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ABSTRAKT  

DLABKA, J. Hodnocení dopadů závažných havárií s ohledem na havarijní plánovaní: 

disertační práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2015. 174 s. 

Havarijní plánování v okolí podniků zacházejících s nebezpečnými chemickými látkami je 

důležitou součástí zajišťování celkové bezpečnosti obyvatelstva. Analýza a hodnocení rizik, 

které jsou v rámci prevence závažných havárií prováděny, tvoří zásadní podklad pro 

přijímání preventivních opatření k zabránění závažné havárie, ovšem ne vždy je dobře 

využitelná i pro účely havarijního plánování. K tomu jsou vhodné další způsoby hodnocení, 

například výpočet zóny havarijního plánování.  

V rámci disertační práce jsou identifikovány způsoby, jak hodnotit dopady závažných 

chemických havárií tak, aby výstupy tohoto hodnocení byly využitelné pro havarijní 

plánování. Zároveň jsou rozebrány havarijní jevy, způsob jejich modelování a především 

způsob, jakým harmonizovaně hodnotit následky těchto havarijních jevů na člověka. V práci 

je navržen postup pro harmonizované hodnocení dopadů závažných havárií, který umožňuje 

vzájemně srovnávat účinky havárií na člověka.  
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ABSTRACT 

DLABKA, J. Assessment of major accident effects in the field of emergency planning: 

dissertation thesis. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2015. 174 p. 

Emergency planning in the close vicinity of upper-tier Seveso establishments is important 

part of the civil protection. Risk analysis and risk assessment efforts conducted within major 

accident prevention are essentials for adopting the preventive measures, but in some cases 

they are not suitable for emergency planning purposes. There are other suitable approaches 

such as determination of the emergency planning zone.  

This theses focuses on analysis of methods to assess impacts of major accidents for better 

implementation for emergency planning. It also focuses on analysis of accident 

phenomenon, methods to model their effects and to methods to harmonize assessment of this 

effects on humans. 
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1 Úvod 

Člověk je od nepaměti vystaven různým rizikům. S postupným vývojem se lidské společnosti 

podařilo některá rizika podstatně snížit, některá se společnost naučila zvládat a také se 

v důsledku lidské činnosti objevila nová. Rizika plynoucí z technologií vytvořených člověkem 

mají svá specifika. Na jednu stranu jsou naším výtvorem, který můžeme mít významnou měrou 

pod kontrolou (minimálně na úrovni úplného zrušení), na druhou stranu jejich dopady na 

člověka potom nejsou chápány jako „přírodní síly“, něco přirozeného, ale často jako něco, za 

co je vždy někdo zodpovědný. Závažné havárie způsobené chemickými látkami patří 

k zvláštnímu druhu rizik, která vyvolávají celospolečenskou pozornost, podobně jako rizika 

související s jadernou energetikou.  

Havarijní plánování v této oblasti se historicky váže především k preventivním opatřením jako 

jejich nadstavba. Záležitosti plánování, zvládání dopadů na obyvatelstvo vně chemických 

podniků by nemělo být pouze záležitostí ošetření „zbytkového rizika“. Obyvatel je ovšem vždy 

centrem jakéhokoli záchranného systému, samostatnou rozhodovací jednotkou a tím, kdo také 

vždy (nějakým způsobem) řídí rizika. Proto místo toho, aby bylo obyvatelům oznamováno, co 

se může stát, je žádoucí, aby se obyvatelé sami mohli ptát, co jim hrozí. Nejde tu přitom o formu 

a způsoby, jakými šířit informace o hrozbách a jak komunikovat o rizicích. Jde tu o pohled na 

člověka a společnost – aby nebyla jen pasivním příjemcem informací a pojmem ve struktuře 

plánování, ale svébytnou jednotkou. K tomu je třeba dvou věcí. Za prvé - ujasnit si havarijní 

plánování, jeho účely a aktéry. To vede k odpovědi na otázku, jaké informace o potencionálních 

hrozbách závažných havárií nás zajímají. Jde částečně o otázku společenskou a částečně otázku 

vědeckou. A za druhé – ujasnit si, co víme o haváriích, jejich projevech a jejich dopadech na 

člověka, což nás vede k odpovědi na otázku, jaké informace o potencionálních hrozbách 

závažných havárií můžeme získat. Obsahem této práce je právě hledání odpovědí na tyto 

otázky. Nejde o to shrnovat (již často shrnuté) poznatky o chemických látkách a hrozbách jimi 

způsobených, ale o to, vybrat takové informace, které jsou užitečné. To vyžaduje spíše než práci 

s hrubými daty či zkoumání samotných jevů práci s modely, popisy a způsoby hodnocení. 

Poznatky o charakteru ohrožujících jevů společně s poznatky o tom, jak tyto jevy mohou 

ohrožovat člověka, pomohou směřovat k vývoji takového postupu, který umožní co nejlépe 

analyzovat rizika chemických havárií pro obyvatele v okolí podniků zacházejících 

s chemickými látkami, a tím zvýšit připravenost i bezpečnost obyvatel.  
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2 Havarijní plánování 

Pojem havarijní plánování je při použití v rámci českého jazyka do jisté míry problematický, 

jelikož slovo havarijní indikuje, že se jedná o plánování vztahující se pouze k haváriím. 

Havarijní plán (v zákoně o intergovaném záchranném systému (Parlament České republiky, 

2000a) definovaným jako plán k provádění záchranných a likvidačních prací), je nicméně 

využívaný při zvládání celé škály mimořádných událostí včetně katastrof přírodních. Důvodem 

jisté nejednotnosti jsou použité pojmy, kdy v České republice popisuje havarijní plánování 

oblast nazývanou v anglicky mluvících zemích pojmem „emergency planning“, který svým 

obsahem pokrývá veškeré události charakteristické potřebou rychle odvrátit nebo snížit hrozící 

nebezpečí. Teoretické vymezení „emergency planning“ v mezinárodní literatuře se potom 

vztahuje především k plánování odezvy na přírodní katastrofy (Alexander, 2001). Havarijní 

plánování se také může týkat činností prováděných v rámci zdroje rizika (vnitřní havarijní 

plánování), nicméně tato práce se zabývá především problematikou vnějšího havarijního 

plánování – havarijního plánování společnosti a komunit. 

2.1.1 Prevence závažných havárií v kontextu havarijního plánování 

Závažné chemické havárie představují specifické ohrožení v rámci lidské společnosti. Jedná se 

o hrozby charakterizované zpravidla nízkou pravděpodobností, ale často závažnými následky. 

Navíc se jedná o hrozby vytvořené výhradně člověkem, tedy takové, kterým se společnost jako 

celek vystavuje v principu dobrovolně a jejichž zvládání představuje zásadní výzvu lidské 

společnosti.  

Praktickou aplikací těchto řešení jsou systémy prevence závažných havárií, které vznikaly kvůli 

požadavkům na snížení pravděpodobnosti vzniku havárie a jejich potencionálních následků ze 

strany provozovatelů chemických podniků. Ovšem s přihlédnutím k množství dostupných 

chemických látek a ke stoupající tendenci pro jejich využívání (WHO, 2009; CEFIC, 2012), 

bude oblast chemických havárií stále vytvářet rizika, která nikdy nebudou redukovatelná na 

nulovou úroveň. Dalším problémem je komplexita těchto rizik. Čím složitější jsou zařízení a 

postupy využívané v chemických podnicích, tím těžší je identifikovat všechny potencionální 

havárie, které často souvisí s emergentními vlastnostmi a jsou jen obtížně předvídatelné.  

Jedním z dalších legitimních způsobů, mimo systémy prevence závažných havárií, jak se s 

takovým typem rizika vypořádat, je zvýšení odolnosti potencionálně zasažené společnosti 

(např. díky její lepší informovanosti a připravenosti). Tento způsob lze uplatnit ve chvíli, kdy 

jsou přijata všechna opatření pro snížení možnosti samotného vzniku závažné havárie, která 
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jsou ještě rozumně akceptovatelná (princip ALARA), a riziko (nebo pouze následky) je pro 

společnost z jakéhokoliv důvodu stále nepřijatelné.  

Praktickým nástrojem pro zvýšení odolnosti obyvatelstva je právě systém havarijního 

plánování v okolí zařízení s nebezpečnými chemickými látkami. V Evropském prostředí je 

havarijní plánování zpravidla vnímáno jako záležitost veřejné správy. Za předpokladu, že 

bezpečnost je stavem společnosti, nikoli službou poskytovanou státem, musí být příprava na 

následky závažné havárie záležitostí všech zainteresovaných stran. Současné trendy v této 

oblasti (např. nově přijatá direktiva SEVESO III (SEVESO III, 2012), Koncepce ochrany 

obyvatelstva zapracovávané ministerstvem vnitra (MVČR, 2008; 2013)) to potvrzují. Havarijní 

plánování v okolí podniků s nebezpečnými chemickými látkami by tak mělo být zodpovědnou 

přípravou činností, prostředků a opatření pro případ závažné havárie, a to všech 

zainteresovaných stran a ne pouze záležitostí státu nebo záchranných složek. Pro odpovědné 

zapojení do tohoto procesu je však nutné mít k dispozici informace o možných rizicích 

a následcích potenciální havárie.  

Výsledné havarijní plány musí na jednu stranu dostatečně zajišťovat bezpečnost, zároveň však 

mají být efektivní. Musí být zajištěno, že byla přijata adekvátní předběžná opatření v každé 

zóně, kde by mohlo dojít k projevu nebezpečí. Zároveň je nutné vyhnout se přijímání opatření 

v místech, kde nejsou žádná nebo pouze nízká rizika. V opačném případě bude situace zbytečně 

dramatická a lidskými zdroji bude plýtváno na nadbytečná předběžná opatření na úkor 

důležitějších činností (Malder, 2004). Tendence v rozvinutém světě je usilovat o formu 

havarijního plánování adaptabilní pro širokou škálu potřeb - tzv. přístup pro veškerá ohrožení 

"all-hazard approach" (Chatterjee a Abkowitz, 2009), který je stále více založen na pokročilých 

technologiích, zejména komunikačních (Palen a Liu, 2007; Reuter et al., 2013).  

Je zde také nutné ujasnit si roli havarijního plánování v postupech managementu rizik. 

V procesu managementu rizik definovaném normou ISO 31000:2009 (ISO 31000, 2009) by 

mělo být havarijní plánování chápáno jako součást zvládání rizika, specificky zvládání 

zbytkového rizika, tedy takového, kterému je společnost stále vystavena i po využití 

preventivních prostředků. Analýza rizik pro účely havarijního plánování se tedy bude 

v některých ohledech odlišovat od obecné analýzy rizik. Pro účely havarijního plánování není 

zásadní informací ani to, jakým způsobem k havárii došlo. Klíčovou informací je zde 

skutečnost, zda nebezpečí (v jakékoli formě) překročilo hranice podniku. Nezáleží tedy na tom, 

zda nebezpečná látka uniká trhlinou v plášti nebo například ventilem. V tom je rozdíl mezi 

analýzou rizika, sloužící obecně managementu rizik, který vede k hledání všech preventivních 

opatření, a kde je velká pozornost věnována právě příčinám havárií a mezi způsobem 
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posuzování nebezpečí a rizika pro účely připravenosti, což je již jeden ze způsobů opatření jak 

riziko zvládat. Jelikož prevence a připravenost jsou dvě rozdílné části řízení bezpečnosti, 

nástroje používané v rámci prevence nemusejí být stejně vhodné pro účely havarijního 

plánování (jako součásti havarijní připravenosti) a naopak.  

V rámci systému havarijního plánování lze používat pojem hodnocení (analýza) 

následků/dopadů („consequence assessment“). Tato analýza poskytuje odpovědi nejen na 

otázku, jaký bude celkový počet zasažených, případně obyvatel s daným následkem na zdraví, 

ale také kde a kdy se určité následky havárie projeví. V rámci hodnocení dopadů je nutné 

zároveň odpovídajícím způsobem vycházet s nejistotami vztahujícími se k možnostem vzniku 

jednotlivých havárií i jejich projevům. Tato problematika souvisí s volbou scénářů, pro které je 

hodnocení dopadů prováděno. Existuje větší množství metod, jak s nejistotami při tvorbě 

scénářů zacházet, například za pomoci nástrojů využívaných v rámci kvalitativní analýzy rizika 

(Abrahamsson, 2002).  

V případě provádění analýzy následků lze počet scénářů volit takto: 

- jeden scénář 

o nejhorší možný 

o nejpravděpodobnější 

o „typový“, tedy dodržující určité dohodnuté okrajové podmínky, např. 

předpokládanou část maximálního možného množství látky, která se účastní 

havárie nebo standardně použité meteorologické podmínky 

- více scénářů 

o podle typů havárie (typové scénáře použité paralelně ve více variantách) 

o podle pravděpodobnosti 

o podle dopadů 

- náhodně vybrané scénáře ze všech možných (například vzorkování na základě rozsahu 

vstupních podmínek) 

Používání pojmu hodnocení následků („consequence assessment“) nebo analýza následků je 

do jisté míry pouze terminologickým problémem. Vzhledem k tomu, že pojmový aparát 

v oblasti bezpečnosti není ani na mezinárodní úrovni dosud stabilizován (viz například diskuze 

o základních pojmech jako je „riziko“ (Aven et al., 2011; Aven, 2011) nebo „bezpečnost“ 

(Möller et al., 2006; Hansson, 2012), je i samotné používání pojmů hodnocení následků pouze 

pro kontext havarijního plánování v principu nepřesné. Pojmy jako analýza, hodnocení 

a posouzení mohou být využívány ve velkém množství i značně rozdílných případů, a celá 

situace se ještě komplikuje, pokud se snažíme překládat pojmy z angličtiny. Pro účely této práce 
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jsou tedy pojmy „analýza následků“ nebo „hodnocení následků“ chápány úzce jako proces 

sloužící primárně pro účely havarijního plánování a připravenosti.  

Jasná identifikace následků potom může vést k určení zón, ve kterých jsou s ohledem na 

ohrožení obyvatel plánována specifická opatření. Jelikož při závažných haváriích může 

docházet k různým fyzikálně-chemickým jevům, i efekty na člověka se mohou u různých typů 

havárie projevovat odlišně. Nejzákladnějšími druhy efektů jsou: působení toxické látky, 

působení tepelného toku a působení tlakové vlny a letících fragmentů. Vzhledem k složitosti 

a různorodosti chemických i jiných provozů je potom možné očekávat, v závislosti na typu 

havárie, i v okolí stejného podniku různé druhy účinků u zasažených osob. Pro efektivnější 

plánování je vhodné, aby výstupy z hodnocení dopadů byly i pro různé fyzikálně chemické jevy 

srovnatelné a vzájemně harmonizované. Harmonizací se přitom rozumí sjednocení formy 

výsledků. Typickým příkladem harmonizované hranice je například úroveň účinku způsobující 

smrt. Hranice specifických zón by potom měly díky vzájemnému souladu a větší 

pochopitelnosti umožnit lepší pochopení potencionálních nebezpečí a rizik napříč všemi 

subjekty zapojenými do procesu plánování, především potom neodborníkům.  

2.1.2 Legislativní základ 

Obecné principy ochrany obyvatelstva je nutné pro praktické použití státní správou zasadit do 

legislativního kontextu. Účelem této části je specifikovat klíčové legislativní úpravy, které 

prakticky upravují oblasti, postupy a úkoly vycházející z výše uvedeného textu.  

Základní úpravou na úrovni Evropské unie je Směrnice Seveso. V době dokončování disertační 

práce jde o směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2012/18/EU (SEVESO III, 2012) 

označovanou jako SEVESO III, která začíná platit od 1. června 2015. Členské státy mají 

povinnost sladit svojí legislativu s touto směrnicí do 31. května 2015. Do té doby je národní 

legislativa postavena na předchozí směrnici Rady 96/82/ES (SEVESO II, 1996), označované 

jako SEVESO II. 

Cíl směrnice SEVESO je dvojí. Za prvé se snaží o prevenci závažných havárií s přítomností 

nebezpečných látek. Za druhé se směrnice zaměřuje na omezení následků takových havárií, a to 

nejen pro lidi (aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví), ale i pro životní prostředí (aspekty 

environmentální), pokud k nehodě přesto dojde. Obou cílů by mělo být dosaženo tak, že bude 

zajištěna vysoká úroveň ochrany v celé EU soudržným a účinným způsobem. Týká se tedy jak 

prevence, tak připravenosti.  

Oblast zvládání závažných havárií z pohledu ochrany obyvatelstva a provádění záchranných 

prací řeší v rámci České republiky především zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném 
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záchranném systému (Parlament České republiky, 2000a). Zásadní je zde oblast havarijního 

plánování. V rámci české legislativy lze havarijní plány rozdělit do několika skupin: objektové 

havarijní plány (vnitřní) sloužící provozovatelům objektu, zonální havarijní plány sloužící 

integrovanému záchrannému systému a státní správě při mimořádné události vzniklé v objektu 

a působící v zóně vně objektu a havarijní plány správních území (havarijní plán kraje). 

Havarijní plánování slouží jako nástroj pro zajišťování dostatečné havarijní připravenosti. 

Havarijní připravenost je potom schopnost rozpoznat včas vznik mimořádné události, plánovat, 

organizovat a kontrolovat mimořádná opatření a zabezpečovat přípravu lidských, materiálních 

a dalších zdrojů k řešení mimořádných situací. Řízení v rámci systému managementu 

mimořádných událostí se soustředí především na řízení přímo na místě havarijní události, kde 

je v podstatě aplikován upravený systém řízení zásahu („incident command system“) (Bigley 

a Roberts, 2001; Alexander, 2002). Zákon o krizovém řízení č. 240/2000 Sb. (Parlament České 

republiky, 2000b). 

Systém prevence závažných havárií je praktickou implementací direktivy SEVESO II, která 

byla přijata v rámci Evropské unie jako reakce na aktuální nebezpečí plynoucí z podniků 

zacházejících s nebezpečnými chemickými látkami. V České republice jsou požadavky této 

směrnice aplikovány formou zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií (Parlament 

České republiky, 2006). V době dokončování této práce probíhala tvorba a schvalování nového 

zákona, který bude zohledňovat směrnici SEVESO III. Jak už název sám vypovídá, je zde 

řešena především prevence (předcházení), tedy zabránění vzniku havárie, případně to, aby 

potenciální havárie byla co nejméně nebezpečná. Systém prevence závažných havárií na 

problematiku chemických havárií nahlíží především z pohledu samotného podniku, nicméně 

ukládá povinnosti i dalším zainteresovaným subjektům, hlavně orgánům státní správy.  

Jedním z úkolů stanovených v rámci zákona prevence závažných havárií je zpracovávání 

vnějšího havarijního plánu. Zde se problematika prevence prolíná s problematikou 

připravenosti – vnější havarijní plán a jeho obsah je definován v rámci zákona o prevenci 

závažných havárií a k němu vztažených prováděcích předpisů, činnosti v rámci něj plánované 

se potom řídí především zásadami stanovenými zákonem o integrovaném záchranném systému.  

Jedním z nástrojů vnějšího havarijního plánování je i zóna havarijního plánování. Ta je v rámci 

legislativy definována jako "území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož 

působnosti se nachází objekt nebo zařízení, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou 

vnějšího havarijního plánu." (MVČR, 2006) 

Zóna havarijního plánování je tedy oblast, kde jsou ještě před vznikem závažné havárie 

specifikována, připravována a plánována ochranná opatření (např. varování, evakuace, ukrytí, 
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dekontaminace). Smyslem stanovení zóny havarijního plánování je tedy vlastně volba území, 

ve kterém bude prováděna prioritní příprava na havárii. Mimo tuto zónu je potom ochrana před 

následky havárie řešena v rámci další úrovně plánování (havarijní plán kraje, krizové 

plánování).  

Zóna sama o sobě však může mít i další role - ukazovat míru rizika podniku, identifikovat 

území, které je vystaveno určitému riziku, nebo označovat bezpečné území. Pro naplnění 

smyslu zóny je nutné, aby způsob stanovení dobře popisoval charakter a možný dosah ohrožení 

pro obyvatele v okolí podniku. Plánovaná ochranná opatření totiž musí být přiměřená jak 

charakteru, tak dosahu ohrožení. Současný způsob stanovení zóny havarijního plánování je 

definován způsobem, který vede spíše k tomu, že zóna je ukazatelem míry rizika podniku. 

Způsob výpočtu aplikovaný pro účely stanovování zóny v prováděcím předpisu zákona 

o prevenci závažných havárií, který vychází z metodiky IAEA (1996), je určen spíše 

k relativnímu porovnání rizika než k definování dosahu potencionálních účinků závažné 

havárie. Přitom znalost dosahu projevů havárie a jejich charakteru je základní podmínkou pro 

adekvátní přípravu a plánování ochranných opatření. 

2.2 Analýza rizik, analýza následků a jejich využití v havarijním 

plánování 

Termín posouzení rizik nebo analýza rizik je používán mnoha různými způsoby. V rámci 

bezpečnosti chemických procesů se posuzování rizik vztahuje na celkový postup zahrnující 

analýzu rizik (identifikace nebezpečí a odhadu rizik) a hodnocení rizik (postup pro ověření zda 

bylo dosaženo žádoucí úrovně rizika v určité situaci). (Bos et al., 2013) 

Analýza rizik v kontextu závažných chemických havárií je nejčastěji prováděna ve formě 

takzvané kvantitativní analýzy rizik („quantitative risk assessment“, „quantitaive risk analysis 

- QRA“). Přestože způsoby, jak analyzovat riziko, mohou být jak kvantitativní, tak kvalitativní, 

pro hodnocení podniků s nebezpečnými chemickými látkami se nejčastěji využívají postupy, 

které umožňují výstupy procesu analýzy i jeho jednotlivé kroky kvantifikovat.  

Analýzy a hodnocení rizik jsou v České republice používány v rámci prevence závažných 

havárií. Její účel a forma je však primárně uzpůsobena požadavkům na realizaci potřebných 

technickoorganizačních preventivních opatření (především v rámci podniku).  

Součástí analýzy a hodnocení rizika má být v podmínkách České republiky dle stávajících 

právních předpisů (Parlament České republiky, 2006): 

- identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), 

- určení možných scénářů, 
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- odhad dopadů možných scénářů, 

- odhad pravděpodobnosti scénářů, 

- stanovení míry rizik, 

- hodnocení přijatelnosti.  

Primárním cílem analýzy pro účely prevence závažných havárií je tedy identifikace 

nejzávažnějších zdrojů rizik (nebezpečí), schopných způsobit tzv. závažnou havárii. 

Z předchozího popisu systému vnějšího havarijního plánování vyplývá, že výstupy analýzy 

a hodnocení rizik nemusí být ve všech případech vhodné jak pro stanovení zóny havarijního 

plánování, tak pro praktické plánování opatření během závažné havárie.  

Hodnocení následků pro účely vnějšího havarijního plánování je však lepší chápat jako 

posouzení („judgement“) spíše než přesnou analýzu a jednoznačné postupy při modelování. 

Modelování může být relevantním vstupem pro posuzování, nikoli však závaznou pravdou.  

Stewart (2000) uvádí: „Neredukovatelná nejistota vytváří potřebu posouzení. Lidé často musejí 

posuzovat v situaci, kdy jsou konfrontováni s určitým množstvím informací a mají provést 

jedinou předpověď (v případě hodnocení budoucích událostí) nebo diagnózu (v případě 

hodnocení aktuálních událostí). Posouzení zahrnuje kombinaci intuice a analýzy. Nejistota 

a posouzení jsou potom ve všech případech společnými elementy všude tam, kde situace 

vyžadují vědecké vstupy do politických témat. Posouzení může být v predikcích zdrojem 

nepřesnosti. Lepší pochopení posuzovacího procesu a jeho role ve vytváření predikce může vést 

ke zlepšení předpovědí aktuálně používaných ve veřejném sektoru“. 

Několik studií (Ale et al., 2002; Interprovinciaal Overleg, 1992; Amendola et al., 1992) 

ukazuje, že výsledné vyjádření rizika se může lišit v závislosti na použitých postupech, 

algoritmech, předpokladech a zúčastněných expertech. Je tedy otázkou, jestli je vůbec možné 

získat relevantní výstupy o rizicích možných událostí. 

Analýza rizik zaměřená na technologie je vhodná pro preventivní opatření, vyhledávání 

potenciálních zdrojů havárií a zvyšování bezpečnosti technologií. Při havarijním plánování a 

v rámci havarijní připravenosti je velké množství informací (především o zdrojových členech) 

prakticky jen málo využitelné (potřebné). Z tohoto pohledu je jedno, jakým způsobem k havárii 

dojde. Důležité je vědět, kam a kdy dosáhnou její následky a jak ve finále mohou ohrozit 

zranitelné cíle v blízkosti zdroje ohrožení. Je třeba přestat se dívat na hodnocení následků pro 

účely vnějšího havarijního plánování optikou „technologické“ analýzy rizik. 
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2.3 Hodnocení následků 

 Proces analýzy následků chemické havárie je možné rozdělit do několika vzájemně na sebe 

navazujících kroků. Například (Pintarič, 2007) uvádí kroky, ze kterých se skládá analýza 

následků, viz tabulka 1. Zároveň uvádí, kdo je za kterou část zodpovědný a jak tyto části na 

sebe vzájemně navazují. Je důležité si uvědomit, že pro adekvátní odhad dopadů, by měly být 

provedeny všechny tyto kroky (i když jejich přesná identifikace může být předmětem diskuze). 

Tabulka 1: Kroky při analýze následků (Pintarič, 2007) 

 

Hodnocení dopadů je zpravidla vnímáno jako součást analýzy rizik. Podle Cameron a Raman 

(2005) poskytuje především 

- informace pro průmysl ohledně efektů způsobených událostmi, 

- detaily pro projektanty ohledně toho, k jakým následkům by se mělo předcházet, 

- detaily pro odpovědné autority ohledně možných efektů, čímž pomáhá přijmout 

patřičná plánovací rozhodnutí (územní plánování), 

- detaily pracovníkům podniku týkající se jejich osobní situace v případě havárie, 

- základ pro havarijní plánování a havarijní odezvu. 

Krok Činnost Kdo činnost 

vykonává? 

Co je k tomu potřeba? Výsledek / výstup 

1 Identifikace 

zdrojů 

nebezpečí 

Provozovatelé 

průmyslových 

zařízení 

Dobrá znalost všech 

chemických látek užitých 

provozovatelem 

Identifikace nebezpečných 

míst a činností 

2 Identifikace a 

popis 

havarijních 

scénářů 

Provozovatelé 

zařízení, odborníci 

Dobrá znalost výroby resp. 

probíhajících procesů 

(možnost aplikace HAZOP) 

Přesný (přesnější) popis 

možných scénářů 

3 Sběr dat Provozovatelé 

zařízení, odborníci, 

dotčené organizace 

Databáze technických 

meteorologických, 

topografických a 

demografických dat 

Shromáždění všech dat 

potřebných pro modelování 

4 Modelování Odborníci Dobrá znalost modelů 

následků a účinku, 

zkušenosti s užitím 

potřebného SW 

Výběr nebo vývoj modelů, 

které vhodně (správně) 

popisují identifikované 

havarijní scénáře  

5 Identifikace 

následků 

Odborníci Zkušenosti s modelováním Znalost následků 

uvažovaných havárií 

6 Hodnocení 

účinků (efektů) 

Odborníci, 

provozovatelé 

zařízení 

Zkušenosti s interpretací 

(výkladem) výsledků, 

komunikace s veřejností 

Stanovení zón účinku 

(např. zóny havarijního 

plánování apod.) 
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3 Využití modelování v rámci analýzy následků 

Slovo modelování a model je v rámci analýz rizik a následků používáno poměrně často. 

