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1.8.5.4 Vzor zprávy o nehodě nebo mimořádné události během přepravy nebezpečných věcí 

Zpráva o nehodě nebo mimořádné události při přepravě nebezpečných věcí 
podle oddílu 1.8.5 RID/ADR 

(Příslušný orgán odejme tento krycí list před dalším postoupením zprávy) 

 

Dopravce/Provozovatel železniční infrastruktury: 

 ...................................................................................................................................................................................  

Adresa: 

 ...................................................................................................................................................................................  

Kontaktní osoba: ........................................................ Telefon: .......................... Fax: ................................................  
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1. Druh dopravy 

 železniční  silniční 

Číslo vozu (nepovinné) Registrační značka vozidla (nepovinná) 

 ..........................................................................................   .........................................................................................  

2. Datum a místo události 

Rok: .................................... Měsíc: ..................................... Den: ....................................... Hodina: ...............................  

Železniční doprava Silniční doprava 

 Železniční stanice  Zastavěné území 

 Seřaďovací nádraží  Místo nakládky/vykládky/překládky 

 Místo nakládky/vykládky/překládky  Otevřená silnice 

Místo /Stát: ........................................................................  Místo / Stát:  .....................................................................  

nebo  

 Širá trať:  

Číslo tratě: ........................................................................   

Kilometr: ............................................................................   

3. Místopis 

 Stoupání/klesání 

 Tunel 

 Most/podjezd 

 Křižovatka 

4. Zvláštní povětrnostní podmínky 

 Déšť 

 Sněžení 

 Náledí 

 Mlha 

 Bouřka 

 Silný vítr 

 Teplota: ........... °C 

5. Popis události 

 Vykolejení/sjetí z vozovky 

 Srážka/náraz 

 Převrácení 

 Požár 

 Výbuch 

 Únik látky 

 Technická závada 

 

Dodatečný popis události: 

 .........................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  
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6. Přepravované nebezpečné věci 

UN číslo (1) Třída Obalová 
skupina 

Odhadované množství 
uniklé látky (kg nebo l) 

(2) 

Zádržné 
prostředky 

(3) 

Materiál 
zádržných 
prostředků 

Druh selhání 
zádržných 

prostředků (4) 

       

       

       

       

(1) U nebezpečných věcí přiřazených k hromadným 
položkám, pro něž platí zvláštní ustanovení 274, musí 
být uveden také technický název. 

(2) U třídy 7 uveďte hodnoty podle kritéria uvedeného 
v pododdíle 1.8.5.3. 

(3) Uveďte příslušné číslo (4) Uveďte příslušné číslo 

1 Obal 1 Únik látky 

2 IBC 2 Požár 

3 Velký obal 3 Výbuch 

4 Malý kontejner 4 Konstrukční vada 

5 Vůz  

6 Vozidlo  

7 Cisternový vůz  

8 Cisternové vozidlo  

9 Bateriový vůz  

10 Bateriové vozidlo  

11 Vůz se snímatelnými cisternami  

12 Snímatelná cisterna  

13 Velký kontejner  

14 Cisternový kontejner  

15 MEGC  

16 Přemístitelná cisterna  

7. Příčina události (pokud je jasně známa) 

 Technická závada 

 Nesprávné zajištění nákladu 

 Provozní příčina (železniční provoz) 

 Jiné 

 .........................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

8. Následky události 

Postižení osob v souvislosti s přepravovanými nebezpečnými věcmi: 

 Mrtví (počet:........ ) 

 Zranění (počet:........ ) 

 

Únik látky: 

 Ano  

 Ne 

 Bezprostřední nebezpečí úniku látky 

 

Hmotné škody/škody na životním prostředí 

 Odhadovaná výše škody  50.000 Euro 

 Odhadovaná výše škody > 50.000 Euro 

 

Účast orgánů (úřadů): 

 Ano  Evakuace osob trvající nejméně tří hodiny zapříčiněná přepravovanými nebezpečnými věcmi 
 Uzavření veřejných komunikací na dobu nejméně tří hodin zapříčiněné přepravovanými 

nebezpečnými věcmi 

 Ne 

Pokud je to nutné, příslušný orgán může vyžadovat další údaje. 


