  

Na základě zkušenosti z nehody v Olomouci, při které naštěstí nedošlo k úniku 

amoniaku z cisteren, jsem při porovnání havarijního plánu dospěla k závěru, že chybí plán, 

který by detailněji řešil únik nebezpečné látky při MU např. při srážce vlaků. Z tohoto důvodu 

v závěru práce a v rámci aktualizace havarijního plánu navrhuji, jak by měl tento havarijní 

plán vypadat a jaké údaje by měl obsahovat. Poslední kapitola je věnována možnosti varování 

obyvatelstva a na pokyny pro snižování rizik při úniku amoniaku. 

Přínosem této diplomové práce je zpracování podkladů identifikace a analýza rizik 

spojená s železniční přepravou nebezpečných látek, především amoniaku. Práce by měla 

sloužit jako podkladový materiál pro využití HZS kraje nebo obcí s rozšířenou působností při 

zpracování vnějších havarijních plánů, ve kterých je riziko ohrožení obyvatelstva. Tuto 

diplomovou práci může použít také železniční dopravce nebo částečně i odesílatel či příjemce 

amoniaku při zpracování havarijního plánu, který by detailněji řešil únik této nebezpečné 

látky.  

Tímto se domnívám, že jsem splnila cíl této práce.  
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HZS  - Hasičský záchranný sbor 

IZS  - Integrovaný záchranný systém 
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MU  - Mimořádná událost 
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Příloha č. 1 – Příklady bezpečnostních značek a symbolů 
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Příloha č. 2 – Bezpečnostní list amoniaku 
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Příloha č. 3 – Zjednodušený havarijní plán  
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Příloha č. 4 – Výkres a popis železniční cisterny 
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Příloha č. 5 – Výstup z programu ALOHA 

 

Únik amoniaku z železniční cisterny otvorem o průměru 75 mm, třída stability D, 

rychlost větru 5 m/s 

 

SITE DATA: 

   Location: OLOMOUC, HLAVNI NADRAŽI, CZE 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.98 (unsheltered single storied) 

   Time: March 31, 2013  2344 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 30 ppm   AEGL-2 (60 min): 160 ppm   AEGL-3 (60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 150000 ppm     UEL: 280000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -33.9° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

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

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 5 meters/second from NW at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

   Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

   Tank Diameter: 2.75 meters             Tank Length: 14.606 meters 

   Tank Volume: 87 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 20° C 

   Chemical Mass in Tank: 41 tons         Tank is 70% full 

   Circular Opening Diameter: 7.5 centimeters 

   Opening is 16.5 centimeters from tank bottom 

   Release Duration: 9 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 4,890 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 36,451 kilograms 

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

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Heavy Gas  

   Red: 1.6 kilometers --- (1000 ppm) 

   Orange: 4.1 kilometers --- (200 ppm) 

   Yellow: greater than 10 kilometers --- (25 ppm)  
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Příloha č. 6 – Výstup z programu ALOHA 

 

Únik amoniaku z železniční cisterny otvorem o průměru 75 mm, třída stability F, 

rychlost větru 1,7 m/s 

 

SITE DATA:  

   Location: OLOMOUC, HLAVNI NADRAŽI, CZE 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.33 (unsheltered single storied) 

   Time: March 31, 2013  2358 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 30 ppm   AEGL-2 (60 min): 160 ppm   AEGL-3 (60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 150000 ppm     UEL: 280000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -33.9° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

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

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 1.7 meters/second from NW at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                  

   Stability Class: F (user override) 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

   Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

   Tank Diameter: 2.75 meters             Tank Length: 14.606 meters 

   Tank Volume: 87 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 20° C 

   Chemical Mass in Tank: 41 tons         Tank is 70% full 

   Circular Opening Diameter: 7.5 centimeters 

   Opening is 16.5 centimeters from tank bottom 

   Release Duration: 9 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 4,890 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 36,451 kilograms 

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

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Heavy Gas  

   Red: 2.4 kilometers --- (1000 ppm) 

   Orange: 5.5 kilometers --- (200 ppm) 

   Yellow: greater than 10 kilometers --- (25 ppm) 
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Příloha č. 7 – Výstup z programu ALOHA 

 

Únik amoniaku roztrženou železniční cisternou, třída stability D, rychlost větru 5 m/s 

 

SITE DATA: 