Většinou je pod pojmem model myšlen model výpočetní, pojem modelování je často využíván 

ve smyslu simulace (přestože někdo chápe modelování pouze jako proces tvorby modelu). 

V rámci této práce je model vnímán v širším slova smyslu. Přestože v další části je rozebráno 

modelování v rámci analýzy rizik, která pracuje pouze s použitím výpočetních (matematických) 

a logických modelů, je cílem této práce i uchopení slova model. Nechápat ho pouze jako 

matematické funkce sloužící k poskytnutí přesného výsledku, ale jako nástroje pro predikci 

budoucího stavu. Jako takový může potom sloužit účelům havarijního plánování. 

Definice modelu neexistuje pouze jedna. Pro ilustraci lze uvést několik přístupů k definování 

modelu: „Model je zjednodušená verze něčeho, co je reálné“ (Schichl, 2010). „Podstatou 

modelování ve smyslu výzkumné techniky je náhrada zkoumaného systému jeho modelem 

(přesněji: systémem, který jej modeluje), jejímž cílem je získat pomocí pokusů s modelem 

informaci o původním zkoumaném systému.“ (Křivý a Kindler, 2001). Pro účely této práce se 

jako nejvhodnější jeví použití definice amerického National Research Council, které v publikaci 

(National Research Council, 2007) definuje pojem model s ohledem na jeho užití jak 

v akademickém prostředí, tak v rozhodovacích procesech a i jinde následovně: „Model je 

zjednodušení reality, která je postavena za účelem získání vhledu ohledně vybraných atributů 

fyzického, biologického, ekonomického nebo sociálního systému. Modely mohou být v mnoha 

různých formách. Mohou být výpočetní. Výpočetní modely zahrnují ty, které vyjadřují vztahy 

mezi komponenty systému pomocí matematických vztahů. Mohou být fyzické, jako modely 

postavené pro analýzu účinků hydrodynamických nebo vzdušných podmínek, nebo reprezentují 

topografii krajiny. Mohou být empirické, jako statistické modely použité pro zobrazení vztahu 

chemických vlastností a molekulární struktury nebo dávky a zdravotního účinku. Modely také 

mohou být analogické, jako například když jsou různé druhy zvířat použity k odhadu vlivu 

chemikálií na zdraví člověka. A mohou být koncepční, jako je diagram přírodního systému 

ukazující vztahy a toky mezi jednotlivými složkami životního prostředí, obchodní model, který 

v podstatě ukazuje operace a organizaci podniku nebo model, který zobrazuje vztahy mezi 

fyzickými i ekonomickými komponenty. Výše uvedené definice nejsou vzájemně výlučné. 

Například výpočetní model vyvinutý z koncepčních a fyzikálních modelů a analogický zvířecí 

model může být základem pro empirický model dopadů na lidské zdraví.“  

Model je tedy něco, co je zjednodušením reality a co nám může podat jakési informace 

o skutečném vývoji například nežádoucí situace. Samo modelování není cílem vykonávané 
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činnosti. Cílem je získání předpovědi (predikce) budoucího stavu. Model a modelování je 

nástrojem, který je k získání předpovědi možno použít. 

Modelování závažných havárií jako proces je často chápáno rozličnými způsoby. V nejširším 

rozsahu je chápáno jako veškerá činnost, která vede od vstupních dat ke kvalitativnímu nebo 

spíše kvantitativnímu vyjádření dosahu. Vstupní data jsou přitom chápána jako informace, které 

máme v danou chvíli k dispozici. Na modelování se v obecném (ne zcela přesném) smyslu 

můžeme dívat také jako na všechny kroky, které provádíme při analýze následků. Nepřesnosti 

ve vyjádření toho co přesně je modelování, vznikají především při používání softwarových 

nástrojů (EFFECTS, ALOHA, …). Přitom se ve většině případů jedná o nástroje integrující 

určité typy modelů. Sám software je často spíše algoritmem k výpočtu. V těchto nástrojích se 

zpravidla jedná o použití několika modelů, spojených do určitého sledu - postupu. Činnost při 

takovém modelování se odvíjí od předem stanovených scénářů. Příprava a identifikace scénářů 

by přitom měla být chápána jako samostatný krok během analýzy, nikoli jako součást 

modelování. 

Modely používané v rámci analýzy následků jsou z velké části používané také v rámci analýzy 

rizik. Hlavní cíl pro provádění analýzy rizik je podpora rozhodovacích procesů. Analýza rizik 

nám umožňuje vzít v úvahu hodnoty s různou mírou přesnosti a jistoty a vypočítat jaké 

konkrétní události nebo scénáře lze očekávat v budoucnu, a do jaké míry. Proto analýza rizik 

poskytuje základ pro porovnávání alternativních konceptů, akcí nebo konfigurací systému 

v podmínkách nejistoty. (Nilsen a Aven, 2003) 

V dalších podkapitolách jsou rozebrány výhody a nevýhody využití modelů v rámci hodnocení 

náseldků, využití modelování pro predikci a nedostatky modelu využitého pro stanovování 

zóny havarijního plánování v České republice. 

3.1 Výhody a nevýhody použití modelů 

Vlastnosti modelů se mohou změnit podle toho, k čemu jsou určeny. Mohou se lišit v úrovni 

formálnosti, explicitnosti, detailnosti a významnosti. Tyto charakteristiky závisí na základní 

funkci modelu a cíli modelování.  

Při tvorbě modelů, vše začíná uvažováním o objektu z reálného světa. V modelu jsou objekty 

reálného světa nahrazeny jinými, jednoduššími objekty, obvykle označenými stejnými názvy. 

Vědomosti, které máme o reálném světě, jsou v rámci modelu strukturovány a všechno je 

zjednodušeno pouze na ty jevy a aspekty, které jsou považovány za důležité. Model může 

samozřejmě popisovat pouze část fenoménu reálného světa, a proto je jeho užitečnost omezena 

rozsahem aplikace. Modely mohou mít různé množství různých funkcí, mohou být využívány 
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k vysvětlení jevů, vytváření předpovědí (predikcí) nebo ke sdělování znalostí. Produkují 

podklady pro řešení problémů, které poskytují prostřednictvím pochopení modelovaných 

objektů, a mohou být použity jako návody nebo dokonce jako normativní případy. (Schichl, 

2010) 

Každý z používaných (matematických) modelů určených pro analýzu následků potom musí být 

chápán v rozsahu, v jakém je určen pro použití. Každý z modelů běžně používaných 

v hodnocení následků má určité omezení.  

Christou (1998) uvádí příklad těchto omezení: 

- Mnoho matematických modelů je založeno na idealizovaných systémech. To znamená, že 

často nepočítají s neobvyklými situacemi. V případě ideálního modelu rozptylu není brán 

ohled na efekty budov narušujících ve skutečnosti proudění a difuzi plynu. To samé platí 

pro většinu modelů požáru a modelů exploze. V případech, kdy je potřeba větší 

věrohodnost, je nutno použít sofistikovanějších (propracovanějších) modelů (například 

Fluent, Panache, Flacs,…). Přitom je opět nezbytné poznat jejich omezení. Sofistikovanost 

by neměla být srovnávána s věrohodností.  

- Mnoho modelů je empirických nebo semi-empirických a jsou založeny na omezeném 

množství experimentálních dat. Predikce mimo rámec validace je často nebezpečná. 

- Mnoho modelů bylo validováno testy v malých škálách a jako takové mají na sebe 

navázané značné nejistoty. A to zejména v případech, kdy jsou aplikovány na nové situace, 

kde je fyzická velikost události několikanásobně větší. Příkladem je predikce rychlosti 

odpařování z velkých (rozsáhlých) louží při použití modelů validovaných na 1metrové 

experimentální kaluže.  

3.2 Predikce jako cíl modelování 

Při analýze následků jsou modely používány především pro predikci, i když lze uvažovat, že 

účelem je i přenos vědomostí. Jsou založeny na předvídatelnosti – naše povědomí o budoucnosti 

vychází ze znalostí současného stavu, který ovšem těžko dokážeme kompletně a přesně 

charakterizovat. V některých případech může být rozhodování lepší díky tomu, že bude kladeno 

méně důvěry na předpověď (Pielke, 2003). Modelování je tedy nástroj, který je využitelný pro 

získání predikce – předpovědi. Tato předpověď je potom součástí rozhodovacího procesu – 

nicméně samotný rozhodovací proces nemusí nutně záviset na výsledku predikce (Pielke, 

2003). 

Pro vědce je při analýze a modelování rizik často hlavním cílem co nejvěrněji popsat 

a analyzovat procesy určující chování cílového systému. Pro osobu činící rozhodnutí (politik, 
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úředník, …) by na druhé straně mělo být cílem poskytnutí jasného zhodnocení možných 

politických variant. Tyto motivy nejsou ani zcela odlišné, ani se úplně nepřekrývají. Osoba 

činící rozhodnutí navíc může požadovat výsledky možných variant v jiném formátu, než jak je 

explicitně vyjadřuje použitý výpočetní model nebo může požadovat výsledky v měřítcích, které 

nejsou modelem jednoduše vyjádřitelné. V každém případě je důležité jasně stanovit účel 

a priority pro aplikaci konkrétního modelu. (National Research Council, 2007) 

Před použitím matematicko-fyzikálních modelů na různých úrovních podrobnosti v rámci 

analýzy následků je třeba si uvědomit, jak velkým zjednodušením může samotný fyzikálně-

chemický model být. Nutnost zjednodušení je dána několika faktory: 

- chybějící vstupní data (nelze určit nebo získat vstupní data), 

- chybějící znalost o procesech v systému (nelze modelovat některé procesy), 

- časové a odborné omezení (nedostatečná kompetence uživatele nebo velká časová 

náročnost modelování). 

Příklad možných zjednodušení je vyjádřen na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Různé hloubky modelování – příklad: únik toxické látky 

Z obrázku 1 je patrné, že modelovat realitu lze celou škálou možných přístupů od velmi 

jednoduchých po velmi složité konsekvenční modely. V souladu s procesem analýzy následků 

uvedeným v kapitole 2.4 je pro účely této práce proces hodnocení rozdělen do dvou částí: 

analýza havarijních jevů a hodnocení dopadů projevů těchto jevů na člověka (účinek, následky, 

zranitelnost). Obě tyto části potom využívají modely. V první části jde o modely havarijních 

jevů – požárů, výbuchů, rozptylu toxických látek. Tyto modely jsou klasickými případy 

matematicko-fyzikálních modelů. Většina z problematiky modelování havarijních jevů je 

zvládnutelná stávajícími modely vycházejícími z fyziky a chemie. V další části hovoříme 

o modelech účinku. I zde je možné využít matematické modely vycházející především 

z biologie a toxikologie. Jelikož je však situace, kdy je projevům chemické havárie vystavena 
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určitá populace příliš komplexní na použití univerzálních modelů, je třeba širšího pohledu na 

věc. Nelze zde použít pouze matematické modely a docházet k jednoznačným následkům, ale 

použité modely jsou spíše koncepční než striktně výpočetní. V rámci této práce se tedy 

modelem rozumí například i použití referenčních hodnot (toxicity, hořlavosti, přetlaku) které 

určují nebezpečnou vzdálenost od havárie.  

Použité nástroje tedy musí směřovat ke stanovení bezpečné vzdálenosti. Havarijní plánování 

nemůžeme považovat za striktní oblast vědeckého bádání. Výsledky vědecké práce jsou pro 

tuto oblast pouze využitelné. Cílem je poskytnout tyto výsledky v takové formě a takovým 

způsobem, aby co nejlépe sloužily účelům havarijního plánování, aby byly prakticky použitelné 

aktéry havarijního plánování a zároveň, v rámci možností, co nejlépe reflektovaly skutečnost.  

3.2.1 Nedostatky současného stavu v ČR 

V oblasti modelování pro účely jak analýzy následků, tak analýzy rizik, je v České republice 

možno definovat několik nedostatků. Mezi dva základní, které slouží jako důvody ke 

zpracování této práce, patří 

- nejednotnost v modelování účinků závažných havárií v rámci analýzy a hodnocení rizika 

v prevenci závažných havárií, 

- přístup ke stanovení zóny havarijního plánování, který dostatečně nehodnotí potenciální 

následky havárií. 

Nejednotnost v modelování účinku závažných havárií byla prokázána v rámci práce Baudišová 

et al. (2009a) pro toxické účinky a v rámci projektu studentské grantové soutěže 

023/2101/SV0231121 pro účinky tepelné radiace. Modelování účinků je v těchto dokumentech 

často prováděno v rámci použití softwarových nástrojů, kdy nelze dodatečně dohledat použité 

prahové hodnoty. Jsou používány jak statistické modely (probitové funkce), tak diskrétní 

hodnoty (limity, referenční hodnoty), které jsou přejaté z různých zdrojů. Neodpovídají si a tím 

omezují srovnatelnost jednotlivých analýz pro podobné typy podniků. Zásadním problémem je 

nejednotnost ve volbě úrovně účinku. Jsou používány jak hodnoty vztahující se k průměru 

(např. LC50), tak hodnoty prahové (limity akutní toxicity). Jejich vzájemné srovnání je potom 

nemožné jak kvůli (podstatně) rozdílným hodnotám, tak kvůli odlišné vypovídající schopnosti. 

Lze říci, že analýzy využívající pro stanovení účinky s hodnotou vztahující se k průměru 

a analýzy s hodnotou prahovou jsou principiálně nesrovnatelné.  

Dalším problémem je využití takovýchto analýz pro účely havarijního plánování. Zatímco pro 

vyjádření rizika (ve formě individuálního nebo společenského rizika) v rámci analýzy pro 

prevenci nemusí být problém s použitím hodnot vztahujících se k průměru (zajímá nás, kolik 
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lidí zemře průměrně, hodnocení závažnosti rizika) při vyjadřování následků pro havarijní 

plánování je použití prahových hodnot klíčové. V rámci havarijního plánování není 

zachraňován „průměrný“ člověk. Principiálně musí jít o záchranu všech lidí, tedy i těch více 

zranitelných. Jakkoli jsou další kompromisy nedílnou součástí havarijního plánování, při 

hodnocení musí být brána v úvahu společnost od nejslabšího jedince, tedy je nutné použít 

hodnoty stanovené na základě hraničního účinku. Má-li být výstupem z analýzy a hodnocení 

rizik více než relativní index, je třeba sjednotit použití prahových hodnot účinku. 

Druhým problémem je nevhodnost současné vyhlášky, kterou se stanoví zóna havarijního 

plánování. Ta je založená na metodě IAEA-TECDOC 727 (IAEA, 1996), která sama uvádí, že 

není vhodná pro havarijní plánování. Zóna havarijního plánování je přitom čistě nástrojem 

havarijního plánování. Důvody nevhodnosti metody IAEA-TECDOC jsou shrnuty v článku 

Baudišová et al. (2011). Ve stručnosti je lze shrnout v několika bodech: 

- Pro některé scénáře je uvažována pouze hranice 100% úmrtnosti, pro další je využita 

hranice 50% úmrtnosti.  

- Uvažují se pouze tři typické kategorie efektů s ohledem na jejich geometrii včetně příkladů: 

kruhový (výbuchy), polokruhový (oblak těžkého plynu), protáhlý (disperze). 

- Vzhledem ke zvoleným kritériím smrtelných následků je potřeba zdůraznit, že plocha 

zasažená potenciální havárií, stanovená dle metody IAEA-TECDOC-727, je menší než 

plocha, kde stále může existovat určitá pravděpodobnost výskytu úmrtí nebo zranění. 

- Postupy a výsledky v IAEA-TECDOC-727 mohou být použity podle metodiky samé pouze 

jako předběžný, všeobecný kvantitativní přehled o různých rizicích v rozsáhlé průmyslové 

oblasti nebo umožnit priorizaci různých zdrojů rizik pro účely pozdější detailní analýzy. 

- Postupy a výsledky naznačené v metodě mohou být použity pouze na relativním základě, 

tzn. na základě relací – vazeb s dalšími zdroji rizik. Nejsou vhodné pro hodnocení 

individuálního zdroje. 

- Absolutní hodnoty rizika získané pomocí metody by neměly být používány samostatně. 

- Jak již samotná metoda uvádí, postupy a výsledky v ní naznačené, by neměly být používány 

pro tvorbu havarijního plánu. 

Využití této metodiky pro praktickou tvorbu havarijního plánu bylo v rámci České republiky 

provedeno s využitím konzervativního faktoru – tedy vynásobení vzdálenosti poskytnuté 

metodou dvěma. Tento postup, jakkoli je konzervativní, vede k definování vzdálenosti, která 

nemá žádnou vazbu na reálné efekty. Vynásobení vzdálenosti pro definovaný účinek 50 % 

úmrtnost nedává vzdálenost s nulovou úmrtností, navíc pro různé typy havarijních jevů klesá 

závažnost se vzdáleností různě. Proto výsledky získané tímto způsobem nejsou ani srovnatelné.  
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Mezery v teoretickém konceptu stanování zóny havarijního plánování podle vyhlášky 103/2006 

Sb. vedly mimo jiné ke vzniku projektu OPTIZON, kterého se autor účastnil jako řešitel 

a přispělo to také k definici cílů této disertační práce. 
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4 Cíl práce 

Cílem disertační práce je návrh postupu hodnocení potenciálních následků závažných 

chemických havárií pro účely havarijního plánování. Vytvořením pravidel pro postup při 

hodnocení následků se zvýší využitelnost výsledků těchto analýz pro rozhodovací procesy 

v rámci plánování a přípravy na závažné havárie. Srovnatelné a transparentní výstupy z těchto 

analýz mohou být potom zdrojem informací o riziku pro všechny stakeholdery, tedy i pro 

veřejnost.  

Ke splnění zadaného cíle bylo nutné splnit následující dílčí kroky:  

1. Provedení rešerše a analýzy v současnosti používaných přístupů k hodnocení 

potenciálních následků závažných havárií.  

2. Porovnání fyzikálně chemických jevů vznikajících při havárii s ohledem na rozdílnost 

jejich působení na zdraví a životy lidí.  

3. Výběr jednoduchých, ale zároveň dostatečně vypovídajících matematicko-fyzikálních 

modelů havarijních jevů pro účely hodnocení následků.  

4. Podrobná analýza modelů následků projevů havarijních jevů na člověka.  

5. Popis a identifikace způsobů, jakými vyjadřovat rizika plynoucí ze zařízení v provozech 

zacházejících s nebezpečnými chemickými látkami. 

6. Harmonizace výstupů modelů zranitelnosti s ohledem na srozumitelnost a jednoduchost 

využití pro havarijní plánování. 

7. Návrh postupů pro stanovení zóny havarijního plánu založené na zjednodušených 

modelech; s ověřením výsledků dle možností v praxi. 
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5 Použité metody 

Jednotlivé etapy řešení disertační práce obsahují: 

 

- Analýzu přístupů k modelování fyzikálně chemických jevů s cílem identifikovat takový 

způsob modelování, který je dostatečným kompromisem mezi přesností výsledků 

a nejistotami vztaženými jak ke vstupním datům, tak k samotnému způsobu 

modelování. Přístupy k modelování byly vyhledány v literatuře týkající se prevence 

závažných havárií, přičemž jako východiska byly použity vybrané mezinárodní přístupy 

k hodnocení následků, případně k analýze rizik (Mannan et al., 2005; PGS 2, 2005; Salvi 

a Debray, 2006; EPA, 2009). Podrobnější informace a aktuální vědecké poznatky byly 

následně pro jednotlivé modely vyhledávány v odborných periodicích.  

- Analýzu modelů zranitelnosti s cílem identifikovat takové úrovně zranitelnosti, které 

umožní harmonizaci dopadů různých fyzikálně chemických projevů. V rámci analýzy 

jsou podrobně rozebrány principy a předpoklady použité ke stanovování těchto modelů, 

včetně dohledávání (pokud je to možné) původních zdrojů. Získané principy pro 

hodnocení modelů byly abstrahovány do jednotné formy, která umožní určení 

harmonizovaných a srovnatelných dopadů pro různé druhy účinku na člověka.  

- Využití informací z analýzy modelování jevů a analýzy modelování efektů k vytvoření 

postupu hodnocení následků, který je použitelný v podmínkách České republiky a je 

srozumitelný pro všechny skupiny zainteresované v procesu havarijního plánování. 

- Ověření a praktické využití předkládaného postupu bylo provedeno ve dvou fázích. 

První fází je praktická aplikace pro výpočet zóny havarijního plánování provedená 

v rámci prací na projektu Optizon, ve druhé fázi byla provedena citlivostní analýza 

vybraného scénáře pro hodnocení následků – rozptyl toxické látky. Provedená 

citlivostní analýza slouží k zobrazení toho, jakým způsobem se nejistoty ve vstupních 

datech zobrazují ve výsledku hodnocení, v tomto případě vzdálenosti s nebezpečnou 

koncentrací. Je diskutován především vliv modelů účinku. 
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6 Vybrané metodiky hodnocení následků havárií 

V rámci rešerše byly hledány a identifikovány metodiky používané k analýze rizik závažných 

havárií a k hodnocení následků v rámci vybraných rozvinutých zemí celého světa (členů 

OECD). Cílem nebylo získat úplný přehled všech používaných metodik a postupů, ale 

identifikovat zásadní přístupy, které tvoří jádro používaných nástrojů pro hodnocení. Oblastí 

zájmu nebyly ani tak specifické postupy, jako obecné návody, zdroje modelů a dat pro 

hodnocení následků. Výsledkem rešerše jsou tři základní přístupy (Nizozemí, USA a přístup 

vyvinutý v rámci Evropská unie jako celku), jejichž detailnější popis je uveden níže v této 

kapitole. Specifické postupy využité v těchto metodikách jsou rozebírány v dalších kapitolách 

této práce.  

Prvotní přístupy k hodnocení následků chemických havárií začaly jednoduchými korelacemi, 

jako odhad jednoho úmrtí na tunu explodujícího uhlovodíku a 0,5 úmrtí na tunu toxické látky 

(Marshall, 1977). Tento přístup založený na statistickém zpracování historických havárií je 

možné aplikovat i v současnosti (Carol et al., 2001). Nicméně první ucelenou metodikou pro 

hodnocení následků chemických havárií byla práce Eisenberga z USA Coast guard (Eisenberg 

et al., 1975). Byla to první komplexní metodická kniha pro chemické nebezpečí, i když na moři, 

která zahrnovala související počítačové programy. To vedlo k přesvědčení, že je možné vytvořit 

ucelenou metodologii pro hodnocení následků a k vytvoření tzv. „barevných knih“ („colored 

books“) v Nizozemsku. 

Dalším výrazným zdrojem informací je kniha Lees Loss Prevention, vydaná prvně v roce 1980 

(Lees, 1980), v aktuální verzi je z roku 2004 (Mannan, 2004). Tato kniha patří mezi 

nejrozsáhlejší přehled literatury ohledně havárií – jak k nim může docházet a jak by jim mělo 

být zabráněno. 

6.1 Holandsko 

Na začátku roku 1970 se objevila kvantitativní analýza rizik vyvinutá původně pro jadernou 

bezpečnost a byla navržena jako podklad pro řešení problému vyplývajícího z rozmachu 

chemických podniků a požadavků na bezpečnost jak zaměstnanců těchto podniků, tak okolních 

obyvatel. Za několik let byla oblast kvantitativní analýzy rizik pevněji ukotvena, a byla 

definována kritéria kvantitativního rizika, která byla následně kodifikována v zákonech. 

Přestože aplikace kvantitativní analýzy v případě Nizozemska je hlavně pro územní plánování 

v rámci tzv. externí bezpečnosti, metoda jde s úspěchem aplikovat na analýzu i tam, kde je to 
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potřeba s cílem zlepšit bezpečnost zařízení, a je také používána v havarijním plánování. (Ale, 

2013) 

Snahy o zlepšení bezpečnosti v nizozemských průmyslových oblastech a zapojení kvantitativní 

analýzy rizik do kodifikovaných postupů vedl přímo k počátku vzniku řady „barevných knih“. 

Součástí „barevných knih“ je tzv. Yellow Book (PGS 2, 2005) o výpočtu (matematickém 

modelování) havarijních jevů, Red Book (PGS 4, 2005) o základech statistických metod, Green 

Book (PGS 1, 2005) o následcích a probitových funkcích a Purple Book (PGS 3, 2005) jako 

příručka o tom, jak provést kvantitativní analýzu rizik. Tyto knihy tvoří základ pro modelování 

pro analýzu rizik chemických podniků dodnes. Vývoj knih se protáhl na dobu delší než patnáct 

let. První vydání Yellow Book navržené TNO vyšlo v únoru 1977. Použité metody a data byly 

v Nizozemsku vyvinuty ve výborech složených ze zástupců a odborníků z celé vlády, výzkumu 

a průmyslu pod záštitou CPR, Komise pro prevenci nehod („Committee for the Prevention of 

Disasters“). Docházelo k bouřlivým diskuzím, ale ve výsledku jsou v současnosti „barevné 

knihy“ dobře známé a metody a modely v nich obsažené jsou používané na celém světě. (Ale, 

2013) Například v České republice je v rámci analýzy a hodnocení rizik doporučena selektivní 

metoda z Purple Book. Bohužel, „barevné knihy“ již nejsou aktualizovány (poslední vydání 

z roku 2005 obsahuje neaktualizované verze, pouze u Green Book byly provedeny dílčí změny) 

a v současné době Nizozemí uvažuje o jejich zásadní revizi. 

Zpočátku se nařízení vycházející z „barevných knih“ vztahovalo v Nizozemí pouze na podniky 

spadající pod směrnici SEVESO. Po výbuchu továrny na ohňostroje v Enschede byl legislativní 

základ rozšířen o další nebezpečné druhy podniků.  

V Nizozemí došlo v reakci na proměnlivost výsledků analýz rizik k standardizaci výpočtového 

modelu. Do té doby byla volba přístupu úplně svobodná a jakýkoli analytik mohl použít 

jakýkoli model. Byl vytvořen oficiální softwarový nástroj SAFETI-NL, volba a způsob 

zadávání vstupních dat byl potom předepsán ve speciálním manuálu (Uijt de Haag et al., 2013). 

Tím byla odstraněna velká část variability ve výsledcích. Nicméně, jinou otázkou je, zda takové 

výsledky lépe odpovídají realitě a zda stále není možnost získat výsledky „na přání“ zadavatele. 

(Ale, 2013) 

Ve dvou testovacích hodnotících cvičeních v roce 1992 (Amendola et al., 1992) a 2002 

(Ale et al., 2002) se v rámci EU sondovala reprodukovatelnost (robustnost) kvantitativní 

analýzy rizik. Zkušené týmy prováděly analýzy ve stanoveném scénáři uvolnění amoniaku. 

V prvním cvičení byl scénář stejný pro všechny týmy. I přes zjednodušení se výsledné hodnoty 

koncentrací lišily více než o dva řády a hodnoty společenského a individuálního rizika o více 

než čtyři. V roce 2002 hodnotily expertní analytické týmy scénáře havárií v rámci cvičení 
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ASSURANCE. Výsledná hodnota společenského a individuálního rizika se přes pokrok 

v metodách a modelování stále lišila v některých případech až o čtyři řády. Hlavními zdroji 

variability se zdá být výběr analytiky, hodnocení četnosti selhání a výběr modelů (Ale, 2013).  

Přes zjištěné nedostatky zůstávají „barevné knihy“ jedním z klíčových zdrojů pro kvantitativní 

hodnocení a analýzu rizik. Především popis fyzikálně-chemických efektů a modelování dopadů 

je cenným zdrojem informací pro jakékoli modelování havarijních jevů nebo jejich dopadů. 

Přestože samotné použití kvantitativní analýzy rizika podle „barevných knih“ nemusí vždy vést 

k jednoznačnému výsledku, získané poznatky je možné využít při jakékoli snaze o lepší 

přípravu na závažné chemické havárie. 

6.1 USA 

Jak je uvedeno výše, USA byly jednou z prvních zemí, kde se ustanovovala forma a metody 

k provádění kvantitativní analýzy rizik chemických havárií. V rámci USA existuje značné 

množství organizací, ať již státních nebo soukromých, které se zabývají jak ochranou 

obyvatelstva před chemickými haváriemi, tak bezpečností chemických podniků obecně. Mezi 

nejznámější patří Centrum pro bezpečnost chemických procesů („Center for Chemical Process 

Safety“ - CCPS), součást Amerického institutu pro chemické inženýrství („American Institute 

of Chemical Engineers“ - AIChE) což je profesní organizace chemických inženýrů v USA. 

CCPS vydalo velké množství knih zabývajících se chemickou bezpečností. Často (i v České 

republice) užívaným zdrojem pro analýzu následků je Metodika pro kvantitativní analýzu rizik 

chemických procesů (CCPS, 1999), kde se hodnocení následků věnuje kapitola č. 2.  

Za hlubší rozbor stojí americká úprava povinnosti zpracovávat vnější hodnocení následků dané 

zákonem. Tuto povinnost má ve své gesci Agentura pro ochranu životního prostředí Spojených 

států Amerických (EPA). Povinnost zpracovávat program managementu rizik, vychází 

z regulace vydané EPA v roce 1999 (EPA, 1999a). Je vytvořena s účelem poskytnout relevantní 

informace pro ochranu obyvatel. Proto se od regulovaných zařízení vyžaduje, aby provedly 

posouzení nebezpečí a aby je daly k dispozici veřejnosti. Posouzení nebezpečí se skládá ze 

soupisu přítomných látek, pětileté historie havárií a analýzy vnějších následků. Analýza 

vnějších následků je středobodem posouzení nebezpečnosti; jde o odhad škod na zdraví 

a životní prostředí mimo hranice zařízení, ke kterým může dojít následkem chemické havárie. 

Analýza vnějších následků odpovídá na čtyři základní otázky potřebné k pochopení 

chemického nebezpečí: 

- Jaká nebezpečná látka (látky) může být uvolněna?  

- Jaké množství látky (látek) by mohlo být uvolněno?  
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- Jak velká je nebezpečná zóna vzniklá při havárii?  

- Kolik lidí by mohlo být zraněno? 

Plán managementu rizik je v USA vytvořen na základě dvou odlišných legislativních úprav. 

Jednou z nich je zákon Bezpečnostní plánování a právo komunit na informace (EPCRA) z roku 

1986. Podle EPCRA, jsou provozovatelé povinni podávat zprávy v případě, že množství 

nebezpečných chemických látek přesáhne danou úroveň. V roce 1990 Kongres přijal dodatečná 

opatření na ochranu komunit před nebezpečnými chemickými látkami od prevence nehod po 

havarijní připravenost formou opatření v přílohách zákona o ochraně ovzduší z roku 1990. 

Zákon o ochraně ovzduší pověřuje EPA vyžadovat dokumentaci, která řeší havarijní úniky a 

připravenost na ně. Tato dokumentace je obsažena v požadavcích Programu managementu 

rizika („risk management program“ RMP). 

RMP se zaměřuje na prevenci nechtěného úniku chemické látky, redukci rizik plynoucích 

z expozice nebezpečnými chemickými látkami pro komunitu a minimalizaci následků na 

životním prostředí. Primárním cílem RMP je chránit komunity před úniky toxických či 

hořlavých chemických látek, které jsou náchylné ke způsobení bezprostředního, vážného 

poškození zdraví občanů a životního prostředí. Hořlavé a toxické chemické látky, které mohou 

způsobit vážné, akutní účinky na zdraví, jsou zahrnuty pod gesci těchto nařízení; pyrotechnické 

a výbušné chemikálie nejsou. (EPA, 1999b) V následující kapitole jsou rozebrány základní 

principy této metodiky.  

6.2 Evropská unie 

Metodika ARAMIS byla vytvořena v rámci evropském projektu financovaného v pátém 

rámcovém programu Evropské komise s cílem reagovat na specifické požadavky směrnice 

Seveso II. Nabízí alternativu k čistě deterministickému a pravděpodobnostnímu přístupu 

k posuzování rizik v chemických podnicích. Zároveň odpovídá na potřeby různých 

stakeholderů, kteří mají zájem o výsledky analýzy a posouzení rizik pro územní nebo havarijní 

plánování, výkon státní správy nebo, obecněji, veřejného rozhodování. (Salvi a Debray, 2006) 

Projekt ARAMIS je výsledkem evidentní potřeby rozvinout metodiku, která poskytuje 

konzistentní pravidla pro identifikaci referenčních scénářů havárií a pro hodnocení míry rizika 

podniku. Umožňuje přihlédnutí k bezpečnostním opatřením v zařízení a k řízení bezpečnosti 

prováděné provozovateli, a přitom je uznaná jak státními orgány, tak průmyslem. Tato metoda 

je předpokladem toho, že budou dosaženy cíle směrnice Seveso II, tedy cíle zlepšit prevenci 

spojené zejména s řízením bezpečnosti. Metodika ARAMIS se snaží charakterizovat míru rizika 

s integrovaným indexem rizika složeným z nezávislých parametrů týkajících se následků 
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hodnocení závažnosti scénářů, účinnosti řízení prevence a odhadu zranitelnosti životního 

prostředí v blízkosti podniků spadajících pod direktivu Seveso II. Použití této metody vede ke 

konzistentní a harmonizované analýze rizika a strategii managementu bezpečnosti v rámci celé 

EU. (Kirchsteiger, 2002) 

ARAMIS je dle Salvi a Debray (2006) rozdělen do následujících hlavních kroků:  

- Identifikace nebezpečí závažných havárií ( MIMAH ).  

- Identifikace bezpečnostních bariér a hodnocení jejich výkonů. 

- Vyhodnocení účinnosti řízení bezpečnosti na spolehlivost bariér.  

- Identifikace referenčních scénářů nehod (MIRAS). 

- Hodnocení a mapování závažnosti rizik referenčních scénářů. 

- Hodnocení a mapování zranitelnosti okolí podniku. 

Každý referenční scénář havárie je definován iniciační událostí vedoucí ke kritické události, 

jenž může potenciálně směřovat k různým nebezpečným jevům. Pro každý jev je identifikován 

specifický index závažnosti. Cílem je měřit a srovnávat závažnost nebezpečného účinku na 

jediné stupnici v rozsahu od 0 do 100. To by mělo umožnit srovnání rizik různého charakteru. 

V závislosti na typu jevu byly různé úrovně závažnosti spojeny s různými rozsahy 

posuzovaných jevů. Uživatel má možnost použít jakýkoliv model, který považuje za důležitý 

pro modelování intenzity v závislosti na vzdálenosti. Jedním podstatným rozdílem mezi 

metodou ARAMIS a obvyklým kvantitativním hodnocením rizik je cíl studovat samostatně 

zranitelnost a závažnost z možných scénářů havárií. V této souvislosti není možné použít 

jakoukoliv probitovou funkci ke kvantifikaci závažnosti, ale musí být pro každý jev definovány 

prahové hodnoty, aby bylo možné charakterizovat jeho intenzitu. Ačkoli tyto prahové hodnoty 

mohou někdy být odvozeny z probitových funkcí (tepelná dávka a toxická dávka), vyžadují 

především shodu mezi příslušnými orgány členských států, což není současný případ. Pro každý 

referenční scénář je pak vytvořena mapa závažnosti rizika. Riziko je definováno pro každý 

scénář jako kombinace úrovně frekvence s intenzitou účinků. Kombinace závažnosti rizika 

a zranitelnosti cílů vytváří skutečné riziko. Závažnost rizika může být reprezentována pro každý 

scénář i geograficky. (Salvi a Debray, 2006) 
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7 Havarijní jevy při haváriích s nebezpečnými látkami 

Přestože prvním krokem při analýze rizik je identifikace příčin havárií, při analýze následků 

pro účely havarijního plánování je tomuto kroku věnována minimální pozornost. Při ohrožení 

obyvatel vně podniku není nijak důležitou informací, co bylo příčinou havárie (jakkoli je 

hledání příčin nezbytným postupem technologické analýzy rizik), ale to jak se daná havárie 

projeví. V tom případě je prvním krokem při identifikaci rizik a možných následků rozebrání 

havarijních jevů, ke kterým může v případě havárie dojít. V rámci některých metodik je právě 

princip přiřazení fyzikálně-chemického jevu podstatou identifikace scénářů havárie. 

V Nizozemské Purple Book (PGS 3, 2005) se jedná o scénáře: 

- Flash fire1 (prohoření oblaku par) 

- BLEVE („Boiling liquid expanding vapour explosion“, exploze rozpínajících se par vroucí 

kapaliny) 

- Pool fire (požár louže, požár kaluže) 

- Jet fire (tryskavý požár) 

- Exploze oblaku par (VCE, „Vapour cloud explosion“) 

- Exploze výbušnin a materiálů v kondenzovaném stavu, tedy tuhých látek a kapalin  

- Únik toxické látky 

Evropský projekt ARAMIS definuje 13 tříd (scénářů), respektive plně rozvinutých 

„nebezpečných jevů“ (Delvosalle et al., 2006), které mohou způsobit poškození ohrožené 

populace. Jedná se o:  

- Pool fire 

- Požár zásobníku („tank fire“) 

- Jet fire 

- Exploze oblaku par  

- Flash fire 

- Toxický oblak 

- Požár 

                                                 

1 Přestože prakticky všechny havarijní jevy mají své české ekvivalenty, až na výjimky používám ve své práci 

primárně anglické označení jevů (nebo kombinaci anglického a českého názvu). Je pro to několik důvodů – 

jednoznačná anglická identifikace umožňuje lepší orientaci v zahraniční literatuře, v České republice existuje jen 

velmi málo zdrojů, které české pojmy využívá a v neposlední řadě některá česká označení (požár louže vs. požár 

kaluže, tryskavý požár, vzkypění) jsou pro některé uživatele analýzy rizik špatně pochopitelné nebo 

nejednoznačné. 

- Letící úlomky 

- Přetlak 

- Fireball (ohnivá koule) 

- Únik toxické látky do ŽP 

- Výbuch prachů 

- Boilover (vzkypění) a následný pool 

fire



 

 - 37 - 

V rámci projektu OPTIZON bylo na základě konsenzu expertní skupiny identifikováno sedm 

havarijních jevů, pro které byla zpracována analýza a které byly následně využity pro 

zpracování metodiky pro výpočet ZHP. Jednalo se o tyto fyzikálně chemické jevy: 

- Flash fire a výbuch oblaku plynu 

- Exploze kondenzovaných výbušnin  

- Požár včetně pool fire 

- Jet fire 

- Boilover 

- BLEVE 

- Únik toxických látek do ovzduší a do životního prostředí  

V rámci této práce jsou jednotlivé fyzikálně-chemické jevy rozebrány analogicky jako 

v projektu OPTIZON, s několika drobnými výjimkami. 

7.1 Požáry 

Přestože v rámci průmyslových podniků může docházet k různým druhům požárů, oblast 

závažných havárií se omezuje na požáry způsobené nebezpečnými chemickými látkami.  

Hoření je chemická reakce, při které palivo reaguje s oxidantem za vzniku různých produktů a 

energie. Hoření většinou probíhá v plynné fázi: tekutá paliva se vypařují působením tepla 

z plamene a potom reagují s kyslíkem ve vzduchu, pevné látky jsou rozkládány působením 

vysoké teploty a vzniklé plyny reagují s oxidovadlem, obvykle kyslíkem ve vzduchu. Plameny 

jsou tyto plyny reagující při vysokých teplotách a částečně mohou být i ve formě plasmy. 

Produkty hoření jsou uvolňovány ve formě kouře, který obsahuje také neshořelé palivo a 

reakční meziprodukty.  

V případě požárů při haváriích je hoření obvykle nedokonalé kvůli špatnému mísení plynů a par 

paliva s kyslíkem, a proto se tvoří velké množství černého kouře a sazí. K tomu, aby došlo k 

hoření, jsou vyžadovány tři základní nutné podmínky: palivo, oxidant a iniciační zdroj. Tyto 

podmínky mohou být reprezentovány takzvaným trojúhelníkem hoření: pokud jeden z jeho 

vrcholů chybí, hoření není možné. Trojúhelník hoření bývá někdy doplněn přítomností čtvrté 

strany: může být nazvána buď řetězovou chemickou reakcí (Casal, 2008c) nebo přítomností 

volných radikálů (Friedman, 2009). Bez této čtvrté podmínky – například v přítomnosti 

halonových plynů, které blokují radikálovou reakci, k hoření již nemůže dojít. Potom se místo 

trojúhelníku hoření mluví o požárním čtyřstěnu. V praxi je navíc pro požár potřeba několik 

dalších podmínek: palivo a oxidant musí být přítomny v dostatečných množstvích, palivo musí 
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být schopno se vznítit (např. jeho teplota musí být nad určitou minimální hodnotou) a iniciační 

zdroj musí mít určitou minimální intenzitu (Casal, 2008c).  

Rozsah, charakter a průběh požáru tedy závisí na celé řadě okolností a podmínek, za jakých 

k němu došlo. Zjednodušeně řečeno se jedná především o druh hořlavé látky a její vlastnosti, 

skupenství a množství, dále záleží na technologických parametrech (především tlak a teplota), 

při kterých se látky vyskytují apod. (Teplý, 2001). Na základě historických zkušeností 

a základního chování nebezpečných látek rozdělujeme průmyslové požáry s chemickými 

látkami do několika základních jevů. Jedná se především o  

- Pool fire – požár kaluže 

- Jet fire – tryskavý požár 

- Flash fire – prohoření oblaku par nebo aerosolu  

- Fireball – ohnivá koule (může vznikat v rámci jevů BLEVE a Boilover) 

Prvním základním indikátorem toho, o jaký jev se bude v případě hořlavých látek jednat, může 

být skupenství, ve kterém se daná látka nachází. Pokud se jedná o kapalinu, únik může způsobit 

kaluž na zemi, která, pokud je přítomná překážka (např. záchytná jímka), se rozlije pouze po 

určité ploše. Výsledek je potom podobný, jako když dojde k požáru po poškození střechy 

zásobníku s hořlavou kapalinou. V těchto případech vede inicializace k pool fire a požár 

zásobníku může být považován za druh pool fire. Pokud kapalina teče pryč, což není příliš 

časté, následný pohybující se požár má odlišné rysy a může být i velmi obtížné ho uhasit. Pokud 

dochází u přehřáté kapaliny k bleskovému odparu následkem náhlého poklesu tlaku při ztrátě 

soudržnosti nádrže, může se vytvořit fireball.  

V případech, kdy látka uniká z otvoru pod tlakem jako plyn, pára nebo aerosol (tzv. dvoufázový 

výtok) a je inicializována okamžitě, vzniká jet fire. Pokud nedojde k iniciaci okamžitě, může 

se na základě určitých meteorologických podmínek vytvořit oblak obsahující hořlavou směs – 

iniciace takového mraku způsobuje flashfire nebo VCE. K flashfire nebo VCE může dojít také 

v případě, že není inicializována kaluž těkavého paliva a oblak hořlavých par vznikne 

následkem vypařování z kaluže. Pool fire a požáry zásobníků (které jsou považovány za 

specifický případ pool fire) jsou nejčastěji se vyskytujícími typy požárů, následují jet fire, 

flashfire a fireball. (Casal, 2008c) Zatímco pool fire a jet fire mohou hořet dlouhou dobu – až 

několik dnů, fireball bude obvykle trvat méně než minutu a často pouze několik sekund. 

V případě flash fire se jedná o velmi krátký jev trvající pouze několik sekund (Lowesmith et 

al., 2007). 
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7.1.1 Pool fire – požár louže 

Požár typu pool fire lze charakterizovat jako hoření par vznikajících nad hladinou hořlavé 

kapaliny. Požár typu pool fire hoří plamenem, který je obvykle válcovitého tvaru. Při bezvětří 

je plamen vertikální, v případě větru je nakloněný. Významné vlastnosti požáru typu pool fire 

(výška plamenů, vyzářené teplo, rychlost odhořívání) závisí převážně na průměru kaluže 

tvořené hořlavou látkou. Doba trvání nehašeného požáru typu pool fire závisí především na 

hloubce kaluže (zásobníku). (Skřínský et al., 2013a) 

V případě jevu pool fire se může jednat jak o požár v atmosférických zásobnících s hořlavou 

kapalinou, tak o požár rozlité nebezpečné látky na určitém prostoru nebo na vodní hladině. 

Kapalná paliva a především ropa jsou často skladovány ve velkokapacitních zásobnících 

s plovoucí střechou. Požáry těchto zásobníků patří k častým a nebezpečným typům požáru 

v rámci chemického průmyslu, zvláště v oblasti zpracování paliv. Podle Shaluf a Abdullah 

(2011) lze tyto požáry rozdělit na několik základních typů: Může jít o požáry okrajového těsnění 

(kdy samotné hoření probíhá pouze v mezeře mezi plovoucí střechou a stěnou zásobníku), 

k požáru na střeše (kdy hoří pouze kapalina rozlitá nad plovoucí střechou), požáru jímky (kdy 

hoří kapalina rozlitá v havarijní jímce), požáru celé nádrže (kdy se střecha potopí a požár 

zasáhne celou hladinu kapaliny) nebo k požáru rozlité kapaliny (kdy hoří unikající kapalina 

mimo prostor zásobníku i havarijní jímky).  

Jedním z jevů, ke kterým může také dojít, je i požár pohybující se kapaliny, která se rozlévá po 

okolí. V tomto případě se šíří jak vrstva hořlavé kapaliny (palivo), tak i plameny. Tento jev 

může probíhat jak na rovném povrchu (stejně jako rozliv kaluže), tak na svahu, který je 

z hlediska potenciálního přenosu havárie do okolí nebezpečnější. Hořící kapalina se také může 

šířit jinými cestami, nebezpečný případ může nastat, pokud se hořící kapalina například dostane 

do kanalizace.  

V nízkých jímkách nebo u neohraničených rozlitých kaluží nemusí být hloubka paliva v kaluži 

dostatečná k tomu, aby hoření probíhalo ustáleně. Existuje zde mnoho nejistot, se kterými nelze 

takový požár plnohodnotně studovat, například to, jaký bude mít vliv svažování okolí nebo vítr. 

Velikost rozlivu závisí na více faktorech, včetně rychlosti úniku kapaliny, její viskozity 

a povrchovém napětí, pórovitosti podkladu a jeho drsnosti. Obecně lze konstatovat, že požáry 

rozlité kaluže mají oproti požárům ohraničených hlubších kaluží (požár jímky) kratší trvání 

a menší výšku plamenu, ale mají větší plochu. Faktory působící na větší poloměr požáru 

způsobují horší průběh hoření a tím zvyšují množství sazí, které znesnadňují hasební zásah 

a kontaminují ovzduší. 
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Kapalné palivo o nízké hustotě (obvykle uhlovodíky) může hořet na vrstvě hasební vody, 

vytvořené v rámci požárního zásahu. Pokud oheň hoří již určitý čas, voda může začít vřít a může 

vznikat jev známý jako „boilover na tenké vrstvě“ (Casal, 2008c). Vítr způsobuje rozšiřování 

základny plamenů ve směru větru. Nad určité rychlosti větru (okolo 5m/s) může u některých 

požárů dojít i ke sfouknutí (Mannan, 2004).  

Přenos tepla atmosférou probíhá v několika formách, z nichž nejvýznamější pro hodnocení 

následků je tepelné radiace – sálavé teplo. To většinou nedosahuje takové intenzity jako 

u jiných typů požáru (fireball, jet fire) nicméně u rozsáhlejších požárů jsou mu části cílového 

systému (např. budovy) vystaveny velmi dlouhou dobu. Ohrožení obyvatelstva je v tomto 

případě nízké, jelikož je možné se před projevy havárií ukrýt, protože jeho rozvoj trvá určitou 

dobu a dosah je často omezený. Vzhledem k době působení je nejnebezpečnější působení 

tepelné radiace na objekty. Ty mohou být zasaženy buďto tepelnou radiací požáru kaluže 

s dostatečnou hloubkou (dlouhá doba trvání) nebo působením požáru, který se následkem rozlití 

dostal až k objektu (např. požár kaluže pod tlakovým zařízením). Požár typu pool fire tak může 

být zdrojem poškození budov, ostatních zařízení a často také příčinou domino efektu. V případě 

požárů zásobníku má významný vliv rychlost a směr větru (Nevrlý, 2009).  

Teplo při požáru se může šířit i konvekcí při pohybu produktů hoření z místa požáru. Jelikož 

požáry kaluží probíhají v průmyslových podnicích většinou v otevřeném prostoru, horký 

vzduch stoupá, ochlazuje se a v důsledku toho nepůsobí další škody, na rozdíl od požárů uvnitř 

budov a konstrukcí, kde může dojít k jejich vzplanutí nebo zhroucení.  

Určité množství tepla se může šířit stěnami zásobníku (kondukce). To může vést až ke ztrátě 

pevnosti materiálu a k rozvalení zásobníku. V případě velmi malých průměrů zásobníku může 

mít kondukce vliv na šíření tepelné vlny ve směsi kapalných uhlovodíků a tím urychlit vznik 

jevu boilover. 

Vzniklé produkty hoření jsou unášeny ohřátým vzduchem (okolní atmosférou) ve směru větru, 

kde se dále rozptylují. Po ochlazení ve vyšších vrstvách vzduchu mohou v určité vzdálenosti 

od zdroje klesat na úroveň terénu. Jejich složení závisí na typu hořící látky. Vzniklé produkty 

hoření mohou mít toxické účinky, které se vlivem disperze a meteorologických podmínek 

mohou dostat do značných vzdáleností od zdroje požáru. Jejich působení na cílový systém může 

být řádově od několika minut až po několik hodin (Danihelka et al., 2010). Dalším druhem 

nebezpečí jsou nespálené zbytky vzniklé v důsledku nedokonalého hoření. Jak toxické 

zplodiny, tak zbytky znečišťují životní prostředí. Pevné a kapalné produkty hoření, které 

neunikají do atmosféry a zůstávají na místě požáru, se mohou do okolí šířit hasební vodou 
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(Danihelka a Soldán, 2012; Dobeš a et al., 2012), která může způsobit poškození životního 

prostředí. (Nevrlý et al., 2012)  

Vznik požáru typu pool fire je obecně velmi těžké předvídat. K iniciaci obvykle dochází 

následkem výbuchu oblaku par, který se vytvořil nad vrstvou kapaliny. V případě rozlitých 

kaluží, kdy je paliva obecně méně, je potom v případě vytvoření kaluže nejnebezpečnějším 

jevem vzplanutí oblaku par. Při úniku kapaliny lze tedy očekávat určité zpoždění, než vytvořený 

oblak hořlavých par nalezne iniciační zdroj. V případě přítomnosti menších požárů (požár 

těsnění, požár v jímce) lze například u větších zásobníků předpokládat rozšíření i na požár 

celkového povrchu. Obecně lze také často předpokládat rozšíření v případě blízkosti 

jednotlivých zásobníků, ať už následkem tepelného toku, tak možného vzniku jevu boilover. 

Trvání požáru výrazně záleží na množství látky (hloubce kaluže), která může hořet. V případě 

malých úniků a kaluží rozlitých bez ohraničení mohou požáry trvat jen několik minut, v případě 

zásobníků s kapalnými hořlavinami (především ropou) lze na základě historických zkušeností 

hovořit o hodinách až dnech. Z pohledu prevence závažných havárií představují největší 

problém především produkty hoření, a to z důvodu větší pravděpodobnosti zasažení cílového 

systému mimo areál podniku. Neopomenutelné je však také nebezpečí plynoucí z úniku 

požárních vod, které může mít dalekosáhlé následky na životní prostředí.  

7.1.2 Jet fire - tryskavý požár  

Nejjednodušší formou požáru typu jet fire je únik samotného plynu pod tlakem (nejčastěji 

uhlovodíku) s následnou iniciací. Pokud uniká kapalina pod tlakem, dochází k dvoufázovému 

tryskavému požáru. Proud plynu rozdělí kapalinu na kapičky, které jsou následně odpařeny 

teplem plamene. Může dojít i k úniku kapaliny pod tlakem, který vytvoří tryskavý požár. Pokud 

je kapalina schopna rychle se vypařovat, projeví se dvoufázové chování, tedy vznik aerosolu. 

K tomu může dojít, pokud kapalina uniká ze zařízení, kde je skladována při teplotě nad svým 

bodem varu, což umožní bleskový odpar (např. propan butan) s následným tryskavým požárem 

odpařující se kapaliny. U málo těkavých uhlovodíků (kerosin, nafta, ustálená ropa) je 

nepravděpodobné, že by mohlo dojít za normálních podmínek ke vzniku dvoufázového 

tryskavého požáru většího rozměru. Jinými slovy, podmínkou vzniku tohoto jevu při úniku výše 

uvedených látek je jejich vystavení účinkům vnějšího požáru (například zásobník nebo potrubí 

v ohni). V každém případě při úniku těchto látek může dojít k úkapu na zem a formování kaluže. 

(Lowesmith et al., 2007)  
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Vlastnosti požáru typu jet fire závisí na složení paliva, podmínkách úniku, rychlosti úniku, 

rozměru otvoru, jímž látka uniká a v neposlední řadě také na směru a rychlosti větru (HSE, 

2010). 

Zda dojde ke vzniku stabilního tryskavého plamene následkem úniku stlačeného plynu, závisí 

principiálně na vlastnostech a tlaku paliva, velikosti otvoru, ze kterého palivo uniká 

a vlastnostech okolního prostředí. Různé překážky v okolí požáru mohou ovlivnit směr a tvar 

požáru typu jet fire. Objekty, které jsou menší než polovina šířky plamene v daném bodě, 

pravděpodobně nezpůsobí výraznější změnu délky nebo tvaru plamene. Vlivem velkých 

zařízení nebo překážek v plamenu může dojít k jeho znatelnému zkrácení, překážka typu zeď 

nebo střecha ho může změnit na kruhový stěnový plamen („radial wall jet“), kde umístění 

a směr je dán typem povrchu, na který plamen dosahuje a jeho vzdáleností od bodu úniku. 