   Location: OLOMOUC, HLAVNI NADRAŽI, CZE 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.98 (unsheltered single storied) 

   Time: April 1, 2013  0005 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 30 ppm   AEGL-2 (60 min): 160 ppm   AEGL-3 (60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 150000 ppm     UEL: 280000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -33.9° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

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

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 5 meters/second from NW at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

   Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

   Tank Diameter: 2.75 meters             Tank Length: 14.606 meters 

   Tank Volume: 87 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 20° C 

   Chemical Mass in Tank: 41 tons         Tank is 70% full 

   Opening Length: 1 meters               Opening Width: 0.05 meters 

   Opening is 1 meters from tank bottom 

   Release Duration: 3 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 27,000 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 28,020 kilograms 

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

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Heavy Gas  

   Red: 3.7 kilometers --- (1000 ppm) 

   Orange: 8.7 kilometers --- (200 ppm) 

   Yellow: greater than 10 kilometers --- (25 ppm) 
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Příloha č. 8 – Výstup z programu ALOHA 

 

Únik amoniaku roztrženou železniční cisternou, třída stability F, rychlost větru 1,7 m/s 

 

SITE DATA: 

   Location: OLOMOUC, HLAVNI NADRAŽI, CZE 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.33 (unsheltered single storied) 

   Time: March 31, 2013  2358 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 30 ppm   AEGL-2 (60 min): 160 ppm   AEGL-3 (60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 150000 ppm     UEL: 280000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -33.9° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

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

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 1.7 meters/second from NW at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                  

   Stability Class: F (user override) 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

   Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

   Tank Diameter: 2.75 meters             Tank Length: 14.606 meters 

   Tank Volume: 87 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 20° C 

   Chemical Mass in Tank: 41 tons         Tank is 70% full 

   Opening Length: 1 meters               Opening Width: 0.05 meters 

   Opening is 1 meters from tank bottom 

   Release Duration: 3 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 27,000 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 28,020 kilograms 

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

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Heavy Gas  

   Red: 4.0 kilometers --- (1000 ppm) 

   Orange: 7.6 kilometers --- (200 ppm) 

   Yellow: greater than 10 kilometers --- (25 ppm) 
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Příloha č. 9 – Výstup z programu ALOHA 

 

Kontinuální únik amoniaku z cisterny otvorem o průměru 75 mm při smrtelné 

koncentraci 5 000 ppm. 

 

SITE DATA: 

   Location: OLOMOUC, HLAVNI NADRAŽI, CZE 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.98 (unsheltered single storied) 

   Time: March 29, 2013  1729 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 30 ppm   AEGL-2 (60 min): 160 ppm   AEGL-3 (60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 150000 ppm     UEL: 280000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -33.9° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

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

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 5 meters/second from NW at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

   Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

   Tank Diameter: 2.75 meters             Tank Length: 14.606 meters 

   Tank Volume: 87.00 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 20° C 

   Chemical Mass in Tank: 41 tons         Tank is 70% full 

   Circular Opening Diameter: 7.5 centimeters 

   Opening is 16.5 centimeters from tank bottom 

   Release Duration: 9 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 4,890 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 36,451 kilograms 

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

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Heavy Gas  

   Red: 564 meters --- (5000 ppm) 

   Orange: 2.5 kilometers --- (500 ppm) 
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Příloha č. 10 – Výstup z programu ALOHA 

 

Kontinuální únik amoniaku roztrženou cisternou při smrtelné koncentraci 5 000 ppm. 

 

SITE DATA: 

   Location: OLOMOUC, HLAVNI NADRAŽI, CZE 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.98 (unsheltered single storied) 

   Time: March 29, 2013  1849 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 30 ppm   AEGL-2 (60 min): 160 ppm   AEGL-3 (60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 150000 ppm     UEL: 280000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -33.9° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

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

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 5 meters/second from NW at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

   Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

   Tank Diameter: 2.75 meters             Tank Length: 14.606 meters 

   Tank Volume: 87.00 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 20° C 

   Chemical Mass in Tank: 41 tons         Tank is 70% full 

   Opening Length: 1 meters               Opening Width: 0.05 meters 

   Opening is 1 meters from tank bottom 

   Release Duration: 3 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 27,000 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 28,020 kilograms 

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

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Heavy Gas  

   Red: 1.4 kilometers --- (5000 ppm) 

   Orange: 5.6 kilometers --- (500 ppm) 

 