(Lowesmith et al., 2007) 

Požáry typu jet fire mohou vznikat při mnoha situacích. V rámci havarijní situace mohou 

vzniknout při úniku hořlavé kapaliny nebo plynu ze zásobníku, potrubí nebo příruby pod 

tlakem, a to v případě, že je unikající materiál iniciován dodanou energií. Ve výjimečných 

případech, například u vodíku, může dojít díky zvláštním vlastnostem chemické látky 

a specifickým okolnostem k samovznícení.  

V případě úniků zemního plynu pod vysokým tlakem je mísení a spalování díky turbulenci 

relativně efektivní a vede k vzniku malého množství sazí s výjimkou extrémně vysokých 

rychlostí úniku. Při požárech zemního plynu proto vzniká jen velmi málo kouře, nebo vůbec 

žádný. Značně větší množství sazí vzniká při požárech s účastí vyšších uhlovodíků (Lowesmith 

et al., 2007). 

Zvláště nebezpečné vlastnosti má dále například požár typu jet fire u plynného vodíku, kdy 

může v závislosti na podmínkách vznikat poměrně dlouhý plamen (metry až desítky metrů). 

Tento plamen ovšem, na rozdíl od plamene hořícího uhlovodíku není díky absenci sazí téměř 

vidět, a z plamene se jen málo tepla šíří zářením. Uvnitř plamene je spalováním vodíku 

dosahováno vysokých teplot, přičemž teplo není prakticky předáváno dále jinak než spalinami. 

Z výše uvedených faktů vyplývá, že tento typ požáru je zvláště nebezpečný pro zdraví osob, 

které plamen prakticky nevidí a tepelně necítí až do okamžiku plného zasažení. Ohrožené osoby 

procházející oblastí ohroženou takovým plamenem do něj mohou přímo vstoupit a utrpět vážné 

popáleniny. 

Spalovací proces v rámci požáru typu jet fire u zemního plynu (nižších uhlovodíků) je relativně 

efektivnější a vzniká při něm menší množství sazí. Zároveň nejsou tyto plameny tak svítivé 

jako plameny vyšších uhlovodíků. Vyzařování tepla radiací je při požáru typu jet fire zemního 
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plynu přímo úměrné obsahu vodní páry a oxidu uhličitého (s výjimkou velkých úniků, kdy 

produkce sazí omezuje proces spalování). Přenos tepla radiací u nižších uhlovodíků je menší 

než u srovnatelných požárů typu jet fire vyšších uhlovodíků. 

Požáru typu jet fire vzniká v případě, že je pod tlakem unikající hořlavá látka iniciována. 

K iniciaci může dojít kdykoli během úniku látky, takže před vlastním jet-fire může nastat 

prohoření oblaku hořlavých par. Doba trvání závisí na době úniku – v případě úniku ze 

zásobníku až do jeho vyprázdnění, v případě úniku z potrubí, dokud je v potrubí tlak. Stejně 

jako jev pool fire je tryskavý požár těžké předvídat, proto k němu většinou dochází 

neočekávaně.  

Teplo je přenášeno okolní atmosférou plameny. V plamenech těchto požárů je obvykle vyšší 

teplota než u běžných difúzních plamenů. Proto je dosah tepelné radiace z těchto plamenů 

poněkud delší. Protože plamen se může vytvořit v různých směrech (nemusí být pouze 

vertikální), dochází k šíření tepla tepelnou radiací v závislosti na směřování plamene. 

Konvekce může u požáru typu jet fire představovat výraznou hrozbu. Jedná se především 

o nucenou konvekci, ke které dochází v plamenu následkem pohybu tryskajícího paliva. 

U méně zářivých plamenů (např. plamen vodíku) může docházet k přenosu většiny tepla pouze 

konvekcí. Ohroženy jsou pak především objekty, kterých se dotýká samotný plamen 

a málokterý objekt takovémuto zatížení odolá. 

Produkty hoření se přenášejí okolní atmosférou ve formě kouře. Zvlášť při vyšších rychlostech 

dochází k dobrému promíchávání se vzduchem, proto při požárech typu jet fire dochází 

převážně k dokonalému spalování (Dlabka a et al., 2012; Skřínský a et al., 2013b). 

Přestože požár typu jet fire patří k jevům představujícím podstatné nebezpečí uvnitř zařízení 

a může vézt ke vzniku domino efektu, jeho dopady mimo podnik jsou většinou minimální. 

V historii lze nalézt jen minimální množství případů, kdy tento typ požáru způsobil závažné 

dopady na obyvatelstvo mimo hranice podniku. 

7.1.3 Flash Fire 

Flash fire vzniká při iniciaci mraku hořlavé páry, v případě že je rychlost plamene příliš pomalá 

na vznik přetlaku. Když dojde k iniciaci směsi vzduchu a paliva v plynné fázi, čelo plamene se 

šíří z místa iniciace všemi směry tam, kde je koncentrace paliva se vzduchem v mezích 

hořlavosti. Rychlost čela plamene určuje typ poškození, které tato událost způsobí. Následky 

jevu typu flash fire scénáře jsou způsobené hlavně teplem, které je absorbováno receptory 

v zasažené zóně. Při flash fire je zasažená zóna omezena pouze na prostor plamene nebo na 

oblast, kde je směs paliva se vzduchem v mezích hořlavosti. (Marszal a Scharpf, 2002) 
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Flash fire nevede ke vzniku rázové vlny. Proto se neprojeví žádné poškození zařízení způsobené 

tlakovou vlnou ani jiné poškození způsobené letícími projektily. Kromě toho je, ve srovnání 

s pool fire nebo jet fire, doba trvání flash fire velmi krátká. V důsledku krátkého trvání budou 

škody na zařízení a majetku v rámci flash fire pouze minimální. Ačkoli poškození okolního 

prostředí způsobené flash fire v porovnání s výbuchem oblaku par bude jen omezené, mohou 

být dopady na lidské životy a zdraví závažné. Je velmi pravděpodobné, že každá osoba, 

vyskytující se v prostoru plamenů, bude smrtelně zraněna. (Marszal a Scharpf, 2002) 

Jev flash fire principiálně velmi souvisí s jevem VCE. Klíčovým efektem pro rozlišení je 

přechod deflagrace v detonaci. Tento mechanismus je tedy níže podrobněji rozebrán. 

Deflagrace doslovně znamená "rychlé spálení"; spočívá v přesunutí exotermní reakční zóny. Ta 

je udržována prouděním tepla z horkých reakčních plynů směrem k nezreagovanému materiálu 

vedením, prouděním a zářením. Šíření může být velmi pomalé, pokud není ohraničeno, ale 

i velmi rychlé, až do stovek metrů za sekundu. Při vztažení k rychlosti zvuku v materiálu se ale 

vždy jedná o podzvukový jev. Při detonaci je přenos energie nutné k zahájení reakce 

v nezreagované látce urychlen kompresí v rámci detonační vlny (reaktivní ráz), a proto je 

rychlost šíření nadzvuková. Vzhledem k vysoké rychlosti vlny, a tudíž velmi krátké době, ve 

které probíhá reakce a konverze látky na horkou expandující plynnou hmotu, vzniká rázová 

vlna v ovzduší, kterou vnímáme jako třesk. (Abbasi et al., 2010) 

V plynech, kde je rychlost zvuku mnohem nižší, takže je nižší i jejich detonační rychlost, 

maximálně 3 km/s. Vzhledem k nižší hustotě plynů je vznikající přetlak také nižší a to až 

tisíckrát. Ať už s vyšší intenzitou nebo s nižší, vzhledem k vysoké hodnotě maximálního 

přetlaku, detonace jsou vždy velmi destruktivní. K vysokým rychlostem při deflagraci dochází 

dvěma způsoby. Buď na základě ohraničení, a to mechanismem tlakově řízeného zrychlení 

způsobeného zvýšením přenosu tepla a vyšší reakční rychlostí, nebo v plynech tak, že plamen 

je zrychlen v důsledku vzniku turbulence v ještě nezreagovaném plynu před čelem plamene. 

Turbulence zvyšuje hořící plochu a rozšiřuje plamen. Také v určitém rozsahu zvyšuje 

v závislosti na látce rychlost hoření. V zrnitých pevných látkách s určitým ohraničením mohou 

horké reakční plyny proniknout do hmoty, šířit iniciaci, a to může velmi rychle zvýšit tlak na 

vysokou úroveň. (Abbasi et al., 2010) 

Mechanismy výše uvedené mohou vést k přechodu mezi deflagrací a detonací a mohou se 

vyskytnout v plynech, kapalinách i pevných látkách. Často vedou ke katastrofickým tlakovým 

účinkům. V přechodové fázi může být tlak přechodně dokonce vyšší než u stacionární detonační 

vlny. Mechanismus přechodu je poměrně složitý, ale může být vysvětlen hrubě takto: Pokud 

v důsledku zrychlení dosahují deflagrační plameny rychlosti stovek metrů za sekundu, průvodní 
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kompresní vlny mohou růst velmi silně. Buď před, nebo těsně za čelem plamene, v místně 

stlačené látce, může dojít k takovým podmínkám, že jakákoli odchylka v reakci hmoty může 

být posílena až do rázové vlny. Ta se pak náhle může šířit jako detonační vlna ("exploze 

v explozi"). (Abbasi et al., 2010) 

7.1.4 BOILOVER - vzkypění 

Havarijní jev boilover může nastat obvykle při hoření viskózní hořlavé kapaliny, ve které se 

pod objemem hořící kapaliny vyskytují kapsy nebo vrstva vody. K jevu dochází při požáru 

směsí (například uhlovodíků), kdy vzniká částečnou destilací a změnou hustoty tzv. tepelná 

vlna, která postupuje od zóny odhořívání směrem dolů. Při zvýšení teploty u dna nádrže nad 

bod varu vody při tlaku páry rovné součtu atmosférického a hydrostatického (obvykle mezi 105 

a 120°C) vodní pára „probublává“ kapalinou na hladinu hořící kapaliny. Vodní pára 

probublávající viskózní hořlavou kapalinou vytvoří (například u ropy) intenzivní pěnu. Jakmile 

tato pěna dosáhne povrchu hoření, dojde k prudkému nárůstu rychlosti hoření, vyvrhnutí 

hořlavé kapaliny mimo obsah nádrže a k následnému vzniku ohnivé koule („fireball“) (Nevrlý, 

2009).  

K jevu vzkypění dochází vždy v důsledku požáru zásobníku. Jeho vznik lze tedy určitým 

způsobem předvídat a očekávat. Existují metody pro výpočet postupu tepelné vlny, které mohou 

sloužit pro orientační údaje o tom, za jakou dobu po vzniku požáru nádrže dojde k vyvření 

kapaliny (INERIS, 2010). Pro určení doby vzniku je důležité znát rychlost sestupu tepelné vlny. 

Doba do vzniku jevu je potom funkcí rychlosti sestupu tepelné vlny a výšky hladiny 

v zásobníku. Obecně se tato doba pohybuje v řádech několika hodin. Samotný jev potom trvá 

v řádu několika vteřin, nicméně se může opakovat (dochází k opakované erupci a prohoření 

vyvřelého oblaku kapaliny, většinou ale již v menším měřítku). Velikost vzkypění závisí na 

tloušťce vodní vrstvy (množství vody v nádrži).  

Nejzávažnějším tepelným projevem jevu boilover v atmosféře je vznik ohnivé koule 

(„fireball“). Bylo zjištěno, že při vzniku ohnivé koule dosahuje její teplota výrazně vyšších 

hodnot, než jakých dosahuje teplota plamenů při normálním průběhu požáru. Lze tudíž 

předpokládat, že teplo vyzářené tepelnou radiací bude vyšší. Určité množství tepla se může šířit 

stěnami zásobníku (kondukce). V případě velmi malých průměrů může tato skutečnost mít vliv 

na šíření tepelné vlny ve směsi kapalných uhlovodíků, a tím urychlit vznik vzkypění. Dalším 

projevem jevu boilover je šíření hořících kapek a zaplavení hořící látkou vyvrženou z nádrže. 

Jak dokazují historické události, hořící kapky kapaliny mohou dopadat do vzdálenosti několika 
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desítek, dokonce i stovek metrů. Hořící uhlovodík potom zpravidla bývá příčinou vzniku 

dalších požárů především na okolních zásobnících. 

Havarijní jev boilover představuje velké nebezpečí především vysokou hodnotou tepelného 

toku a rozstřikem kapaliny do okolí. V případě jeho výskytu v prostoru s více zásobníky dochází 

většinou i k šíření požáru (domino efekt). Jev boilover ale nevzniká okamžitě. Předchází mu 

požár na hladině zásobníku a k samotnému jevu dojde až se značným zpožděním. Je možno 

uvažovat, že pokud dojde k havárii s nejhoršími možnými dopady, bude doba od vzniku požáru 

do vzniku jevu dostatečně dlouhá na to, aby byla podniknuta nutná opatření k ochraně 

obyvatelstva (varování, evakuace). Jedná se o dobu řádově hodin až desítek hodin. 

7.2 Výbuchy 

Standardní vědecká definice výbuchu je založená na schopnosti generovat masivní přetlak. 

Podle Mannan (2004) je exploze náhlé a prudké uvolnění energie; rozsah následků závisí na 

rychlosti, při které se energie uvolní. Nafouknutý balon, pneumatiky auta nebo kotel zahřátý na 

teplotu vysoko nad 100° C mají energii akumulovanou pod tlakem. Pokud se tato energie uvolní 

najednou, způsobí to výbuch. Když se ale uvolňuje pomalu, stejný rozsah energie se rozptýlí 

bez následků. Centrum pro bezpečnost chemických procesů, American Institute of Chemical 

Engineers (CCPS, 1999) definuje explozi jako uvolnění energie, která způsobí tlakovou vlnu; 

tlaková vlna je přechodná změna v hustotě, tlaku a rychlosti vzduchu obklopujícího bod 

výbuchu. 

Podle Abbasi et al. (2010) je exploze charakterizována těmito vlastnostmi: 

- náhlé uvolnění fyzikálně nebo chemicky vytvořené nebo akumulované energie;  

- tlaková vlna významné velikosti rychle se pohybující směrem od zdroje výbuchu. 

V závislosti na podmínkách při výbuchu mohou vzniknout letící trosky/fragmenty z obalu 

zdroje výbuchu nebo materiálu v bezprostředním kontaktu s ním. Ke vzniku projektilů může 

také vést vyvržení půdy přímo pod zdrojem (Abbasi et al., 2010). 

Energie, která umožňuje projev výbuchu, je v okamžiku výbuchu přítomna jako plyn pod 

tlakem. Vysoký tlak je možno získat čistě z fyzikálního procesu (komprese, ohřívání) nebo 

chemickou přeměnou. Teplota plynu nemusí být nutně zvýšena, ale často je. Zvýšená teplota 

plynu je pouze v případě, když příčinou vysokého tlaku je chemická konverze. Výbušné 

uvolnění energie s tak vysokou rychlostí jako při explozi může ve vzácných případech probíhat 

také při chemických reakcích v pevných látkách, a to bez tvorby významného množství plynu 

(Abbasi et al., 2010). 
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Plyn pod tlakem se může okamžitě rozšířit při roztržení svého kontejnmentu nebo tak může 

učinit v okolním vzduchu i bez přítomnosti kontejnmentu v případě, že je jeho tvorba velmi 

rychlá. Rozšíření plynu způsobí rázovou vlnu v okolním vzduchu (Abbasi et al., 2010). 

Rázová vlna může být viděna jako nespojité - skokové - zvýšení tlaku, teploty a rychlosti 

materiálu, šířící se médiem. Rychlost šíření čela rázové vlny je tedy principiálně vyšší než 

u zvukové vlny. Počáteční velikost maxima rázové vlny závisí na intenzitě zdroje. 

V trojrozměrné rozbíhající se expanzi stlačeného plynu na volném vzduchu je rázový vrchol 

následován zředěním, v němž se tlak, teplota a rychlost materiálu postupně snižuje. 

V dostatečné vzdálenosti od zdroje přetlaku může dočasně vzniknout oblast s nižším než 

atmosférickým tlakem. Celá vlna šířícího se rázu a následného rozředění se nazývá výbuch 

(„blast“). V další expanzi síla rázového vrcholu klesá kontinuálně a nakonec se zmenší na 

zvukovou vlnu. V případě, že dojde k explozi v blízkosti uzavřeného konce trubky, výsledná 

rázová vlna není rozbíhavá, a tak zůstává rovinná. To prodlužuje dobu trvání vysokého tlaku; 

ten se nakonec oslabí kvůli neizoentropické povaze komprese, ale velmi pomalu. V důsledku 

je pokles tlaku v potrubí mnohem pomalejší. (Abbasi et al., 2010) 

Přenos rázové vlny energie z jednoho materiálu na druhý je optimální při stejné akustické 

impedanci (součin hustoty a rychlosti zvuku). Rázová vlna ve vzduchu proto odrazí většinu své 

energie při nárazu na pevný nebo kapalný povrch. Exploze ve vzduchu v blízkosti země vede 

k vyššímu přetlaku u povrchu země než ve volném prostoru ve stejné vzdálenosti od zdroje. 

Když je stlačený plyn uzavřen, v okamžiku výbuchu se kontejnment protrhne, a často je 

roztříštěn. Výsledné fragmenty jsou vystaveny tlakové diferenci a tahu, a jsou proto hnány ve 

směru rázové vlny. (Abbasi et al., 2010) 

Exploze lze v rámci chemických havárií dělit do několika kategorií. Jeden z moderních způsobů 

dělení výbuchu je uveden na obrázku 2. V rámci této práce jsou dále popsány specifické druhy 

jevů, které svým charakterem vyžadují hlubší rozbor a kde povaha havarijního jevu musí být 

popsána podrobněji, jelikož jejich průběh je více specifický než výše uvedený obecný popis 

exploze. Tyto jevy mají potom v rámci hodnocení následku svoje specifické scénáře, jelikož 

jejich dopady na člověka se v některých ohledech liší.  
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Obrázek 2: Rozdělení výbuchů podle Abbasi et al., (2010) 

7.2.1 BLEVE - výbuch expandujících par vroucí kapaliny  

Zásobníky pod tlakem mohou akumulovat značnou energii (převážně tepelnou a tlakovou), 

která při svém náhlém uvolnění může být příčinou mechanické exploze. Takovými případy jsou 

náhlé ruptury kotlů nebo exploze zásobníků se stlačeným vzduchem. Speciálním případem 

exploze zásobníku s nebezpečnou látkou nad jejím bodem varu při atmosférickém tlaku je 

havarijní jev „BLEVE“ („boiling liquid expanding vapour explosion“ – výbuch expandujících 

par vroucí kapaliny) (Skřínský et al., 2013c). 

Podle historických zkušeností lze konstatovat, že pokud dojde k jevu BLEVE, zásobník často 

obsahuje hořlavý materiál a exploze je následována rychlým hořením unikajícího obsahu. 

Bezprostředně po explozi zásobníku obsahujícího hořlavou látku může dojít také ke vzniku 

ohnivé koule, přičemž se jedná o jev, který kombinuje jak mechanické efekty výbuchu, tak 

tepelné účinky ohně. Tato kombinace představuje jeden z nejnebezpečnějších havarijních jevů, 

ke kterým může dojít v průmyslu s přítomností nebezpečných látek. Nebezpečné látky a směsi, 

které se mohou účastnit jevu BLEVE (např. LPG), jsou v chemickém průmyslu poměrně časté, 

což je příčinou relativně vyšší četnosti výskytu tohoto jevu.  

Z výše uvedených definic je zřejmé, že jsou obvykle vztaženy na explozi zásobníku, přičemž 

není řečeno, že při BLEVE musí nastat také vážné tepelné efekty. Jedna pětina těchto výbuchů, 

ke kterým v historii došlo, se udála na zásobnících s nehořlavou látkou (Abbasi a Abbasi, 2007). 

Velká část jevů BLEVE vzniká při přepravě, například následkem vykolejení vlaku či haváriích 

autocisteren. V chemických podnicích k nim dochází často na zásobnících pohlcených vnějším 
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požárem. Lze konstatovat, že požár je obecně nejčastější příčinou vzniku jevu BLEVE (Casal, 

2008b). 

Průběh jevu BLEVE souvisí především se způsobem skladování. Pokud dojde k významnému 

ohřevu (energetické dotaci) zásobníku obsahujícího kapalinu pod tlakem (například zkapalněný 

plyn – LPG, LNG), tlak uvnitř zásobníku se bude zvyšovat. V určitém momentu, protože 

zahřívání není homogenní, dojde v důsledku vnitřního přetlaku k ruptuře (roztržení) na zahřáté 

části zásobníku (nejpravděpodobněji na jeho horní části). Horní část zásobníku totiž není 

v kontaktu s kapalinou, která by ji mohla ochlazovat. S nárůstem teploty stěny zásobníku 

zároveň klesá její mechanická odolnost, a to zvláště nad hladinou kapaliny, kde není ocel 

ochlazována a teplota je vyšší. Jevu BLEVE obvykle předchází tzv. katastrofická ruptura 

zařízení. Nejedná se o trhlinu malých rozměrů umožňující jen malý únik obsahu ze zařízení, 

ale o totální destrukci. Pokud dojde k otevření pojišťovacích ventilů hlídajících přetlak na 

zásobníku, vroucí kapalina se následkem uvolnění výparného tepla začne ochlazovat, požárem 

dodávané teplo však nestačí kompenzovat. Za takto nestabilních podmínek lze kapalinu označit 

za přehřátou („superheated liquid“). Kapaliny mohou běžně odolávat určité úrovni přehřátí, 

kdy teplota může při určitých experimentálních podmínkách značně překračovat bod varu za 

atmosférického tlaku. V okamžiku snížení tlaku při ztrátě integrity zásobníku dojde 

k mžikovému odparu přehřáté kapaliny a vzniká dvoufázová směs páry a kapaliny. Následně 

dochází k podstatnému nárůstu objemu odpařující se kapaliny. V případě propanu se jeho objem 

zvětší 250krát a v případě vody dokonce 1750krát. K tomuto zvětšení objemu je nutno 

připočítat expanzi již existující páry, což v důsledku vede ke vzniku silné tlakové vlny působící 

roztržení zásobníku na několik částí. Tyto části (trosky) mohou doletět do značné vzdálenosti. 

Při experimentech s malými zásobníky (o objemu 1 litr) bylo zjištěno, že pokud v zásobníku 

existuje prasklina, tlak nejprve mírně poklesne a následně stoupne na maximum. Počáteční 

snížení tlaku způsobí, že kapalina se dostane teplotně do blízkosti přechodu z přehřátého stavu, 

což vede k explozi. (Casal, 2008b) 

Pokud látka v zásobníku není hořlavá, je jediným projevem BLEVE tlaková vlna a letící 

úlomky. K tomu může dojít například při explozi bojleru s vodou nebo parního kotle. Pokud je 

látka hořlavá (například zkapalněné ropné plyny - propan, butan), směs kapaliny a plynu 

vyvržená při explozi se pravděpodobně vznítí a vznikne ohnivá polokoule, z počátku na úrovni 

země, později přecházející ve fireball. Tepelná radiace, která v této počáteční fázi vzniká, trvá 

obvykle pouze několik sekund, nicméně se jedná o velmi závažný efekt. Celková masa paliva 

hoří pouze na okraji, jelikož v jejím středu je nedostatek vzduchu, čímž je překročena horní 
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mez hořlavosti. V prostoru pod ohnivou koulí a v okolí může dojít ke spadu hořících kapiček, 

které mohou způsobit další požár nebo popáleniny osob (Casal, 2008b). 

V další fázi jevu nasaje turbulence, která vzniká při hoření, do ohnivé koule další vzduch, 

zároveň tepelné záření způsobí vypaření kapalných částeček a zahřeje celou směs. Výsledkem 

je turbulentní zvýšení objemu celého mraku. Hořící masa dostává přibližně tvar koule, stoupá 

a vytváří při tom "brázdu", která může mít libovolný průměr. Takové ohnivé koule mohou být 

velmi rozsáhlé (desítky až stovky metrů), což zároveň znamená vysoké hodnoty tepelné radiace. 

Velikost, tvar a umístění ohnivé koule v prostoru je také ovlivněno směrem a rychlostí větru 

(Casal, 2008b).  

Při výbuchu zásobníku je energie obsažená uvnitř uvolněna náhle (jednotkou tlaku je energie 

vztažená na jednotku objemu). Látka obsažená v zásobníku zvyšuje svůj objem následkem 

expanze páry, která je přítomna v zásobníku v okamžiku exploze a následkem přehřáté 

kapaliny, která rovněž projde mžikovým odparem. Mechanickou energii uvolněnou při explozi 

zásobníku lze rozdělit dále na energii tlakové vlny, kinetickou energii fragmentů a energii 

potřebnou k rozpadu zásobníku.  

Je třeba podotknout, že je prakticky nemožné určit přesný okamžik, kdy dojde k explozi. Ve 

skutečnosti se to může stát v krátkém okamžiku od vzniku požáru ohřívajícího zásobník. Dle 

Abbasi a Abbasi (2007) může k explozi dojít od několika sekund až po hodiny od vzniku 

havárie, respektive od počátku požáru v těsné blízkosti zásobníku, který BLEVE způsobí. 

Teplo ve formě tepelné energie přenášené v atmosféře vzniklé při jevu BLEVE je funkcí 

množství látky v zásobníku (Roberts et al., 2000). Tepelné účinky se však vztahují pouze 

k BLEVE, ke kterému došlo na zásobníku s hořlavou látkou. Jedná-li se o nehořlavou látku, 

uvažují se pouze tlakové efekty a efekty letících trosek (Casal, 2008b). Pokud je však hořlavá 

látka přítomna, je vzniklá ohnivá koule a s ní související teplené záření nejzávažnějším 

nebezpečím.  

Hořící kapalina může být následkem exploze rozstříkávána do okolí. Pod prostorem ohnivé 

koule dopadají kapky hořící kapaliny, které mohou způsobit úmrtí dalších osob lidí a sekundární 

požáry. Určité množství paliva může být nasáto do proudu vytvářeného letícími fragmenty. 

Rozstřik kapaliny může snižovat obsah paliva v doprovodné ohnivé kouli, a tím také ovlivnit 

její rozměry a trvání (Casal, 2008b). 

Zásadní nebezpečí jevu BLEVE spočívá v kombinaci mechanických účinků a tepelných efektů 

(v případě BLEVE na zásobníku s hořlavou kapalinou). Dalším negativním faktorem je 

neschopnost přesně předvídat počátek jevu, ovšem lze ho určitým způsobem předpokládat 

(v případě zahlcení zásobníku ohněm). Vzhledem k četnosti těchto jevů a četnosti výskytu 
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zásobníků se zkapalněnými plyny je nutné věnovat jevu BLEVE patřičnou pozornost. Jev je 

nebezpečný především pro zasahující složky.  

7.2.2 VCE (výbuch oblaku hořlavých plynů, par a aerosolů) 

Pokud je velké množství hořlavých par či plynů náhodně vypuštěných do ovzduší, může tvořit 

oblak páry nebo plynu. Pokud jde o únik materiálu zkapalněného tlakem, jeho počáteční 

chování může být podobné jako u těžkého plynu, i když při normální teplotě a tlaku může být 

lehčí než vzduch. To může být způsobeno jeho zpočátku nízkou teplotou, zachycenými 

kapičkami kapaliny (kondenzované výpary nebo, v případě vysoké vlhkosti vzduchu, vodní 

mlha) a vysokou hustotou při úniku. Výsledný oblak par se tedy pravděpodobně bude držet při 

zemi, alespoň zpočátku, než začne pomalu stoupat a pohybovat se. V případě, že žádná 

okamžitá iniciace nepovede k jet fire nebo stoupajícímu fireballu, mrak páry se rozptýlí. Při 

dostatečně zpožděné a silné iniciaci dojde k výbuchu oblaku par (VCE).  

Aby náhodný únik hořlavého materiálu vedl k VCE musí být dle Abbasi et al. (2010) splněny 

následující požadavky: 

- Uvolněný materiál musí být hořlavý.  

- Oblak páry se musí mísit se vzduchem, aby vytvořil, v závislosti na reaktivitě paliva, 

dostatečné množství látky v mezích výbušnosti. 

- Prostředí mraku by mělo nabídnout dostatečné přeplnění prostředí pro vznik turbulence 

v proudění způsobené rozvojem horkých spalin a ke vzniku zpětného zrychlení plamene 

a odrazu tlakové vlny. 

Při vzniku jevu se zpočátku plameny sice rozšiřují od místa iniciace, ale čelo se šíří pomalu 

vzhledem k nespálené části paliva, a tato rychlost nemůže produkovat přetlak. Nicméně jak 

hořící oblast roste, čelo plamene se rozpíná, začíná se zvrásňovat na povrchu a v důsledku 

nestability a uvolňování energie se začne zrychlovat. Povrch plamene se dále zvyšuje zejména 

při proudění kolem překážek. Dále dochází k pokřivení povrchu, ale také se vytváří turbulence 

v nezreagovaném plynu, který je tlačen dopředu, což má za následek turbulentní plamen a vyšší 

rychlosti. Tento mechanismus zpětné vazby charakterizuje VCE. 

Částečné ohraničení může velmi urychlit plamen. Může nastat, během nebo po rozšíření mraku 

nebo při jeho posunu směrem ke konstrukcím, jako jsou stroje, potrubní systémy, nádrže, 

budovy nebo vegetace. Takový prudce se zrychlující plamen s horkým expandujícím plynem 

se chová jako porézní zrychlující píst a vytváří kompresi a ráz. Vysoký potenciál poškození 

takového výbuchu je v důsledku přetlaku a impulsu a je způsoben účinkem pohybu vzduchu na 

objekty. Jestliže nedochází ke zrychlení plamene, škoda bude omezena účinky tepelného záření 
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a zasažení přímým plamenem (dochází pouze k jevu flash fire rozebraném výše). Případy, kdy 

dojde k VCE ve zcela neohraničeném prostoru jsou vzácné, ale může se to stát s velmi silným 

zdrojem iniciace, jako je například detonace vysoce výbušné nálože. Jev VCE lze dělit na:  

- VCE vyskytující se v neohraničeném prostoru 

- VCE vyskytující se v dutých (částečně ohraničených) prostorech (jako jsou prázdné 

prostory v budově) 

- VCE vyskytující se v relativně otevřeném prostoru, kde se vyskytují překážky, které 

vytvářejí turbulenci při proudění plynu před rozšiřující se ohnivou koulí (Abbasi et al., 

2010) 

7.3 Únik toxické látky  

Ačkoliv únik toxických látek může vést jen k malému množství škod na majetku, může vést 

k významnému dopadu na pracovníky v rámci podniku a na veškeré okolní obyvatelstvo. 

Účinek toxické látky je výsledkem biologické reaktivity toxické chemické látky, nikoli 

energetickou fyzikální nebo chemickou reakcí, ke které dochází při havárii. Tím se odlišuje od 

ostatních havarijních jevů. Účinky toxických chemických úniků jako takové můžeme 

identifikovat tak, že nejprve určíme, v jakých koncentracích bude materiál přítomen v oblastech 

po větru od bodu úniku a pak to, jaké biologicky toxické účinky tyto koncentrace mají. Analýzy 

koncentrací látky v závislosti na meteorologických vlastnostech při úniku se potom nazývá 

modelování disperze. (Marszal a Scharpf, 2002) 

Velikost zóny toxického účinku je určena následujícími parametry: množství uniklé látky; 

trvání úniku; tvar zdroje; výška/orientace zdroje; počáteční hustota úniku; převládající 

atmosférické podmínky; okolní terén; hraniční koncentrace. 

Množství uniklé látky je jedním ze základních faktorů při určování vzdáleností efektů disperze. 

V případě, že doba úniku je dlouhá, je lepší namísto celkového uniklého množství zvažovat 

rychlost uvolňování. Obecně platí, že větší množství vede k větším vzdálenostem s ohrožující 

koncentrací. Vzdálenost úniku se nezvyšuje lineárně s množstvím nebo rychlostí uvolňování. 

Pro úniky zkapalněných plynů by měla být rychlost uvolňování par stejná jako rychlost výtoku 

(Marszal a Scharpf, 2002). 

Parametr trvání úniku závisí na situaci, která způsobila havárii, jakož i na fyzikálních 

vlastnostech úniku. Většina modelů disperze používá jeden z těchto dvou extrémních případů: 

O úniku se buď předpokládá, že k němu dochází kontinuálně, přičemž v tomto případě je 

materiál uvolňován při konstantní rychlosti po dlouhou dobu, nebo že k němu dochází 

okamžitě, v tom případě se celkové množství materiálu uvolní najednou. Při předpokladu 
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okamžitého uvolnění se uvažuje, že doba trvání uvolňování by měla být velmi krátká (např. 

totální ruptura tlakového zásobníku) a že všechno množství chemické látky uvolněné během 

nehody přispívá k závažnosti disperze. Při kontinuálním úniku je rychlost uvolňování velmi 

důležitým parametrem, protože profil koncentrace ve směru větru přejde do ustáleného stavu. 

Kontinuální uvolňování látky bude udržovat pouze profil koncentrace při konstantních 

úrovních, ale nebude jej rozšiřovat dále po větru. (Marszal a Scharpf, 2002) 

Mezi atmosférické podmínky, které ovlivňují velikost zóny úniku toxické látky, patří stabilita 

atmosféry (atmosférická stabilita) a rychlost větru. Nižší rychlost větru obvykle vede 

k pomalejšímu ředění, a tudíž k větší nebezpečné oblasti. Nižší rychlost větru také znamená, že 

se oblak páry bude pohybovat pomaleji a že potrvá déle, než se vytvoří profil koncentrace 

v ustáleném stavu. Stabilita atmosféry se týká vertikálního mísení vzduchu, který způsobuje 

rozptyl uniklé chemické látky. Stabilita atmosféry je nejčastěji klasifikována jako takzvaná 

Pasquillova třída stability. Její hodnoty se pohybují od A (velmi nestabilní) do F (vysoce 

stabilní). Pozdně odpolední hodiny jsou obvykle klasifikovány jako A nebo B, zatímco klidné 

noční hodiny nebo brzy ráno jsou obvykle v kategorii E nebo F. Stabilita určuje rychlost 

disperze, a proto stabilita F obvykle vede k velkým koncentracím ve velkých vzdálenostech, 

protože dochází jen k velmi malému vertikálnímu mísení. Převládající směr větru v době 

jakéhokoliv úniku určuje, jakým směrem se oblak bude pohybovat. (Marszal a Scharpf, 2002) 

Stav, kdy je rozptyl oblaku toxického plynu řízen pouze atmosférickými turbulencemi, se 

nazývá pasivní disperze. Stav atmosféry v tomto případě není ovlivněn přítomností materiálu 

ve vzduchu. Pokud lze předpokládat homogenní turbulence a rychlost větru (tj. turbulence 

a rychlost větru jsou stejné ve všech místech atmosféry), lze vypočíst, že rozdělení koncentrace 

původního malého oblaku látky vytvoří Gaussovu křivku. (Marszal a Scharpf, 2002) 

Zvláštním případem je únik plynů těžších než vzduch, který přináší několik dalších parametrů 

ovlivňujících rozptyl. Uniklý materiál bude klesat směrem k povrchu a jakmile dosáhne země, 

bude se nejprve šířit radiálně pod vlivem gravitačních sil. Toto proudění plynoucí z vnitřních 

vlastností plynu vytvoří mělký mrak rozšiřující se do stran. Na jeho čele se rozvíjí silná vířivá 

síla, která stáčí okraj zpět směrem ke středu. Toto pole potom během gravitačního šíření mraku 

překryje náhodné atmosférické turbulence. Toto proudění však způsobuje zvýšení 

promíchávání, zvláště na čele mraku. Po gravitačním šíření vertikální variace hustoty v oblaku 

způsobí stabilní zvrstvení mraku, které omezí šíření ve vertikálním směru. Postupem času je 

efekt vyšší hustoty potlačen a rozptyl se stane pasivním. (Marszal a Scharpf, 2002) 

Existují i další parametry ovlivňující šíření. Jedná se o tepelný přenos, chemické reakce, 

depozice, ovlivnění mraku způsobené překážkami a relativní vlhkost atmosféry.  
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8 Modelování havarijních jevů 

V předchozí části byly podrobně rozepsány jednotlivé typy havarijních jevů, které jsou 

základem pro volbu scénářů v rámci analýzy a hodnocení dopadů. Tyto jevy je možné za 

pomoci matematicko-fyzikálních nástrojů modelovat na různé úrovni složitosti, jak bylo 

rozebráno v kapitole č. 3. Samotné hodnocení zranitelnosti přitom může být rozděleno do 

několika navazujících částí. Obecně se lze zaměřit především na modelování samotných jevů, 

a následně modelování efektů těchto jevů na člověka (modelování následků). Výsledky 

modelování následků jsou potom vstupem do rozhodovacích procesů – ať již je to stanovení 

bezpečné vzdálenosti, nebo odhad počtu zasažených lidí (podrobněji rozebráno v kapitole 

č. 10.2).  

Existuje velké množství matematicko-fyzikálních modelů, které byly publikovány za účelem 

popisu jednotlivých jevů. Přesný rozbor těchto modelů je mimo rozsah této práce, zároveň není 

ani cílem vytvářet jednotný postup pro kvantifikaci havarijních jevů. Cílem této práce je spíše 

vytvořit přehled možných nástrojů využitelných v rámci celého procesu analýzy následků, 

odkázat na vybranou zdrojovou i sekundární literaturu, a pokusit se navrhnout možné řešení, 

které může sloužit analýze následků. V rámci této práce je pozornost zaměřena především na 

modely účinků, proto výběr modelů havarijních jevů by měl být v této části chápán spíše jako 

podpůrný nástroj pro hlubší rozbor možností modelování účinků havarijních jevů na člověka. 

Podrobnější diskuze týkající se modelování havarijních jevů lze nlézt například v publikaci 

Cameron a Raman (2005). 

8.1 Možnosti a analýza vhodnosti použití jednotlivých modelů 

Na základě přehledů existující literatury provedené v rámci této práce lze modelovací nástroje 

rozdělit podle celkových přístupů k modelování. Toto rozdělení je znázorněné v tabulce 2. 

Hodnocení použitelnosti jednotlivých přístupů pak závisí na účelu modelování, na prostředcích, 

které má analytik k dispozici, a na požadovaných výsledcích. V rámci této práce byla analýza 

provedena na základě zvolených kritérií: 

- Náročnost na vstupní data 

- Způsob zahrnutí nejistot 

- Časová a finanční náročnost 

- Způsob zpracování (software, návody) 

- Další obecné výhody a nevýhody 



 

 - 55 - 

Náročnost na vstupní data 

Modelování obecně může probíhat s různou úrovní složitosti a náročnosti na vstupní data. Čím 

větší podrobnost modelu, tím větší je náročnost na vstupní data. Nicméně při modelování 

následků chemických havárií, jejichž podstatou je predikce budoucího stavu, jsou některá data 

v době modelování nutně neznámá (např. směr větru). Pro základní použitelnost modelu je 

vhodné určit, do jaké míry musejí být vstupní data identifikována a do jaké míry jsou 

integrována v samotné formě modelu. Tento parametr je důležitý pro použitelnost, nicméně 

nemusí být nutně známkou kvality modelu – pokud jsou v jeho rámci přijaté předpoklady, které 

nejsou transparentně vyjádřeny, a zároveň je nemá možnost uživatel ovlivnit, může být 

v některých případech výstup z modelování značně nepřesný. Na druhou stranu, požadavky na 

velké množství vstupních dat (komplexní geometrie terénu, podrobné chemické vlastnosti 

látky) mohou znemožnit použití modelu pro většinu potenciálních uživatelů.  

Způsob zahrnutí nejistot 

Jasně komunikovat nejistoty a neurčitosti modelů při procesu stanovování dosahů havárií za 

pomoci matematicko-fyzikálních nástrojů není prakticky možné. Rozsah zjednodušujících 

předpokladů a zvolených vstupních dat je ve většině případů tak rozsáhlý, že přesné 

kvantitativní vyjádření by mohlo být složitější než samotné modelování.  

K lepší komunikaci nejistot mohou posloužit následující postupy: 
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Tabulka 2: Přístupy k hodnocení následků 

Přístup  Příklad Použité modely Náročnost na vstupní 

data 

Zahrnutí 

nejistot 

Časová a finanční 

náročnost 

Výhody Nevýhody 

Bez použití software 

Jednoduché 

návody, tabulky 

EPA- Offsite 

consequence 

analysis 

guidance 

TEC-DOC 727 

Jednoduché vztahy, 

indexové metody. 

Minimální NE Zdarma 

Časově nenáročné 

Jednoduché použití  

Poskytuje všechny 

nutná data 

Poskytují tabulky 

vzdáleností 

Konzervativní 

výsledky 

Nezohledňuje 

specifika podniku 

Malá flexibilita ve 

vývoji scénářů 

Komplexní 

výpočtové metody 

Tzv. „Barevné 

knihy“ 

 

Empirické a 

fenomenologické 

modely 

Velmi náročné Pravděpodo

bnost 

Zdarma 

Velká časová náročnost 

 Nutnost expertního 

přístupu 

Vyžadují velké 

množství vstupních 

dat 

Softwarové nástroje 

Jednoduché 

počítačové modely 

RMP Comp Jednoduché vztahy Minimální NE Zdarma 

Minimální časová 

náročnost 

Jednoduché použití 

Rychlé a nenáročné 

Mohou zohledňovat 

některá specifika 

podniku 

Pravděpodobně 

povedou ke 

konzervativním 

výsledkům 

Nemusí zvážit 

všechny následky 

Složitější 

počítačové 

algoritmy 

Aloha 

SLAB 

WHAZAN 

Degadis 

Jednoduché nebo 

zjednodušené 

empirické a 

fenomenologické 

modely 

Několik, především 

zdroj a meteo 

podmínky 

NE Zdarma 

Může být lehce časově 

náročné 

Mohou zahrnovat 

větší množství 

scénářů 

Zohledňují 

specifika podniku 

Vyžadují větší 

stupeň odbornosti 

Komplexní 

počítačové metody 

EFFECTS 

Riskcurves 

SAFETI 

Empirické a 

fenomenologické 

modely 

Velké množství Pravděpodo

bnost 

Často drahé, časově 

náročné 

Mohou uvažovat 

větší množství 

scénářů 

Nutnost odborného 

posouzení 

Složitější na 

ovládání 

CFD modely FLACS 

FLUENT 

Diferenciální 

rovnice popisující 

fundamentální 

fyzikální procesy 

Velmi podrobná a 

expertní data 

NE Velmi drahé, velmi 

časově náročné (jak 

příprava, tak výpočet) 

Velmi přesné při 

použití dostatečně 

přesných vstupních 

dat 

Náročné na přípravu 

Vyžadují expertní 

přístup 
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- Ujasnění si účelu modelování. Neexistuje jedno očekávané chování studovaného systému 

(podnik s nebezpečnou látkou). Použití scénářů (typových) slouží k výběru událostí, které 

jsou možné a jejichž popis nám může dát více informací o systému – nikoli jednoznačnou 

odpověď. 

- Pochopení nutnosti nejistoty. Jak nedokonalá znalost systému, tak neschopnost předvídat 

budoucnost neumožňují modelovat jevy přesně. Tato nejistota je často neodstranitelná 

nebo by její odstranění znamenalo takové zvýšení náročnosti modelování, které se 

vzhledem k jeho účelu nevyplatí. Výstupy z modelů by neměly být automaticky 

považovány za absolutní pravdu. 

- Uvedení všech použitých předpokladů. Podrobné popsání zjednodušujících předpokladů 

jak v rámci použitých modelů, tak vstupních parametrů (např. to, že se uvažuje třída 

stability D a rychlost větru 3 m/s) umožní lepší pochopení skutečného systému. 

- Neklást důraz na přesnost, když nelze zajistit správnost. Nepoužívat nutně analytické 

a matematicko-fyzikální metody ve chvíli, kdy nemáme jistotu ve vstupních datech. 

V některých případech je odborné posouzení či expertní odhad mnohem užitečnější. 

Časová a finanční náročnost 

Vzhledem k tomu, že hodnocení následků zpravidla probíhá ve fázi před vznikem havárie, není 

požadavek na nízkou časovou náročnost podmíněn nutností rychlé reakce. Některé nástroje 

(ALOHA) jsou ovšem určeny přímo pro použití během havarijní situace. Nízká časová 

náročnost modelování a okamžitá použitelnost tak představují výhodu, nikoli nutnost. Finanční 

náročnost je na druhou stranu podstatným parametrem. Havarijní plánování (jako v podstatě 

preventivní záležitost) je činností nepřináší přímý zisk a použití dražších modelů zpravidla 

neznamená ochránění větší hodnoty. Finance jsou potom často klíčovým parametrem 

ovlivňujícím výběr modelu.  

Způsob zpracování (software) 

Nejzásadnější věcí, kterou je třeba si uvědomit, je to, že software nedokáže spočíst nic, co by 

nedokázal spočítat člověk. Jediná výhoda software je v tom, že to dovede mnohonásobně 

rychleji a že u toho zpravidla neudělá tolik chyb. Veškeré výpočty, které softwarové nástroje 

provádějí, by s dostatkem času byl schopen provést i běžný člověk, nicméně by mu to trvalo 

(v závislosti na složitosti modelů) mnohonásobně déle. V krajním případě to platí i o CFD 

modelech, i když tam je praktická realizace nějakého komplexnějšího výpočtu jen obtížně 

představitelná. Otázka tedy není, jaké výpočetní metody musí provádět software, ale pro jaké 

výpočetní metody je použití software výhodnější. Výhody softwarového zpracování můžeme 

potom vidět ještě v jedné věci - může navádět ve vlastním postupu výpočtu, má rychlejší přístup 
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k informacím (databáze) a při dobrém nastavení zlepšuje orientaci ve výpočtech (je jednodušší 

napsat hodnotu do programu a dostat okamžitě odpovídající výsledek než vyhledávat např. 

v nomogramu). 

Pokud je software dobře navržen, mělo by jeho použití být jednodušší, než zacházení s tištěnými 

materiály. Použití software může zjednodušit i jakékoli zacházení s větším množstvím 

informací.  

8.2 Návrh jednoduchých modelů použitelných pro hodnocení 

následků 

Jednotlivé typy havárií rozebrané v kapitole 7 je pro účely hodnocení následků rizik nutné 

popsat tak, aby bylo možné odhadnout, jaký negativní efekt budou mít na člověka. Pro většinu 

havarijních jevů je možné tento odhad provádět kvantitativně. Existuje velké množství 

matematicko-fyzikálních modelů, které byly publikovány za účelem popisu jednotlivých jevů. 

Přesný rozbor těchto modelů je mimo rozsah této práce, zároveň není ani cílem vytvářet 

jednotný postup pro kvantifikaci havarijních jevů. Cílem této práce je spíše vytvořit přehled 

možných nástrojů využitelných v rámci celého procesu analýzy rizik. 

Používané matematicko-fyzikální nástroje lze velmi zjednodušeně rozdělit na několik kategorií. 

Každý z těchto nástrojů může v procesu určování následků navazovat na další.  

Modely zdrojového členu  

Modely zdrojového členu slouží k definování rychlosti uvolňování látky ze zařízení, u kterého 

došlo k havárii. Mezi modely zdrojového členu patří modely výtoku a modely výparu. Mezi 

výtokové modely patří jednorázový únik úplného obsahu zásobníku naplněného plynem, 

okamžitý únik kompletního obsahu zásobníku naplněného kapalinou nebo zkapalněným 

plynem. Může jít i o únik kontinuální, z otvoru v plášti nebo z potrubí, přičemž nebezpečná 

látka může unikat ve formě plynu, kapaliny nebo může jít o takzvaný dvoufázový únik. Mezi 

modely výparu patří různě složité postupy jak vypočíst rychlost vypařování látky z plochy 

rozlité látky. Charakterizace zdrojového členu patří mezi oblasti, kde lze vhodná řešení čerpat 

napříč dalšími technickými obory, jelikož se jedná o úlohy, jejichž výskyt se neomezuje jen na 

oblast havárií s nebezpečnými látkami. Výtok kapaliny z potrubí nebo odpar látky je obecně 

přístupnějším a lépe popsaným jevem než například tvorba ohnivé koule.  

Vstupem pro modelování zdrojového členu jsou podmínky (tlak, teplota) uvnitř a vně zařízení, 

charakteristika látky a velikost, tvar a umístění otvoru. Výstupem modelů je rychlost 

a objemový průtok u výtoku, doba trvání výtoku a stav vypouštěné látky (kapalina, plyn, 
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dvoufázová). Modely zdrojového členu vyžadují data z popisu havarijního scénáře, detaily 

ohledně zařízení a meteorologické podmínky. Výstup z těchto modelů je nutný pro výpočet 

rozptylu hořlavé látky. 

Literatura zabývající se zdrojovými členy je díky univerzálnosti problému velmi rozsáhlá. Pro 

základní přehled možností je nejlepší odkázat na přehledovou literaturu (Mannan, 2004; Casal, 

2008d; PGS 2, 2005; Skřehot al., 2009; CCPS, 1999). 

Modely rozptylu 

Modely rozptylu umožňují za pomoci soustavy matematických rovnic předvídat v rámci daného 

scénáře polohu a rozměry oblaku hořlavé látky a jeho změny v čase. Obecně jsou rozděleny 

podle doby trvání na modely kontinuální (jejichž podkategorií jsou modely rozptylu 

v omezeném čase) a na modely okamžitého rozptylu. V prvním případě modelujeme takzvanou 

vlečku („plume“), ve které se koncentrace kontinuálně snižuje v závislosti na vzdálenosti od 

zdroje, a ve druhém oblak („puff“), který je modelován jako posun ohraničeného uniklého 

oblaku.  

Modely rozptylu se v praxi nejčastěji využívají pro výpočet koncentrace toxické látky, ovšem 

v rámci energetiky a především v oblasti skladování a zpracování paliv je jejich hlavním 

využitím výpočet oblasti výbušné atmosféry. Vstupem modelů rozptylu je velikost a počáteční 

vlastnosti úniku, meteorologické podmínky, topografie území a vlastnosti látky. Výstupem je 

koncentrace látky v každém čase a bodu okolo zdroje. Modely rozptylu vyžadují data z modelů 

zdrojového členu, data o meteorologických podmínkách a dávají jako výstup profily 

koncentrace, které jsou nutné pro výpočet oblasti výbušného nebo hořlavého oblaku. 

Mezi nejznámější modely patří Gaussův model (Palazzi et al., 1982; Hanna et al., 1982), který 

pracuje s rozptylem látky lehčí nebo stejně těžké jako vzduch, založený pouze na principu 

unášení látky větrem. Dalšími nástroji jsou modely rozptylu těžkých látek, které jsou o něco 

složitější, jelikož rozptyl látky těžší než vzduch je ovlivněn komplikovanějšími fyzikálními 

jevy. Tyto modely jsou málokdy dostupné jako rovnice, ale spíše jako soustavy rovnic 

a algoritmy již zpracované ve formě software. Mezi nejznámější modely rozptylu těžkého plynu 

patří například DEGADIS (Havens a Spicer, 1985; Spicer et al., 1989) nebo SLAB (Ermak, 

1990). Srozumitelně jsou rozebrány také v přehledové literatuře (Mannan, 2004; Casal, 2008a; 

PGS 2, 2005; Skřehot al., 2009; CCPS, 1999).  

Modely požáru – jet fire 

Modely jet fire vyžadují data z modelů zdrojového členu. Výstupem tohoto modelu je výpočet 

dosahu tepelného toku, případně délka plamene jako prostoru zasaženého požárem. Vstupem 
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jsou zpravidla informace o průměru potrubí, rychlostní a objemový průtok u výtoku, požárně 

technické charakteristiky nebezpečné látky a trvání výtoku. Výstupem může být hodnota 

tepelného toku na povrchu plamene a délka plamene. Modely jet fire je možné vyhledat 

v primární a sekundární literatuře (Bagster a Schubach, 1996; Cumber a Spearpoint, 2006; 

Gómez-Mares et al., 2010; Lowesmith et al., 2007), přehledy existujících modelů lze opět získat 

v literatuře (Mannan, 2004; Casal, 2008c; PGS 2, 2005; CCPS, 1999).  

Modely požáru – pool fire 

Modely pool fire vyžadují data z modelů zdrojového členu, specificky z modelů kaluže. 

Modelování kaluže, jejího šíření a případně i odparu patří mezi složitější problematiku. Výstup 

je použit pro spočtení dosahu tepelného toku. 

Vstupem je zpravidla velikost kaluže (poloměr, hloubka), meteorologické podmínky a požárně 

technické charakteristiky látky. Výstupem je tepelný tok na povrchu plamene a výška plamene. 

K požárům typu pool fire existuje velké množství modelů, některé z nich lze nalézt ve zdrojích 

(Babrauskas, 1983; Fay, 2006; McGrattan et al., 2000; Munoz et al., 2004; Raj, 2007; Skřínský 

a et al., 2013a).  

Modely požáru – BLEVE 

BLEVE patří mezi jeden z komplikovanějších jevů, nicméně výsledná ohnivá koule je za 

pomoci jednoduchých aproximací dobře popsatelná. Většina modelů zanedbává efekty 

způsobené samotnou explozí zásobníku a pouze aproximuje dosah tepelných účinků v závislosti 

na množství a energii obsažené v hořlavé látce, která je následkem prvotního výbuchu 

vymrštěna do vzduchu. Vstupem jsou podmínky (tlak, teplota) uvnitř a vně zařízení a požárně 

technická charakteristika látky. Výstupem je tepelný tok na povrchu ohnivé koule a výška 

a trvání ohnivé koule. Základní modely je možné nalézt v následující literatuře (Abbasi 

a Abbasi, 2007; Casal, 2008b; Skřínský a et al., 2013c; PGS 2, 2005; Laboureur, 2012; Roberts 

2000). 

Modely požáru – boilover 

Jev boilover také patří mezi nejsložitější jevy, co se týká možné analýzy následků. V některých 

případech je možné modelovat boilover jako rozšířený pool fire, v jiných případech je boilover 

modelován jako fireball podobně jako jev BLEVE. Existují čistě empirické modely, jejichž 

výstupem je pouze odstupová vzdálenost (INERIS, 2010; Laboureur 2012). 

Modely požáru - šíření tepleného toku obecně 

Modely šíření tepleného toku se úzce vztahují k modelům požáru. Někdy jsou do nich zahrnuty, 

nicméně pro účely identifikace parametrů (například transmisivita prostředí) je vhodné je 



 

 - 61 - 

uvažovat zvlášť. Velmi často jsou součástí použitých modelů pro jet fire nebo pool fire. 

Vstupem je zpravidla množství tepelného toku, plocha plamenů a pozice cíle. Výstupem je 

tepelný tok obdržený cílovým systémem. Mezi nejpoužívanější modely patří model bodového 

zdroje („point source model“) a model pevného plamene („solid flame model“). Jejich popis lze 

nalézt například ve zdrojích (Casal, 2008c; PGS 2, 2005). 

Modely výbuchu  

Modely výbuchu většinou využívají pouze množství uniklé látky. Některé z nich vycházejí 

z výbuchů výbušnin a počítají pouze s hmotností plynu, který se účastní výbuchu. Jsou za 

určitých podmínek aplikovatelné i na oblak par, ovšem ne vždy je aproximace vhodná. Při 

modelování výbuchu oblaku par je situace o něco složitější, jelikož nedochází k okamžitému 

výbuchu veškeré látky – tuto problematiku řeší (nebo zanedbávají) již jednotlivé modely.  

Vstupem je zpravidla pouze množství látky a spalné teplo látky. Výstupem je hodnota přetlaku 

a hodnota impulsu v závislosti na vzdálenosti od zdroje. 

Mezi nejznámější modely výbuchu patří TNT model (CCPS, 1999; Casal, 2008e), který zachází 

pouze s množstvím látky. Jedná se o empirický model vycházející z výbuchových křivek 

trinitrotoluenu. Je možné s ním modelovat i výbuch oblaku plynu (převedením na ekvivalentní 

množství TNT), ovšem takový model je zatížen větší nejistotou. Baker-Strehlowův model 

(Baker et al., 1996; Pierorazio et al., 2005; Tang a Baker, 1999) je obdobou TNT modelu, 

nicméně oproti TNT modelu je kalibrován přímo na výbuchy oblaků plynů. Multi-energy model 

(PGS 2, 2005) patří mezi složitější modely, které se snaží věrně zachytit výbuch oblaku plynu 

v přeplněném prostoru. Pro svoji složitost je často dostupný jen v rámci softwaru.  

CFD modely 

CFD modely jsou založeny na numerickém řešení diferenciálních rovnic popisujících základní 

fyzikální jevy. Jedná se především o proudění stlačitelných a nestlačitelných kapalin (plynů), 

přenosy tepla, přenosy chemické příměsi a vícefázové proudění. Problémy a jevy, s kterými se 

setkáváme v rámci závažných havárií, je tedy nutno zjednodušit na základní fyzikální modely.  

Požár lze modelovat pomocí modelů pro přenos tepla, přirozenou a smíšenou konvekci nebo 

radiaci. Je také možné modelovat přímo hoření a chemické reakce. Existuje větší množství 

přístupů. Modelování výbuchu v takovýchto základních CFD nástrojích je obvykle obtížné, 

jako vhodnější se jeví použití specializovaných CFD nástrojů.  
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Tabulka 3: Navrhované modely pro hodnocení havarijních jevů v rámci analýzy následků 

Havarijní jev Doporučený způsob 

modelování 

Další předpoklady Příklad zdroje 

Požár Pool fire Jednoduché modely 

založené na modelu 

bodového zdroje a 

ploše louže 

Stanovená plocha louže (EPA, 1999b) 

apendix D - 19 

Jet fire Pro účely havarijního plánování není nutné modelovat 

Boilover Empirické modely  (INERIS 2010) s. 

25 

Flash fire SLAB nebo Gaussův 

model rozptylu 

Ohrožená plocha 

odpovídá pouze hranicím 

výbušnosti. 

(Ermak, 1990) 

Výbuch Výbuch 

kondenzovaných 

výbušnin 

TNT - model  (CCPS, 1999) 

BLEVE Model bodového 

zdroje 

 (Abbasi a Abbasi, 

2007) s. 511 

VCE Baker-Strehlow-

Tang model 

 (Casal, 2008e) s. 

133 

Únik 

toxické 

látky 

Plyn těžší než 

vzduch 

SLAB  (Ermak, 1990) 

Plyn lehčí než 

vzduch 

Gaussův rozptyl  (Casal, 2008a) s. 

205 

Jaké modely je tedy možno použít pro analýzu následků? Pro zjednodušení je možné uvažovat 

ne v rámci jednotlivých matematicko-fyzikálních nástrojů, ale v rámci již ucelených metodik 

nebo softwarových nástrojů, které tyto nástroje v sobě implementují a mohou sloužit pro 

celkové hodnocení následků. Jedno z možných dělení těchto přístupů a možnosti jejich použití 

jsou uvedené v tabulce 3. Rozdělení by nemělo být chápáno jako jednoznačná a jedinečná 

klasifikace všech přístupů, ale spíše pomocný způsob, jak tyto nástroje dělit.  

Každý matematicko - fyzikální model by potom mohl být přiřazen (podle svojí složitosti 

a náročnosti na předpoklady) ke každému z těchto přístupů. Jako doporučení pro rozhodnutí 

jaké přístupy použít k analýze následků a stanovení zóny havarijního plánování pak nemusí být 

důležité, jaké přesně matematicko-fyzikální nástroje v rámci něho budou využity. 
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9 Přehled přístupů k hodnocení efektů havárie na 

člověka 

V této kapitole jsou podrobně diskutovány a analyzovány výsledky rešerše způsobů 

hodnocení účinků (následků) projevů závažných chemických havárií na člověka. Pro 

způsoby hodnocení je zde používán pojem model. V souvislosti s výše diskutovanými 

poznatky je v rámci pojmu model uvažována i diskrétní hraniční hodnota („endpoint“), která 

se využívá pro stanovení hranice účinků. Další modely jsou představovány definovanou 

funkční závislostí používaných parametrů, případně i složitými, několikakrokovými 

postupy. Pro ilustraci je využití tohoto pojmu (i v souvislosti s textem v kapitole 3) uvedeno 

na následujících obrázcích. Na obrázku č. 3 je uveden klasický probitový model, křivka 

koncentrace-účinek pro expozici člověka HCl po dobu 30 min. Na obrázku č. 4 je přijato 

zjednodušení, provedené za účelem výpočtu ohrožené zóny – v rámci tohoto zjednodušení 

se předpokládá, že do určité hranice (zvolena byla 1% úmrtnost) ke zvolenému efektu 

nedochází, následně je jakýkoli další dopad zjednodušen na předpoklad úplného účinku 

zvoleného jako „endpoint“. Na obrázku č. 5 jsou tyto předpoklady jen upřesněny volbou 

adekvátních označení na ose Y. Daný „model“ pak představuje v podstatě limit akutní 

toxicity. 

 

Obrázek 3: Křivka koncentrace–účinek pro působení HCl na člověka po dobu 30 min., založená na probitové 

funkci. 
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Obrázek 4: Zjednodušení křivky koncentrace-účinek pro účely modelování následků. 

 

Obrázek 5: Další zjednodušení křivky s použitím adekvátního označení účinků. 
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daný typ účinku ovlivnit zdraví člověka. V další části je obecně popsán způsob, jakým lze 

získávat vědecká data a informace o účincích projevů na člověka, jejich rozsah 

a spolehlivost. Třetí část je věnována publikovaným a používaným modelům a postupům. 

Představuje seznam praktických návodů, jak z projevů nebezpečné havárie získat účinky na 

člověka.  

9.1  Tepelné účinky 

Tepelné účinky se váží k havarijním jevům, které při svém projevu uvolňují tepelnou energii 

takovým způsobem, že představuje buď akutní ohrožení mimořádnou intenzitou, nebo 

i dlouhodobé ohrožení, kdy intenzita nemusí být tak závažná, ale zdroj ohrožení nelze 

eliminovat. Tepelné účinky se zpravidla hodnotí u jevů pool fire, BLEVE, boilover a flash 

fire.  

9.1.1 Popis mechanismu 

Vznik popálenin a potenciálního ohrožení života nebo zdraví člověka závisí na několika 

parametrech. V následující části jsou rozebrány ty nejpodstatnější z nich. 

Hloubka popálení pokožky 

Hloubka popálení pokožky je závislá od stupně nebo kategorie popálenin. Popáleniny 

prvního stupně narušují epidermis a mohou ji zasáhnout v celé její šíři. Popáleniny druhého 

stupně narušují epidermis a navíc poškozují určitou část dermis. Často bývá použito ještě 

další dělení: „částečný druhý stupeň“ nebo „hluboký druhý stupeň“. Toto dělení závisí 

především na hloubce poškození dermis. Popáleniny třetího stupně se vyznačují zničením 

celé dermis a epidermis s tím, že destrukce může ovlivňovat podkožní tkáně.  

V rámci moderního přístupu k dělení popálenin jsou používány dvě nové hlavní kategorie. 

Povrchové popáleniny („partial thickness“) a hluboké popáleniny („full thickness“). Pro 

povrchové popáleniny je charakteristické, že tělo má stále dostatečné množství obnovitelné 

tkáně k regeneraci, a to i přesto, že může dojít k následnému zjizvení. Na rozdíl od hlubokých 

popálenin, které vždy vyžadují transplantaci a vedou k trvalému zohavení. (Hymes et al., 

1996) 

Prvním základním varovným mechanizmem organizmu je bolest. Při ní ještě nedochází 

k poškození kožní tkáně. Podle Buettnera (1951) se popáleniny prvního stupně objevují 
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chvíli potom, co se bolest stane nesnesitelnou. Bolest sama o sobě představuje v mnoha 

případech varovný systém, ačkoliv ten je někdy neefektivní v tom, že neumožňuje jedinci 

podniknout kroky pro vlastní záchranu nebo hasit požár. Hodnota tepelného toku, která 

způsobuje akutní bolest, by potom měla být považována za hodnotu, při které je jedinec 

vystaven velmi akutnímu nebezpečí. 

Existuje také kategorie hraničních popálenin („treshold burns“), která je charakterizována 

jako mírná zranění, kdy dochází k epidermální nekróze. Na lidské kůži se pak objevují 

puchýře (oddělení 80–100μm vrstvy epidermis) okamžitě nebo se za několik hodin po 

vystavení tepelnému záření mohou objevit shluky puchýřků. Pro tuto úroveň zranění existuje 

rozsáhlé množství dat. Tato data si navíc u jednotlivých autorů vzájemně odpovídají.  

Poškození pokožky je závislé nejen na velikosti tepelného toku a době vystavení, ale také na 

době a způsobu zchlazování. Stoll a Chianta (1971) srovnávali efekty při různých 

rychlostech zahřívání a zchlazování kůže. Výsledky ukazují, že při pomalém zahřívání 

a zchlazování dochází ke vzniku 10% poškození ve zchlazovací fázi, zatímco při větším 

tepelném toku dochází ve zchlazovací fázi ke vzniku 35% poškození. Stoll vychází z toho, 

že zchlazování postižené plochy jakýmkoli způsobem může omezit rozsah zranění. Omezení 

vystavení se tepelnému toku, bez okamžitého zchlazení zasažené plochy, bude působit další 

zranění, dokud teplota kůže neklesne pod 44°C. Doba, během které může být chlazení 

úspěšné, se s narůstající teplotou snižuje. Rozsah poškození při teplotě 50°C je 100 x vyšší 

než při 45°C.  

Stoll a Chianta (1971) zároveň odvozuje vztah mezi tepelným tokem a účinkem na kůži na 

úrovní začátku vzniku popálenin druhého stupně. Ukazuje, že například při tepelném toku 

16,8 kW/m2 ke vzniku popálenin druhého stupně postačí působení po dobu 5 - 6 sekund. To 

znamená, že tepelný tok potřebný k vytvoření puchýře je okolo 100 kJ/m2. Tepelný tok je 

v tomto případě vyjádřen pouze formou energie prošlé za povrchem, nezohledňují vlastnosti 

kůže. Hinshaw (1957) došel k tomu, že hodnota 210 kJ/m2 tepelného toku na prasečí kůži je 

dostatečná ke způsobení ekvivalentu popálenin druhého stupně pro člověka. Proto je možné 

předpokládat, že hranice pro vznik popálenin druhého stupně leží mezi 84 a 210 kJ/m2. Tento 

rozsah má poměrně dobré potvrzení ze studií provedených s hořícím oblečením 

realizovaných různými organizacemi. V termínech tepelné dávky to pro 5 sekund odpovídá 

hodnotám od 210 do 700 (kW/m2)4/3 s. (Hymes et al., 1996) 
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Pokud je zvoleno závažnější kritérium, jakým jsou například popáleniny třetího stupně nebo 

hluboké popáleniny, potom se objevují dva dodatečné nepříznivé efekty. Zatímco 

pravděpodobnost úmrtí zůstává v podstatě stejná jako pro popáleniny druhého stupně 

(částečné popáleniny), ti kteří přežijí, budou trpět soustavným zohavením a budou 

potřebovat dlouhodobou léčbu. Stejně tak tepelné toky, u kterých se odhaduje, že způsobí 

toto zranění, mohou ve srovnatelném čase způsobit vzplanutí oblečení. Jakmile oblečení 

vzplane plamenem v podmínkách závažné havárie, pak bude téměř jistě rychle hořet v celé 

ploše vystavené tepelnému záření. V těchto podmínkách je pravděpodobnost předejití 

závažnému zranění nebo smrti velice malá. Tedy kdokoli je přímo zasažen jevem fireball 

(ohnivou koulí) nebo flash fire, bude téměř jistě zabit. (Hymes et al., 1996) 

Procentuální plocha popálené pokožky 

Při popáleninách druhého stupně se zasažená tkáň může postupně regenerovat sama. Obecně 

by neměla být potřebná transplantace a zohavení pokožky by v budoucnosti mělo být 

minimální. Předpokládá se, že pokud průměrně 20% plochy kůže je nezakryté oblečením, 

popáleniny tohoto rozsahu vedou k pravděpodobnosti popálení 10% pro kohokoli, kdo je 

starší než 35 let, a zvyšuje se až na pravděpodobnost 90% pro osmdesátileté jedince.  

Je však třeba mít na paměti, že pravděpodobnost úmrtnosti je nezávislá na hloubce popálení. 

Proto by bylo lepší vyvinout postup, který by zohledňoval prognózu v závislosti na hloubce 

popálení. Pokud se tedy hledá akceptovatelné kritérium hranice druhého stupně popálenin 

nebo částečné hloubky popálení, je nutné si uvědomit, že není závislá na věku, přinejmenším 

při ohledu na následné znetvoření. Pro různý věk se také liší následná léčba. Obecně platí, 

že čím nižší věk zasaženého, tím lépe probíhá následná léčba. (Hymes, 1993) 

Nejzávažnější faktory ovlivňující úmrtnost při popáleninách jsou věk a plocha popálené 

kůže. Toto ovlivňuje kvantifikaci rizika z popálenin. Což znamená, že v obecné populaci 

existují vnímaví jedinci. Tato skupina může být identifikována a efekty kvantifikovány. 

Přežití popáleninového zranění není zárukou komfortu. Závažné znetvoření přeživších obětí 

může vyžadovat mnoho let bolestivé a demoralizující léčby. I v tomto případě je tu rozdíl 

v závislosti na věku zasažené osoby. Obecně popálená plocha nezávisí na stupni (hloubce) 

popálení. To platí, dokud popálení není zvláště závažné - pokud není větší než třetí stupeň 

popálení. (Hymes, 1993) 
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Absorpční vlastnosti kůže 

Pro některé vlnové délky může být odrazivost lidské kůže až 50%. Průměrná odrazivost pro 

vlnové délky blízko infračerveného spektra je vyšší než 20%. Značná část zářivého tepla 

emitovaného ohněm je absorbovaná vodní párou a oxidem uhličitým obsaženým 

v atmosféře. Absorpce čistého tepla, které dopadá na kůži je výrazně závislá na obsahu 

vlhkosti v kůži. Kůže je obecně složena z vody a určitého množství samotné kožní masy. 

Jelikož velkou část energie, kterou může kůže absorbovat, odpovídá vlnovým délkám, které 

absorbuje voda, předpokládá se, že právě tyto vlnové délky jsou nejvýrazněji zachytávány 

vzdušnou vlhkostí. Z toho důvodu se předpokládá, že lidská kůže ve skutečnosti může 

absorbovat mnohem menší množství tepelné energie. Raj v publikaci (Raj, 2008) uvádí 

výpočty, které ukazují, že i při velmi konzervativních předpokladech může dojít ke snížení 

nebezpečné vzdálenosti až o 30 %, pokud jsou správně uvažovány absorpční vlastnosti 

lidské kůže. Při započtení ochranných vlastností oblečení je možné snížit běžně vypočtenou 

nebezpečnou vzdálenost až o 50%.  

Oblečení 

Oblečení poskytuje ochranu před tepelnou radiací při havárii, ovšem existují zde jistá 

omezení. Každá tkanina, zvláště moderní materiály, je odolná jen do určité hodnoty 

tepelného toku. Vlněné oblečení, které je hustě tkané, má nejlepší odolnost. Také vliv barvy 

je pro určení účinku na člověka důležitý. Při výbuchu v Hirošimě bylo dokumentováno 

mnoho případů, kdy při vystavení teplenému záření vznikly popáleniny spíše pod tmavým 

oblečením, ale ne pod světlým, i když toto oblečení měla na sobě tatáž osoba (Glasstone et 

al., 1977). Absorpce je závislá rovněž na tepelném spektru zdroje tepla a stupni 

zuhlenatělosti oblečení, kterým oblek tmavne (Mehta a Wong, 1973). 

Většina syntetických vláken taje při teplotě 250°C nebo menší. Následky tavení se projevují 

ve dvou formách. V prvním případě je tepelný tok tak výrazný, že dojde k roztavení 

materiálu a ten poté padá na zem. Následně může způsobit šíření, pokud tající polymer 

přenáší teplo tavení. V dalším případě, pokud polymer padá na jinou část těla, vede to 

obvykle ke komplikovaným popáleninovým zraněním.  

Při tepelném toku větším jak 85 kW/m2 se většina obvyklých tkanin postupně vznítí. Pokud 

tepelný tok působí po dobu jevu fireball (řádově v sekundách), pak se syntetická vlákna 

většinou zničí. Zranění hořícím oblečením je obvykle vážné (Hymes et al., 1996). 
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Raj (2008) provedl sérii pokusů, kdy vystavoval tepelnému toku figuríny s běžným 

oblečením. V další části prováděl experimenty přímo na sobě, kdy se přibližoval k požáru a 

zkoumal sám na sobě ochranné vlastnosti oblečení a lidskou odolnost vůči tepelnému toku. 

Ve své práci zformuloval tyto závěry: 

- Běžné civilní oblečení, včetně jednovrstvého, poskytuje ochranu odpovídající 

přinejmenším dvojnásobnému snížení velikosti zářivého tepla dopadajícího na 

plochu člověka po relativně dlouhou dobu (v řádu minut) při úrovni expozice 

5 kW/m2 anebo blízko této hodnotě. Tento faktor se zvyšuje s celkovou tloušťkou 

(a pravděpodobně i s množstvím vzduchových kapes), ale snižuje se zvyšujícím se 

tepelným tokem dopadajícím na oblečení při požáru. Tyto výsledky jsou platné pro 

tepelné toky blízko 5 kW/m2. 

- Jakýkoli objekt umístěný mezi zdroj tepelného toku a člověka nebo jiný předmět 

vystavený tepelnému toku vede k podstatnému snížení tepelného toku na člověka 

nebo předmět. Objekt může být tenký jako jeden list papíru. List papíru držený blízko 

před osobou snížil 4 x zářivé teplo cítěné osobou.  

- Člověk v běžném civilním oděvu může relativně lehce vydržet tepelný tok až do 

úrovně 5 kW/m2 přinejmenším 25-30s bez toho, aby cítil nesnesitelnou bolest, 

permanentní zranění, popáleniny nebo puchýře.  

- Při tepelném toku 4 kW/m2 může být člověk vystaven 60 - 120 sekund bez pocítění 

vážné bolesti nebo popálení.  

- Opakovaná expozice zářivému teplu bez jakéhokoli patřičného časového intervalu 

ke zchlazení oblečení nebo kůže vede k snížené toleranci k době vystavení. 

- Teplota měřená na kůži figurín ze sklolaminátu neposkytuje výsledky odpovídající 

skutečnému efektu na kůži žijícího člověka. Teplota lidské kůže zůstává relativně 

konstantní při normální tělesné teplotě díky funkci termoregulačního systému (který 

u figuríny není). 

- U normálně oblečeného člověka je plocha těla vystaveného tepelnému toku obecně 

menší než 15%. Vzhledem k tomu, že plocha vystavené holé kůže je takto malá, 

v situaci, kdy je člověk vystaven zdroji tepla, může lidský fyziologický systém snížit 

dopad a efekt tepelného toku na vystavených částech těla tím, že přebytečné teplo 

odvádí. Používá při tom jiné obranné mechanizmy, jako je pocení. To vysvětluje, 
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proč může částečně oblečený člověk vydržet celkově větší tepelný tok než kompletně 

nahé tělo.  

Stupeň zasažení může ovlivnit i navlhčení oblečení. Uvažují se celkem dvě situace, kdy 

funguje zchlazení oblečení jako ochrana. První je v případě, kdy je teplota povrchu oblečení 

přibližně menší než 100°C. Zde ochrana funguje zvýšením tepelné kapacity oblečení 

zároveň s ochlazováním pomocí odpařování. Druhá platí pro vyšší tepelné toky, kde 

povrchová teplota může být vyšší než 100°C. V takovém případě zchlazování odkládá 

začátek uhelnatění a snižuje tendenci oblečení ztrácet sílu (Hymes et al., 1996). Na druhou 

stranu, při déletrvající expozici vlhkého oděvu může dojít k průniku horké páry vrstvami 

oblečení na kůži a zpětnou kondenzací uvolněné skupenské teplo vede k opaření.  

Určení vlivu oblečení na zvýšení velikosti dopadů při vystavení tepelného toku ovlivňuje 

velké množství faktorů. Nejdůležitějším je hořlavost materiálu. A to jak ve smyslu snadnosti 

zapálení, tak ve smyslu šíření plamenů. Dalšími faktory jsou: stupeň tepelné odolnosti, 

přiléhavosti a schopnosti vydržet mechanické namáhaní, odolnost vůči trhání, a tak dále. 

Široké používání syntetických materiálů, jako je nylon a polyester, vede k tomu, že do 

účinků je třeba započítávat i tavení a ukapávání.  

Rozsah popáleninového zranění oblečeného jedince po dobu vystavení zbytku spáleného 

oblečení závisí výrazně na tom, co se s oblečením stane. Vznícení může znamenat skokovou 

změnu od ochrany před popálením k závažnému popáleninovému zranění.  

Vnímavost jedinců 

V publikaci (Daycock a Rew, 2000) jsou studovány rozdíly v dopadech na vnímavé jedince. 

Jako vnímaví jedinci jsou pro účely hodnocení efektů tepelného působení požáru uvažováni 

pouze staří nebo velmi mladí obyvatelé. U starších lidí se předpokládá, že jejich popáleniny 

mohou být závažnější z důvodu 

- obecně zvýšené úmrtnosti (z důvodu menší tolerance k mechanizmu popálenin), 

- předchozích zdravotních problémů, 

- zeslabení vrstvy dermis,  

- celkového zdraví (je těžší provádět chirurgické zákroky, pravděpodobnější vznik 

infekce). 

Zároveň je možné předpokládat, že budou déle vystaveni teplenému toku, jelikož 

- jejich mobilita může být snížena, 
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- reakční čas může být zvýšen. 

Analogicky se předpokládá, že u malých dětí platí: 

- obecně zvýšená úmrtnost (menší tolerance k mechanizmu popálenin), 

- jizvy a dlouhodobé poškození kůže představují větší problémy, 

- je exponována větší část kůže, 

- chirurgické zákroky jsou náročnější a pravděpodobnější vznik infekce. 

Děti mohou být také delší dobu vystavené působení tepelného toku z důvodu 

- snížené mobility (zvláště velmi malé děti nemusí být schopné útěku nebo ukrytí bez 

asistence dospělých osob), 

- zvýšení reakčního času, 

- menší předvídatelnosti jejich chování. 

Na základě dat získaných z probitových a logitových modelů úmrtnosti na popáleninových 

klinikách dochází k závěru, že procento popáleného těla nutné ke způsobení 1% úmrtnosti 

odpovídá: 

- u dospělých 10 – 40 % 

- u dětí 25 - 45 % 

- u starých lidí 1 % (Daycock a Rew, 2000) 

Ochranné vlastnosti budov  

Tepelná radiace se šíří přímou cestou, a pokud je mezi zdroj a příjemce postavena jakákoli 

pevná překážka, je příjemce chráněn před tepelným tokem. Optické vlastnosti překážky 

určují, jaká část tepelného toku je odražena a jaká absorbována. Pokud je překážka 

z nepropustného materiálu nebo pokud je hořlavá, ale mimořádně masivní, pak je možné se 

chránit před velmi vysokým tepelným tokem po mnoho sekund. Stavby, zdi, dveře nebo 

stromy dokáží poskytnout dostatečný úkryt pro osoby v dosahu nebezpečného tepelného 

toku. 

Specifickým materiálem je sklo. Veškeré záření vlnových délek od 2.8 až po 5 um jsou 

efektivně odstíněny všemi typy skel tlustým nejméně 5 mm. Normální okna mají tloušťku 

okolo 2 - 3 mm. Pro záření vlnové délky 5 um jsou všechny typy skla od tloušťky pouze 

1 mm dostatečná k tomu, aby infračervené záření neprošlo. Problém ale může přinášet záření 

o kratších vlnovývh délkách, včetně viditelného.  
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9.1.2 Zdroje dat  

Původní zdroje informací o účincích tepelného toku lze obecně dělit na studie na zvířatech 

a studie na lidech. Dále můžeme rozdělovat druhy experimentů, to zda se jedná kontrolovaný 

experiment, pozorování či jsou data k dispozici z případových studií reálných havárií. 

V případě tepelného toku existuje podstatný zdroj informací získaný z mapování účinků 

jaderných výbuchů.  

Účinky na člověka 

Experimenty s lidskou pokožkou 

Studie ohledně účinků tepelného toku na lidský organizmus byly prováděny se snahou velmi 

podrobně popsat proces vzniku poškození kůže. Rozsáhlá je například práce (Henriques 

1947) navrhující kritéria poškození založená na integrálním počtu. Tento typ modelů, 

přestože velmi přesně popisuje realitu, je však velmi obtížně aplikovatelný pro praktické 

použití, kdy informace o tepelném toku mohou být omezeny pouze na statickou hodnotu. 

Tato hodnota může být navíc jen pouhým statistickým průměrem. Přínosnější jsou práce, 

které umožňují hodnotit přímý vztah tepelný tok – účinek na člověka. Mezi nejvýznamnější 

zdroje v této oblasti patří práce provedené Stoll a Greene (1959) a Buettnerem (1951). 

Hlavním cílem experimentů bylo u Stoll a Greene zjišťování tepelné kapacity lidské kůže 

a dalších parametrů a u Buettnera zjišťování závislosti poškození na stavu kůže (zchlazení, 

omezení krevního oběhu). Mezi hlavní výstupy však patří i vyjádření vztahu tepelného toku 

a úrovně poškození. Tyto pokusy se však pochopitelně týkají pouze méně závažných úrovní 

poškození. Jde především o způsobení bolesti, nesnesitelné bolesti či puchýřů. Data týkající 

se popálení druhého nebo třetího stupně či dokonce úmrtí nelze při těchto druzích testů 

z etického důvodu zjišťovat. Shrnutí a informace o neletálních účincích tepelného toku na 

člověka je uvedeno v práci (Kuligowski, 2009). 

Data získaná z jaderných výbuchů 

Probitová funkce publikovaná Eisenbergem et al. (1975) tvoří základní východisko pro 

hodnocení tepelných účinků založených na dávce. Veškeré probitové funkce pro hodnocení 

úmrtnosti způsobené tepelným tokem čerpají z Eisenbergovy práce. Samotný způsob 

stanovení je předmětem diskuzí (Hymes, 1983; Daycock 2000).  

Mechanizmus působení je následkem výrazně odlišných vlastností kůže podstatně rozdílný. 

Zbývají tedy data ze skutečných případů. Zde je prakticky v každém modelu použit základní 
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Eisenbergův přístup minimálně ve formě převzatého exponentu n = 4/3. K jeho použití 

a oprávněnosti je však nutné přistupovat obezřetně. Největším problémem je validita 

vstupních dat. Přestože Hymes (1983) uvádí, že všechna data odpovídají citovaný zdrojům, 

je možné vznést několik připomínek: 

Data publikovaná v práci (White, 1971), která Eisenbergovi sloužila k definování probitové 

funkce, nejsou původními daty získanými při jaderných útocích, jedná se již o hodnoty 

extrapolované k tepelným účinkům jaderných zbraní obecně, především ke zbraním 

několikanásobně většího účinku než těch použitých v Hirošimě. Při stanovování probitové 

funkce tedy byla použita extrapolace na již jednou extrapolovaná data. 

Vzhledem k velmi obtížnému zjišťování stavu situace při útoku v Hirošimě a Nagasaki 

a některým charakteristickým vlastnostem při výbuchu jaderné bomby (Nishiwaki, 2000), 

lze pochybovat i o tom, zda je vůbec možné z těchto dvou případů adekvátně odhadnout 

rozložení úmrtnosti při výbuch u jaderné bomby. 

Efekty jaderné bomby jsou především kombinované, jsou způsobeny kombinací tlakové 

vlny, tepelných efektů, letících trosek a radiace. Je velmi obtížné odlišit dopady způsobené 

jen jedním vybraným efektem.  

Lze pochybovat i o tom, že vztah tepelný tok – úmrtnost má logaritmicko-normální 

charakter. Vzhledem k množství parametrů, které ovlivňují účinek, je možné předpokládat, 

že vzájemný funkční vztah nemusí být jednoduše popsatelný. 

Studie pacientů s popáleninovým zraněním 

Jedná se o studie prováděné na velkém množství pacientů, kteří jsou léčeni v nemocnicích 

nebo na popáleninových klinikách. U léčených osob je hodnoceno procento popálení těla, 

věk, případně další parametry (inhalační zranění, přítomnost definovaných komplikací) 

a vztah těchto hodnot k procentuálnímu úmrtí. Vztah je často vyjadřován pomocí 

probitových nebo logitových funkcí. Výhodou přístupu je možnost přesného pozorování 

a dostatek jednoznačných dat. Také vzorky sledovaných jedinců jsou obvykle velmi rozsáhlé 

(několik tisíc). Přes tato pozitiva je však aplikovatelnost získaných dat velmi omezená, a to 

především z následujících důvodů: 

Data získaná z nemocnic jsou založena pouze na záznamech pacientů, kteří byli nemocničně 

léčení. Logicky proto scházejí data o lidech, kteří zemřeli mimo nemocnice a také o lidech, 

kteří byli léčení mimo popáleninové kliniky.  
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Navíc je v nemocnicích málokdy rozlišována příčina popálení. Nelze tedy rozlišit, zda se 

jedná o popáleninu způsobenou dotykem horké plochy, chemikálií, elektřinou anebo se jedná 

pouze o spáleninu od slunce. A žádná z těchto druhů popálenin se nevztahuje k popálení 

tepelným tokem při požáru. Velké množství popálenin je také způsobené domácími požáry, 

kde dochází k inhalaci teplých plynů, což má výrazný vliv na prognózu. Lawrence (1991) 

uvádí, že v jeho popáleninových studiích bylo pouze 2% obětí zasaženo tepelnou radiací.  

Použití hodnot získaných ze studií ve zdravotnických zařízeních na případy skutečných 

havárií, tak jak je použito například v práci (Mannan, 2005), je velmi sporné. Jedním 

z argumentů může být i fakt, že samotné určení hloubky popálení, případně rozlišení mezi 

popáleninami druhého nebo třetího stupně není exaktní vědou. V principu potom použití 

hodnot probíhá tak, že jedna situace je pozorována (pobyt/léčení v nemocnici) a výsledky 

jsou aplikovány na situaci, která ji předcházela (např. při havárii).  

Účinky na zvířata 

Pokusy s prasečí kůží 

Z morálních a etických důvodů nelze pro zkoumání povahy druhého a třetího stupně 

popálenin, používat lidskou pokožku. Proto jsou pro výzkumné účely používány náhražky 

kůže nebo kůže prasečí. Prasečí kůže se v případě popálenin prvního a druhého stupně chová 

podobně jako lidská. Nad touto úrovní je její chování odlišné, avšak získaná data lze 

přetransformovat tak, aby odpovídala účinkům na člověka.  

Podstatným přínosem v této oblasti byla práce Hinshawa (1957) který publikoval výsledky 

své práce ohledně hloubky poškození tkáně. Na Hinshawovu práci navázal Hymes (1983), 

který publikoval tabulku znázorňující vztah tepelná dávka - hloubka poškození. 

Při použití tepelné dávky vychází z Hinshawových pokusů, že pro vytvoření hlubokých 

popálenin druhého a třetího stupně je třeba dávka 1800 a 3000 (W/m2)4/3 s. 

9.1.3 Přehled používaných modelů 

Co se týče modelů použitelných pro hodnocení účinků požárů, lze je dělit do tří skupin: 

- Modely založené na hraniční hodnotě tepelného toku 

- Modely založené na tepelné dávce 

- Probitové funkce a další pravděpodobnostní modely 

Každý z těchto přístupů má dílčí výhody a nevýhody.  
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Modely založené na hraniční hodnotě tepelného toku 

Pro výpočet dosahů, případně bezpečných vzdáleností od zařízení, na kterých může dojít 

k požáru, lze použít samotnou hodnotu tepelného toku s jednotkou kW/m2 (případně W/m2). 

Tyto hodnoty je možné odvodit ze získaných experimentálních dat, skutečných případů nebo 

z jiných modelů. Největší nevýhodou tohoto přístupu je omezená možnost započtení doby 

expozice. V rámci jednotlivých přístupů jsou v některých případech uvedeny hodnoty 

tepelného toku i vztažené k určité době, ovšem v takovém případě, pokud nelze hodnoty 

extrapolovat, je jejich použití velmi omezené.  

Modely založené na tepelné dávce 

Závislost závažnosti působení tepelné radiace na vzájemném vztahu mezi velikostí 

tepelného toku a doby působení může být vyjádřena různě. Nejjednodušším způsobem je 

zavedení určitého faktoru určujícího závažnost poškození. V tomto případě tepelnou dávku, 

která je výsledkem působení určitého tepelného toku po určitou dobu. Dále bylo zjištěno, že 

vliv vyšších hodnot tepelné radiace je významnější než vliv doby působení, proto bylo 

zavedeno empirické vyjádření tohoto vztahu jako: 

cIt n        (2) 

kde  t = doba působení [s] 

 I = tepelný tok [W/m2] 

 n = parametr 

 c = konstanta 

Hodnota exponentu n je stanovena na hodnotu 4/3. Vychází z práce Eisenberga et al. (1975) 

který ji zavádí na základě korelace dat z popálenin při jaderných výbuších. Tato hodnota je 

předmětem dílčí kritiky právě kvůli způsobu stanovení (Daycock, 2000), nicméně je 

považována za nejlepší, jaká je v současné době k dispozici. Je tedy zavedena hodnota dávky 

a jednotka tepelné dávky 

(Thermal Dose Unit) - TDU = 1 (kW/m2)4/3·s  

Princip určování následků požáru pomocí tepelné dávky je používán především pro účely 

hodnocení rizika požárů na vrtných plošinách na otevřeném moři (offshore) ve Velké 

Británii.  
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Probitové funkce a další pravděpodobnostní modely 

Probitová funkce určuje pomocí matematických a statistických metod vztah dávka – účinek. 

Pro účely hodnocení expozice je chápán vztah dávka – účinek ve formě vzájemné relace 

stupně působení určitého podnětu, doby expozice, a účinku. Nezahrnuje způsob účinku ani 

jeho úroveň. Termín účinek je zde definován jako určení části populace, u které se stanovené 

efekty projevují. Probitová funkce bývá nejčastěji definována pro úmrtnost (letalitu), existují 

však i funkce pro jiné druhy účinku (popáleniny prvního nebo druhého stupně). Probitová 

funkce ukazuje, jakým způsobem ovlivňuje zvýšení koncentrace či doby expozice celkový 

účinek. Obecně se pro účinek tepelného toku uvádí ve tvaru: 














 tIba 3

4

lnPr          (3) 

kde  a, b = regresní konstanty  

 t = doba působení [s] 

 I = tepelný tok [W/m2] nebo [kW/m2] 

Modely využívající probitové funkce umožňují stanovit procentuální odezvu zasažených 

jedinců pro jakoukoli hodnotu tepelného toku a doby expozice. Jejich nevýhodou je způsob 

jejího stanovení, protože vychází z dat, která jsou považována za zastaralá a lze je pouze 

omezeně ověřit. Přehled probitových funkcí pro hodnocení tepleného toku je uveden v práci 

(LaChance et al. 2011). 

9.2 Účinky výbuchu 

Účinky výbuchu mohou nebo nemusí být zásadním projevem daného typu závažné havárie. 

U některých jevů (BLEVE u zařízení s hořlavou látkou, boilover) se sice projevují do určité 

míry tlakové účinky, nicméně majoritním faktorem způsobujícím zranění jsou zpravidla 

účinky tepelné. Na rozdíl od tepelných a toxických účinků, představují účinky výbuchu 

širokou škálu efektů na lidské zdraví, nelze tedy hovořit například jen o tlakové vlně. Mezi 

jevy, ke kterým se účinky výbuchů vážou primárně, patří exploze výbušnin a VCE. 

9.2.1 Popis mechanismu 

Účinky výbuchu na lidské tělo se obvykle dělí do čtyř kategorií. Mechanizmus poškození je 

u každé z nich určitým způsobem odlišný. I v rámci jednotlivých kategorií je způsob vzniku 

zranění rozdílný (viz tabulka 4). To představuje největší překážku při odhadech následků 
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výbuchu. Není možné jasně říci, jaký z mechanizmů se bude v daném případě podílet na 

vzniku zranění, proto je velmi obtížné obecně odhadovat hranice úmrtnosti, celkový počet 

mrtvých a podobně. Cílem této části je podrobně rozebrat všechny možné dopady výbuchu 

na lidské zdraví, protože pochopení principu vzniku zranění může pomoci pochopit 

i problémy v modelování účinků výbuchu a nejistoty, které se k tomuto modelování nutně 

váží.  

Tabulka 4: Druhy zranění způsobených výbuchem (DePalma et al., 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primární zranění  

Lidské tělo vzdoruje zvýšenému přetlaku poměrně dobře, jelikož je z velké míry tvořeno 

vodou, nestlačitelnou kapalinou. Přímé poškození se potom děje především v těch částech 

těla, které obsahují vzduchové kapsy a mohou tedy být stlačeny, např. uši a plíce. Přetlak 

souvisí s pozicí člověka (Casal et al., 2004). 

Primární tlaková zranění jsou způsobena barotraumatem - buď prudkým zvýšením, nebo 

snížením tlaku ve vztahu k atmosférickému tlaku. Primární tlaková zranění nejčastěji 

zahrnují orgány obsahující vzduch a rozhraní plynu a kapaliny. Orgány jsou poškozeny 

změnou dynamického tlaku na tkáňových rozhraních (např. plyn - kapalina). To je 

způsobeno interakcí vysokofrekvenčních napěťových vln a nízkofrekvenčních příčných vln. 

To, které z těchto vln budou dominovat, závisí na charakteristice a poloze těla vzhledem 

k výbuchu. Nejčastějšími formami primárního zranění jsou proražení bubínku, poškození 

plic, vzduchová embolie a protržení obalu vnitřních dutin. (DePalma et al. 2005) 

 

 

Primární - přímé efekty (tj. přetlak a podtlak) 

 

Ruptura tympanických membrán 

Zranění plic 

Protržení orgánů dutiny břišní 

Sekundární 

 
Penetrující poranění 

Tupá zranění úlomky 

Terciální - efekty kolapsu budov a nárazů osob, které jsou vrženy větrem 

 

Crush syndrom a tupá zranění  

Penetrující a tupá poranění 

Fraktury a traumatické amputace 

Otevřená nebo skrytá zranění mozku 

Kvartérní - popáleniny, udušení a vystavení toxickým produktům 
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Poškození ucha 

Tympanická membrána je strukturálně poškozena nejčastěji a to i při nejnižších hodnotách 

přetlaku. Ušní bubínek tak reprezentuje místo, kde je možné detekovat účinky výbuchu. 

Zvýšení přetlaku o 34 kPa nad hodnotu atmosférického tlaku může prorazit lidský ušní 

bubínek. Dočasné lehké poškození nervů v receptorových orgánech ucha se projevuje 

hluchotou, šelestem v uchu a závratí. Charakterizuje proražení ušního bubínku, i když 

zranění na tympanické membráně není po výbuchu vidět. Pokud je dynamický tlak 

dostatečně vysoký, mohou být posunuty i středoušní kůstky. Traumatická disrupce 

kruhového a oválného okénka může způsobit permanentní ztrátu sluchu. Je nutné si 

uvědomit, že k poškození dalších orgánů dochází při přetlaku okolo 390 až 500 kPa. Pokud 

nedojde k poškození tympanické membrány, potom je nepravděpodobné, že dojde k jinému 

poškození orgánů obsahujících vzduch. (DePalma et al. 2005) 

Přestože ruptura tympanické membrány slouží jako citlivý indikátor pro tlaková zranění, 

data ukazují, že u osob s porušenou tympanickou membránou se nemusí projevit opožděné 

plicní komplikace tlakových zranění a že existují i pacienti s poškozením žaludku, kteří 

neměli tuto membránu poškozenou (Katz et al., 1989). 

Poškození plic 

Plíce jsou orgán, který je jako druhý nejvíce citlivý ke zranění přetlakem. Rozdíl tlaků na 

rozhraní alveol a kapilár způsobuje protržení, krvácení, plicní kontuzi, pneumotorax, 

hemothorax, a další zranění.  

Zranění plic jsou často život ohrožující. Například okamžitý počátek plicního edému se 

vznikem pěny v ústech dává velmi nepříznivou prognózu. Plicní barotrauma je nejčastější 

druh smrtelného zranění pro osoby které se vyskytují v blízkosti výbuchu, ať už jde o civilní 

nebo vojenské výbušniny. Akutní systémová plynová embolie, vzniklá z důvodu protržení 

plic, může způsobit uzavření krevního oběhu do mozku nebo míchy. Zranění centrálního 

nervového systému z důvodu akutní plynové embolie by mělo být odlišováno od přímých 

efektů, jako je náraz či traumatické zranění hlavy. (DePalma et al. 2005) 

Vnitřní zranění 

Tlusté střevo je vnitřní orgán, který nejčastěji utrpí poškození v rámci výbuchu. Protržení 

tlustého střeva, méně často také protržení tenkého střeva, může vzniknout jako okamžitý 

následek výbuchu. Mezentrická ischemie nebo infarkt může způsobit opožděnou rupturu 
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tlustého nebo tenkého střeva. Tento druh zranění je velmi obtížné z počátku identifikovat. 

Protržení, infarkt, ischemie nebo krvácení pevných orgánů, jako jsou játra, slezina a ledviny, 

jsou obecně spojeny s velmi vysokými tlakovými silami nebo blízkostí pacienta k centru 

výbuchu. 

Oči 

Primární tlakové zranění oka zahrnují protržení oční bulvy, otok sítnice a hyfému. Časté jsou 

i obličejové fraktury způsobené letícími úlomky nebo přímým traumatem.  

Nervová soustava 

Primární tlakové účinky na mozek zahrnují otřes stejně jako barotrauma způsobené akutní 

plynovou embolií. Ztráta vědomí a nárazové či protinárazové zranění byly původně 

považovány jako sekundární nebo terciální, ale ve vojenském prostředí se díky zvýšenému 

používání neprůstřelných vest začalo poškození centrálního nervového systému při explozi 

počítat k přímým efektům výbuchu. Vážné opožděné následky traumatického poškození 

mozku, jako jsou residua centrálního nervového systému, přivádějí pozornost na potřebu 

rehabilitace centrálního nervového systému po vystavení výbuchu (DePalma et al. 2005). 

Sekundární zranění 

Mnoho explozivních materiálů obsahuje kovové a další fragmenty. Tyto fragmenty také 

vznikají při roztržení zásobníků nebo při přítomnosti překážek v okolí výbuchu. Primární 

fragmenty jsou vytvořené ze samotného zásobníku, ve kterém dochází k výbuchu. Některé 

části energie exploze jsou transformovány do energie fragmentů. Pohybují se po balistické 

křivce. Sekundární fragmenty jsou vytvořené tlakovou vlnou a následují její směr. Jsou 

akcelerovány proudem vzduchu, posléze následují balistickou trajektorii. (Shepherd, 2009)  

Průrazná zranění způsobená primárními a sekundárními fragmenty jsou hlavní příčinou 

úmrtí a zranění při vojenském použití výbušnin i v případě teroristických útoků, vyjma 

případů zhroucení velkých budov. Pokud jsou trosky vrženy horizontálně a letí ve výšce 

hlavy nebo menší, mohou způsobit poranění všem lidem nacházející se v oblasti dopadu. 

Pokud jsou vrženy přímo do vzduchu, jsou nebezpečné jen v místě dopadu. Vzdálenost, 

kterou úlomky mohou uletět a způsobit zranění, je mnohem delší, než vzdálenost přes kterou 

putuje tlaková vlna schopná ohrozit zdraví (Moreton, 2002).  

Ve vztahu ke člověku se zpravidla rozdělují dva druhy fragmentů - průrazné a neprůrazné. 

Průrazné fragmenty jsou zpravidla vypočítávány pomocí modelu, který uvažuje kůži jako 
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ideální tuhou a viskózní látku. Lze počítat hloubku průrazu jako funkci uvažované viskozity, 

rychlosti, hmotnosti a plochy letícího fragmentu.  

Neprůrazné fragmenty při kolizi s lidským tělem způsobují napětí a deformaci. Velká napětí 

mohou způsobit zlomení pevných a křehkých částí: kostí. Velké deformace mohou způsobit 

poškození rozličných orgánů a vést k vnitřnímu krvácení a podobně. Jelikož lidské tělo je 

velmi komplexní systém, je v podstatě nemožné teoreticky předpovídat, které proměnné 

povedou k vzniku zranění. Vznik zranění závisí velmi silně na tom, jaká část těla je 

ovlivněna. V literatuře nicméně existují určitá kritéria pro zhodnocení nebezpečnosti 

v případě zasažení. Například podle Zaker (1975) je fragment považován za nebezpečný, 

pokud je jeho kinetická energie větší nebo rovna 79 Joulům.  

Terciální zranění 

Mohou být způsobena následky zhroucení budovy a pádem trosek na lidské tělo nebo 

vržením lidského těla proti pevné překážce.  

Zhroucení budov 

Výbuch způsobuje strukturální kolaps a roztříštění budov a vozidel. Typ a závažnost zranění 

závisí na tom, zda jsou způsobena kolapsem nebo tříštěním. Kolaps budovy a dalších struktur 

způsobuje větší počet úmrtí (kvůli drtivým zraněním a zasypání) než roztříštění. Méně lidí 

přežije kolaps struktury. Strukturální kolaps a velké vzdušné fragmenty vedou k drtivým 

zraněním a rozsáhlým tupým traumatům, zatímco letící fragmenty způsobují traumata 

penetrační. Za zmínku zde stojí dva základní druhy zranění, která mohou vznikat při kolapsu 

budov. Jedná se o tzv. „crush syndrom“ a „kompartment syndrom“. Crush syndrom u obětí 

kolapsů budovy je metabolická porucha, která vzniká poškozením tkáně svalů a souvisejícím 

uvolňováním toxických sloučenin. To vede k selhání ledvin způsobujícímu zadržování 

draslíku, který je uvolňován z poškozených svalů. Kompartment syndrom vzniká kompresí, 

tím, že poškozený a oteklý sval je namáhán uvnitř svého neelastického povlaku. Prostorové 

omezení otékající tkáně způsobuje lokální nedokrvení, které vede k dalšímu prudkému cyklu 

otékání, zvětšujícímu tlaku v omezeném prostoru, snižujícímu se promývání tkáně a dalšímu 

nedokrvení. Pokud není léčen, způsobuje kompartment syndrom místní odumření tkáně, 

a také ohlašuje vznik crush syndromu. Kompartment syndrom obvykle zasahuje končetiny. 

Fraktury dlouhých kostí obvykle vedou k rozvoji tohoto syndromu. Charakteristickým 

znakem kompartmentového syndromu je bolest neodpovídající rozsahu zranění. Pasivní 
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pohybování poškozených končetin bolest zhoršuje, jelikož je zasažený prostor oteklého 

svalu vystaven tlaku. (DePalma et al. 2005) 

Pokud je budova zničena následkem zemětřesení nebo exploze - oba jevy lze považovat za 

podobné z hlediska následků pro člověka - někteří z obyvatel uvnitř zemřou. Pokud spadne 

celá budova, děti a staří lidé mají nejnižší šanci přežít. Z dostupných informací lze také 

odvodit, že pro prakticky všechny věkové kategorie existuje větší pravděpodobnost vážného 

zranění nebo úmrtí u žen než u mužů. I když se celá budova zhroutí, lidé mohou přežít ve 

zbylých dutinách uvnitř zhroucené budovy. Přestože následky závisejí na velikosti, věku 

a typu budovy (více vážných nebo fatálních zranění je u starších lidí a ve větších budovách) 

obecně lze předpokládat, že zhroucení budovy zasáhne všechny osoby uvnitř: 20 - 50 % 

zemře a 80 – 50 % bude zraněno (Casal et al., 2004). 

Po zemětřesení v Hanshin-Awaji v roce 1995 které vedlo ke smrti 5500 a zranění 41 000 

lidí, se počet mrtvých prudce zvýšil z méně než 20 % u lidí, kteří byli v troskách méně než 

24 hodin až na 40 procent mezi lidmi, kteří byli uvěznění delší dobu, a to i v případě, že byli 

dopraveni živí do nemocnice. Toto zvýšení úmrtnosti bylo způsobeno následky crush 

a kompartment syndromu. (DePalma et al., 2005) 

Budova se může zřítit při přetlaku mnohem nižším, než je třeba k přímému zranění člověka. 

Pokud jsou při kolapsu budovy uvnitř lidé, mohou být vážně zraněni nebo zabiti. Určitou 

ochranu mohou uvnitř budov poskytnout místa, jako jsou klenby nebo otvory v nosných 

zdech, tedy nelze počítat vždy s tím, že zahynou všichni obyvatelé. V případě odhadu 

zraněných, je možné inspirovat se zkušenostmi ze zemětřesení. Kromě věku a pohlaví má 

na rozsah zranění a úmrtí vliv také stáří budovy - čím starší je budova, tím vyšší procento 

vážných zranění a úmrtí. Pro určení rozsahu zranění jsou k dispozici jen velmi obecná data 

(PGS 1, 2005). 

Náraz lidského těla 

Nárůst tlaku při výbuchu je doprovázen vytěsněním vzduchu. Toto vytěsnění je někdy 

nazýváno "explosion wind". (Makovička et al., 2008)  

Terciální zranění jsou taktéž způsobeny tím, že lidé jsou tlakem exploze vrženi proti pevným 

objektům. V takovém případě může být poškozena jakákoli část těla, může dojít k frakturám, 

traumatickým amputacím i k otevřeným nebo uzavřeným poškozením mozku. (DePalma 

et al. 2005) 
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Následkem větru („explosion wind“) vzniklého při explozi, který následuje za tlakovou 

vlnou, může být tělo vrženo do určité vzdálenosti. Kromě zranění, ke kterým může dojít, 

pokud tělo spadne na zem, existuje velká pravděpodobnost, že dojde k úmrtí následkem 

nárazu na pevnou překážku. Vše závisí na rychlosti lidského těla, tvaru překážky a části těla, 

která utrpí náraz. Pravděpodobnost úmrtí je potom velmi vysoká v případě, že při nárazu je 

zasažena lebka - pravděpodobnost fraktury lebeční báze je vztažená k rychlosti nárazu. 

(Casal et al. 2004) 

 

Obrázek 6: Účinek výbuchu na stojícího člověka (Fletcher a Bowen, 1966) 

Experimenty prokázaly, že jelikož těžiště těla je u běžného člověka nad středem těla, působí 

při výbuchu na nohy větší zrychlení než na hlavu. Lidé proto nebývají vržení hlavou dopředu 

v plné rychlosti, ale spíš padají na záda (viz obrázek 6) (Fletcher a Bowen., 1966). 

Kvartérní zranění  

Kvartérní tlaková zranění odkazují na k explozi vztažená zranění, onemocnění nebo 

choroby, které nejsou způsobeny primárními, sekundárními ani terciálními účinky. 

Kvartérní tlaková zranění zahrnují podráždění nebo dlouhodobé komplikace. Kvartérní 

zranění zahrnují popáleniny (chemické nebo tepelné), toxickou inhalaci, vystavení radiaci, 

udušení (včetně oxidu uhelnatého nebo kyanidu vzniklého nedokonalým spálením 

materiálu) a inhalaci prachu obsahujícího uhlí nebo azbest. (DePalma et al. 2005) 

Obecné poznatky o zraněních při výbuchu 

Na rozdíl od klasického třífázového rozdělení úmrtnosti u standardních tupých 

a penetrujících traumat, úmrtnost při výbuších vede pouze k dvoufázové distribuci - existuje 

vysoká okamžitá úmrtnost následovaná nízkou brzkou a zpožděnou úmrtností. Okamžitá 

úmrtnost je ovlivněna mnoha faktory včetně velikosti exploze, vzdáleností potencionálních 
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obětí, zda dojde ke kolapsu budov a zda je prostor otevřený či uzavřený. Ve studii 29 případů 

teroristických útoků (Arnold et al., 2004) je uvedeno, že okamžitá úmrtnost je jedna ze čtyř 

osob v případě zhroucení budovy, jedna na každých dvanáct osob v případě výbuchu 

v uzavřeném prostoru, a jedna na 25 osob v případě otevřeného prostoru. Většina přeživších 

exploze nemá buď žádné zranění, nebo to nejsou zranění kritická. To vede k mylnému 

předpokladu, že mezi zraněnými při výbuchu je nízká úroveň celkové mortality. Více 

informativní údaj je míra kritické úmrtnosti, což je míra úmrtnosti mezi kriticky zraněnými 

přeživšími osobami. Kritické zranění může být definováno jako takové, u kterého se 

vyskytují případy s akutními dýchacími, oběhovými nebo neurologickými problémy, které 

vyžadují okamžitý chirurgický zásah, přijetí na jednotku intenzivní péče nebo endotracheální 

intubaci. 

Existují určité vzory, které jsou společné pro tento druh zranění. Nejvíc zraněných je 

zpravidla zraněných lehce. Nejvíce zranění u lidí přeživších výbuch je způsobeno 

sekundárními a terciálními efekty výbuchu. Exploze v uzavřeném prostoru vede k vyšší 

přítomnosti primárních tlakových zranění, zvláště zranění plic. (Elsayed a Atkins, 2008) 

9.2.2 Zdroje dat 

Výzkumy týkající se působení výbuchů na člověka se úzce váží k vojenské oblasti. Tyto 

výzkumy jsou cenným zdrojem informací, i když v případě průmyslových výbuchů se jedná 

o mírně odlišné zdroje zranění (nejde o primárně střepinové zdroje a podobně). V této části 

je stručně historie výzkumu v oblasti dopadů výbuchu na člověka. Z jednotlivých 

historických období potom pochází různá data a modely, které jsou využívány k hodnocení 

následků výbuchu. 

Válečná éra 

První vědomosti o účincích tlakové vlny sahají do balkánské války v roce 1914, když 

Franchino Rusca, švýcarský vědec zabývající se experimenty na zvířatech, poprvé 

zpozoroval, že tři vojáci, kteří byli zabiti výbuchem granátu, nemají žádná vnější poranění. 

Během první světové války se věřilo, že zranění tlakovou vlnou ovlivňuje především 

nervový systém, jelikož po dlouhodobém vystavení těžkému dělostřelectvu se objevovalo 

mnoho psychofyziologických symptomů. Při rozsáhlém bombardování britských 

a německých měst během druhé světové války přilákalo velké množství obětí pozornost 

a započalo koncentrovanou snahu pro studium efektů expozice přetlaku. Německý výzkum 
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potom díky svým pozorováním, experimentům a teoriím částečně položil základ pro 

empirické pochopení tlakových zranění. Na konci druhé světové války se s použitím první 

atomové bomby přesunulo těžiště výzkumu na výzkumy tlakových účinků nukleárních 

zbraní. (Elsayed a Atkins, 2008) 

Nukleární éra  

V tomto období byla největší pozornost věnována efektům velkých explozí. 

Nejvýznačnějším výstupem tohoto období jsou tzv. Bowenovy křivky, které umožňují odhad 

podmínek exploze, které vedou k úmrtí (Bowen et al., 1968). I přes velmi omezenou možnost 

aplikace měly tyto křivky nezanedbatelný vliv na modelování charakteristik tlakového 

zranění. Příklad takové křivky je uveden a obrázku 7. 

V letech 1951 – 1977 probíhal rozsáhlý výzkumný program Komise pro atomovou energii 

později prováděný Agenturou pro podporu jaderné obrany v Novém Mexiku. Výzkumníci 

zároveň spolupracovali s mnoha dalšími institucemi po celém světě. Výzkum se zaměřoval 

nejen na samotný efekt tlakové vlny, experimenty zároveň uvažovaly další a kombinované 

efekty jako ionizující záření, teplené záření, vliv letících trosek a trauma plynoucí z pohybu 

celého těla. Většina z těchto studií se soustředila na vzdušné výbuchy, ovšem byly provedeny 

i experimenty s výbuchy pod vodou. Testy se týkaly především velkých náloží a velmi 

závažných efektů (smrt). 
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Obrázek 7: Příklad Bowenovy křivky (Stuhmiller, 2011) 

Studie velkých výbuchů probíhaly dvěma způsoby – přímo při atomovém výbuchu (nebo 

výbuchu velkého množství výbušnin) nebo výbuchy větších konvenčních výbušnin. Při 

druhém způsobu byly výbušniny a pokusná zvířata umístěna do rázových trubek. Chrakter 

rázových vln vznikajících při těchto pokusech úplně přesně neodpovídal velkým polním 

testům, ale umožňoval vytvořit tlakovou vlnu s dlouhým trváním a silným větrem i s malým 

množstvím výbušniny.  

Při experimentech byly používány různé druhy zvířat. Savci, od myší po hovězí dobytek, 

ptáci i ryby. Všechny experimenty pro určování úmrtnosti byly prováděny se zvířaty ležícími 

přímo na zemi (v otevřených prostorech) nebo ležícími na ocelových plátech (pro exploze 

v rázových trubkách). Toto uspořádání je velmi odlišné od podmínek, které existují 

v normálním otevřeném prostoru. V rámci zjednodušení byly základními měřenými 

parametry, které popisovaly výbuch, přetlak a trvání pozitivní fáze výbuchu. Ty byly 

většinou vztaženy pouze k úmrtnosti. (Stuhmiller, 2011) 

Éra pracovní bezpečnosti (1980 – současnost) 

V roce 1979 byly do výzbroje americké armády zavedeny nové houfnice s dostřelem okolo 

20 km. Obsluha těchto houfnic byla vystavena při výstřelu značnému tlakovému působení, 

které překračovalo tehdejší standardy. Proto bylo třeba věnovat se testování těchto nových 
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podmínek expozice. Éra pracovní bezpečnosti byla diametrálně odlišná od předchozí 

nukleární éry. Cílem těchto studií bylo vyvinout hranici a průběh tlakového zranění na 

nízkých úrovních tlakového vystavení, ne pouze extrémů, při kterých dochází k úmrtí. Testy 

probíhaly v letech 1980 – 1996 v Albuquerque a podílelo se na ní několik vědců z nukleární 

éry. Byl použit pouze jeden druh experimentálních zvířat – ovce. Testy byly prováděny na 

úrovních odpovídajících běžné pracovní expozici. Pro exploze v otevřeném terénu se jednalo 

o středně velké nálože a vzdálenosti dostatečné k tomu, aby vedly pouze k hranicím zranění. 

Bylo použito CFD modelování pro zpřesnění výsledků. Cílem většiny testů bylo také 

pochopit princip vzniku zranění, ne pouze popsat následky (Stuhmiller, 2011) 

Operační éra (současnost) 

Je velký rozdíl v podmínkách expozice. Od těch, které vedou pouze k hranicím vzniku 

zranění zaměřených na pracovní podmínky po ty, které vedou k úmrtí a ohrožují schopnost 

přežít. Někde mezi tím jsou situace, kterým jsou vystavováni vojáci během bojů – 

analogicky jim mohou být vystaveni i obyvatelé při výbuších v provozech s chemickou 

látkou. Navíc některé z následků tlakové expozice nejsou okamžité, ale mohou se objevit po 

hodinách nebo i po dnech.  

Mnoho z těchto efektů je známo, ale nejsou dostatečně popsány. Fyziologické následky, jako 

apnea, se objevují převážně ihned a jsou považovány za neurologickou reakci. Jsou známy, 

ale není znám princip působení.  

Cílem současné éry výzkumu je pochopení principů tlakového zranění a všech možných 

komplikací a druhů následků. Jen potom bude možné následky přetlaku hodnotit ve smyslu 

reálných zranění (odpovídajících například limitům akutní toxicity). (Stuhmiller, 2011) 

9.2.3 Přehled používaných modelů 

Základním přístupem, který může být zařazen mezi indexové metody, je přístup, použitý 

v České báňské legislativě, specificky ve vyhlášce Českého báňského úřadu 99/1995 Sb. 

o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. Zde je uveden vzorec pro výpočet 

bezpečnostní vzdálenosti: 

nMkS ).(       (4) 

kde  S  je bezpečnostní vzdálenost [m], 

  k  je koeficient volený podle charakteru a stavebního provedení 

   ohroženého objektu a stupně jeho poškození a stavebního 
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   provedení ohrožujícího objektu, 

  M  je obložení [kg], 

  n  je exponent, jehož hodnota závisí na obložení ohrožujícího 

   objektu. 

Tento přístup, v odborné literatuře někdy nazývaný k-model, je v podstatě pouze indexovou 

metodou, protože potenciální možnosti zasažení obyvatelstva jsou vztažené pouze ke 

koeficientu k, který je volen v závislosti na stavebních vlastnostech ohrožených objektů. 

Praktické využití tohoto modelu pro účely prevence závažných havárií je omezené 

především kvůli zanedbání přímých efektů výbuchu na člověka.  

Diskrétní hodnoty – hranice 

Použití diskrétních hodnot představuje jeden z nejjednodušších způsobů, jak vyjádřit vztah 

fyzikálních efektů exploze a potenciální účinky na člověka. Jedná se o výběr jednoho 

parametru, kterým popisujeme fyzikální projev výbuchu. Zpravidla to bývá přetlak 

vyjádřený v jednotkách tlaku, nejčastěji v kilopascalech, barech nebo, především 

v anglosaských zemích, psi, librami na čtvereční palec. Při modelování se potom uvažují 

prakticky jen dvě možnosti: K efektu u člověka dojde, nebo k efektu u člověka nedojde. 

Vztah je prakticky pouze dichotomický, přestože lze uvažovat větší množství vztahů – tedy 

vyjadřovat efekty na člověka pomocí více hraničních hodnot. V tomto přístupu je důležité 

vybrat určitý efekt na člověka, který bude považován za hraniční. Nejjednodušší volbou je 

smrt, může to však být i vážné nevratné zranění, malé zranění a podobně. V modelování jevu 

stačí vypočíst pouze jediný parametr, který potom univerzálně slouží k determinaci 

celkových následků, a to nejen na jednotlivce, ale především na skupinu jednotlivců. 

Diskrétní hodnoty používané v rámci tohoto přístupu jsou často získány z probitových 

funkcí, nicméně probitová funkce sama se při samotném určování hranic nepoužívá.  

Redukované modely 

Matematické modelování traumatických zranění lidského těla bylo v oblasti zájmu do 

poloviny sedmdesátých let. Přibližné (redukované) modely patří k těm, které byly vyvinuty 

mezi prvními. Jsou stanovené buď na základě fundamentální mechaniky, nebo z křivek 

fitovaných na experimentální data. S několika malými výjimkami byl však výzkum účinků 

přetlaku, ze kterých vycházejí tyto modely, převážně výhradně empirický.  

Redukované modely jsou vytvořeny buď z fundamentálních zákonů fyziky (algebraické 

vyjádření jednoduchých obyčejných diferenciálních rovnic), s parametry získanými při 
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kalibraci modelu na experimentální data, nebo z „prokládání křivek“ experimentálními daty. 

Redukované modely vyžadují pouze několik vstupních parametrů, jsou jednoduše 

kalibrovatelné a fungují velmi rychle, ovšem předpovídají pouze makroskopické parametry 

a jejich rozsah aplikovatelnosti je omezený (Elsayed et al. 2008). 

Přestože původní empirické výzkumy i modely byly určeny převážně pro vojenské účely, 

poznatky a postupy takto získané byly aplikované i na problematiku závažných havárií. 

Prvním pionýrským přístupem byla opět práce Eisenberga et al. (1975), která poskytuje 

komplexní model pro hodnocení následků závažných havárií. V rámci tohoto přístupu se 

uvažuje většina efektů, které mohou vést ke zranění člověka a které mohou vzniknout při 

výbuchu. Tyto efekty jsou uvedeny v tabulce 5. Pro každý z těchto efektů potom existuje 

rovnice, zpravidla probitová, která daný efekt kvantifikuje.  

Tabulka 5: Modely výpočtu dosahů výbuchu používané v rámci práce Eisenberga et al. (1975) 

Cíl Efekt Způsob působení Vstupní parametry 

Lidé 

Smrt 
Přetlak Velikost přetlaku 

Náraz Impuls 

Nesmrtící 

zranění 

Prasknutí ušního bubínku Přetlak Velikost přetlaku 

Zlomení kostí Náraz Impuls 

Penetrační zranění Letící fragmenty Impuls 

Mnohanásobné zranění 
Více faktorů uvedených 

výše 

Impuls, nebo velikost 

přetlaku a impuls zároveň 

Budovy 
Poškození budovy Přetlak Velikost přetlaku 

Rozbití skel Přetlak Velikost přetlaku 

 

Eisenbergova práce je již v současné době překonána, nicméně z funkcí zde uvedených 

vychází velké množství aktuálně používaných přístupů k modelování.  

Dalším poměrně komplexním přístupem založeným na redukovaných modelech je přístup 

použitý v Holandské metodice Green Book (PGS 1, 2005). Jedná se o aktuální přístup hojně 

využívaný v rámci kvantitativní analýzy rizika.  

Vysoce sofistikované modely 

Vysoce přesné výpočetní modely se začaly používat teprve nedávno. Na rozdíl od 

redukovaných modelů, které obvykle zahrnovaly pouze jeden obor, vysoce přesné modely 

jsou skutečně multidisciplinární. Vysoce přesné modely zranění způsobených nárazem byly 

původně vyvíjeny na základě požadavků na automobilovou bezpečnost a inovativní design 

automobilů. 
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Před velmi nedávnou dobou se rovněž vojenský zájem v modelování zranění člověka zaměřil 

výhradně na ochranu před balistickým zraněním, což se týkalo především designu 

neprůstřelných vest. Vysoce přesné modely vyvíjené od první poloviny devadesátých let 

byly velmi brzy vylepšovány především co se týče rozlišení a rozšiřovány samotnými 

biomechanickými disciplínami, k multifyzikálnímu modelování, zahrnujícímu dynamiku 

stlačeného plynu, biomechaniku a fyziologii. Následná exploze ve výpočetní medicíně 

a biologii bude inspirací pro vývoj další generace modelů zranění lidského těla, včetně 

určitých patopsychologických submodelů. Tento proces bude prováděn zároveň s přesnými, 

dobře vybavenými experimentálními testy na zvířecích modelech. Způsoby využití vysoce 

sofistikovaných modelů jsou znázorněné na obrázku 8. (Elsayed et al. 2008) 

 

Obrázek 8: Způsoby použití vysoce sofistikovaných modelů účinků výbuchu a jejich vzájemný vztah 

(Elsayed et al. 2008) 

Vysoce přesné modely jsou vytvářeny na základě podobných fyzikálních zákonů jako 

modely redukované, ovšem jsou popsány parciálními diferenciálními rovnicemi a používají 

komplexní výpočetní sítě vytvořené na základě medicínských obrazů. Mezi těmito dvěma 

rovinami mohou být různé úrovně průměrování a sofistikovanosti. Všechny modely 

potřebují kalibraci a validaci před tím, než mohou být používány pro predikci. Vysoce 
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spolehlivé modely vyžadují mnohem více informací pro nastavení modelu (vlastnosti 

materiálu, výpočetní síť, okrajové podmínky) a pro validovaní (detailní výstupy 

z experimentů a globální data). Jejich kalibrace je mnohem náročnější a vyžaduje velké 

množství výpočetních prostředků, ovšem rozsah jejich aplikovatelnosti je mnohem širší 

a poskytují velké množství prostorově časových informací. Na druhou stranu vývoj vysoce 

spolehlivých modelů vyžaduje expertní znalosti v mnoha disciplínách a enormní zdroje. 

Vývoj matematických modelů je iterativní proces, který zahrnuje několik cyklů výpočetního 

a experimentálního testování. (Elsayed et al. 2008) 

Vysoce spolehlivé modely nejsou v současné době prakticky použitelné pro analýzu rizik. 

Náročnost jak výpočetní, tak na obsluhu a vstupní data zdaleka převyšuje jejich přínosy pro 

přesnost modelování. Otázkou je, zda pouze snížení ceny výpočetního výkonu přispěje 

k zlepšení přesnosti a snadnosti použití těchto modelů, tak aby mohly být využity pro 

predikci následků havárií. Každopádně lze předpokládat, že podrobnější modelování v této 

oblasti umožní nový vývoj v oblasti redukovaných modelů. Následky výbuchu na člověka 

patří stále mezi málo pochopené procesy a i po velké pozornosti věnované empirickým 

výzkumům, je nyní potřeba věnovat se především pochopení všech fenoménů a jejich 

vzájemnému vztahu.  

9.3  Toxické účinky 

Toxické účinky jsou specifickou formou projevu nebezpečného jevu. Zatímco účinky požáru 

a výbuchu úzce souvisí s fyzikálními ději, účinky úniku toxické látky na člověka mají 

chemicko-biologický charakter. Jsou mnohem více závislé na interakci nebezpečné látky 

s cílovým systémem (člověkem). Tam kde se účinky nemůžou projevit chemicky nebo 

biologicky, nedochází krom určitých výjimek (oxidace, žíravost) k poškození struktur 

a budov. Toxické úniky se zároveň řadí mezi havárie s největším dosahem. 

9.3.1 Popis mechanismu 

Mechanismus vzniku zranění způsobeného vstupem chemické látky do organizmu je často 

velmi komplexní a úzce souvisí s danou látkou. Není účelem této práce tento mechanismus 

popisovat, jeho popis je ostatně součástí specifického vědního oboru (toxikologie). Pro 

jednoduchý přehled lze uvést základní typy koncových účinků, ke kterým může expozice 

určité chemické látky vést. Pro účely akutní toxicity lze hovořit především o těchto typech 

(Bos et al., 2013):  
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- Respirační podráždění a podráždění očí (včetně smyslového podráždění);  

- Srdeční toxicita (např. srdeční senzibilizace);  

- Krevní toxicita (např. hemolýza);  

- Hepatotoxicita;  

- Renální toxicita;  

- Karcinogenita, mutagenita;  

- Toxicita pro reprodukci;  

- Senzibilizace;  

- Neurotoxicita (například narkóza);  

- Smyslové uvědomění jiné než podráždění (např. zápach). 

Mezi zásadní parametry ovlivňující účinky expozice toxické chemické látky potom patří 

především doba vystavení, cesta vstupu látky do organizmu a citlivost exponovaného 

jedince.  

Doba vystavení 

U akutních havarijních situací se pohybuje v rámci několika minut až několika hodin. 

Obvyklý způsob hodnocení předpokládá časový úsek 1 minuta až 8 hodin. Delší časové 

úseky se týkají spíše chronické expozice a nejsou často v rámci analýzy následků hodnoceny, 

přestože jde o zásadní následky závažných havárií. Příkladem může být samotná havárie ve 

městě Seveso. Nicméně běžný způsob hodnocení účinků se zaměřuje na kratší časová období 

především kvůli nutnosti přijímat okamžitá opatření.  

Kvůli specifickým podmínkám při testování krátkodobé expozice a díky předpokládanému 

časovému rozvoji havárií se považuje za neefektivní hodnotit časové úseky kratší než 

10 minut. V praxi zároveň úroveň expozice není konstantní, ale je pravděpodobné, že 

fluktuuje s určitou maximální úrovní. Průběh expozice při havárii s jednorázovým únikem 

většinou následuje určitý vzor: Zpočátku koncentrace rychle stoupá a následně asymptoticky 

klesá k nule. (ACUTEX, 2006) Méně časté havárie s dlouho trvajícími úniky (např. potrubní 

havárie) mají průběh koncentrací složitější a významně se projevují změny meteorologické 

situace, hlavně fluktuace směru větru.  

Citlivost vystavených jedinců 

Scénáře, o kterých hovoříme v rámci akutní toxicity v případě chemických havárií, se týkají 

vzdušného vystavení průmyslovým chemikáliím po dobu maximálně několika hodin. Za 

těchto podmínek expozice mohou být konkrétní subpopulace citlivé, pokud jde o silnější 
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účinky ve srovnání se zdravými dospělými středního věku (takzvaná „ normální“ populace). 

(ACUTEX, 2006)  

Při stejných úrovních vnější expozice může být větší vnímavost způsobena jedním nebo více 

z následujících tří faktorů: 

- Vyšší inhalační příjem z důvodu vyšší rychlosti dýchání související s vyšší tělesnou 

hmotností. Vyšší příjem vede k vyšším vnitřním koncentracím nezávisle na typu 

chemické látky nebo mechanismu účinku. 

- Pomalejší jaterní eliminace původní sloučeniny nebo rychlejší 

metabolismus/pomalejší eliminace v případě toxických metabolitů. To vede k vyšším 

vnitřním koncentracím příslušné sloučeniny (rozdíly v toxikokinetice). To, pokud 

určitá chemická látka prochází popsaným typem metabolismu/eliminace, vede 

k vyšší citlivosti. 

- Vyšší citlivost tkáně v důsledku posunu vztahu koncentrace – účinek, což vede 

k silnější reakci na stejné úrovni vnitřní expozice (rozdíly v toxikodynamice). To 

vede k vyšší citlivosti, která je závislá na mechanismu působení určité chemické 

látky. 

Při posuzování rizik je posouzení citlivých subpopulací jedním z hlavních témat. Citlivé 

skupiny obyvatel musí být identifikovány v závislosti na konkrétní chemické látce, protože 

nelze obecně určit skupiny, které jsou citlivé ve všech případech, nicméně za citlivější jsou 

obvykle považováni nemocní a starší lidé a děti. (ACUTEX, 2006) 

Cesta vstupu do organizmu 

Limity se zaměřují na vzdušnou expozici. Pro většinovou veřejnost se předpokládá, že hlavní 

cestou expozice je inhalace. Nicméně kůže je také v přímém kontaktu s plynem nebo párou 

a k absorpci do těla může docházet přes kůži. To je důležité zejména pro plyny a těkavé 

kapaliny se systémovým způsobem účinku a může být důležité pro volbu typu ochrany 

dýchacích cest. V některých případech je nutná i ochrana kůže (celého těla). (ACUTEX, 

2006) 

9.3.2 Zdroje dat 

V oblasti toxických účinků existuje obrovské množství studií a zdrojů, které se prakticky od 

počátku systematického zkoumání nebezpečných toxických látek snaží určit nebezpečnost 

jednotlivých toxických látek. Člověk se s toxickými látkami setkává při různých 
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příležitostech, a proto zkoumání jejich nebezpečnosti často úzce souvisí se způsobem 

expozice, tedy se situacemi, kdy je třeba lidi před účinky těchto látek chránit. Problematika 

akutních havarijních toxických úniků je jen úzkou oblastí, na kterou se zkoumání toxicity 

látek zaměřuje. To nicméně neznamená, že při posuzování nebezpečnosti látek v jiných 

situacích než krátkodobé inhalační expozici, není možné získaná data využít i na danou 

situaci. Testování nebezpečnosti látek je v každém případě nákladnou i eticky složitou 

situací, proto je nutné využívat již jednou získaná data k co nejlepšímu popisu účinku dané 

látky. V první části této kapitoly budou obecně popsány základní zdroje dat – studie na lidech 

a studie na zvířatech. V další části bude rozebrána problematika výběru vhodných zdrojů. 

V poslední části bude rozebrán způsob, jakým je možné získaná data, především ze studií na 

zvířatech, upravit do formy využitelné pro ochranu lidí. Celá kapitola pojednává o zdrojích 

toxikologických dat obecně, ovšem způsobem, který je aplikovatelný na problematiku 

akutních toxických úniků.  

Obecně je k dispozici velké množství zdrojů toxikologických dat. Pokud jsou prováděny 

rešerše a revize publikovaných a nepublikovaných toxikologických nebo obecných údajů 

a oficiálních/stávajících akutních prahových hodnot expozice, měly by zahrnovat: 

- Primární zdroje získané vyhledáváním v oficiálních databázích, např. MEDLINE, 

Toxline, IUCLID. 

- Monografie z WHO a IPCS; ECETOC JACC zprávy; AEGL TSD. 

- Publikované knihy nebo dokumenty z veřejného a soukromého sektoru. 

- Nepublikovaná data ze soukromého sektoru a organizací.  

Údaje ze studií na lidech 

Údaje o závislosti účinku na dávce u lidí mohou být k dispozici buď z epidemiologických 

studiínebo jen velmi zřídka z přímého experimentování. Příkladem přímého 

experimentování je zkoumání účinku látek na aktivitu enzymů, jako je cholinesteráza nebo 

stanovení senzorických odpovědí podráždění po expozici látky ve vzduchu (Schins et al., 

2000) Vyvstávají etické otázky týkající se přímého zkoušení neterapeutických látek na 

lidských dobrovolnících, ačkoliv měření odezvy pomocí biomarkerů menších a vratných 

změn (jako je uvedeno výše), může poskytnout cenná data aplikovatelná přímo na člověka. 

Vztahy dávka-účinek, které jsou dispozici z epidemiologických studií, mohou zahrnovat 

odhady úrovní expozice člověka za určitý čas (nicméně často jsou vytvářeny retrospektivní 

odhady velikosti expozice) a současný výskyt nebo riziko nepříznivého účinku. 
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Posouzení expozice v epidemiologických studiích je obvykle nepřesné a často není dostupné 

vůbec. Dalším problémem může být to, že studovaná populace je současně vystavena jiným 

škodlivým látkám. Ty mohou přispívat k pozorovaným nepříznivým účinkům, což platí 

především u chronických studií. Údaje ze studií na lidech by měly být použity vždy, když 

jsou k dispozici. Omezení v jejich rozsahu a kvalitě však vedou k tomu, že většinou se 

v rámci hodnocení rizik zahrnují i výsledky studií na pokusných zvířatech a extrapolaci dat 

mezi druhy. Studie na lidech při netoxických dávkách neposkytují dostatečné důkazy 

o vztahu mezi dávkou a účinkem. Mohou však poskytnout údaje o metabolismu a osudu 

chemické látky u lidí (toxikokinetické údaje). Tyto údaje a informace o metabolických 

a dalších procesech v osudu chemické látky mohou být použité k upřesnění aspektů 

mezidruhové extrapolace a lidské variability při charakterizaci nebezpečí. (IGHRC, 2003) 

Údaje z experimentálních studií na zvířatech 

Při absenci příslušných informací ze studií na lidech jsou použity údaje ze studií na 

pokusných zvířatech. Nicméně ne všechny účinky zjištěné ve studiích na zvířatech mohou 

předvídat možné nepříznivé účinky na zdraví člověka. Při studiích na zvířatech je běžnou 

praxí podávat vyšší dávky ve srovnání s expozicemi očekávanými u člověka, jelikož se při 

studiích používá relativně malý počet zvířat. Cílem testů na zvířatech je pozorování a měření 

kritických účinků. Vysoké dávky často používané ve standardních studiích na zvířatech 

mohou způsobit nutriční nerovnováhu nebo adaptivní reakce, které by nemohly být 

relevantní na nižších úrovních expozice, obvykle spojených s expozicí člověka. Kromě toho 

některé nežádoucí účinky u zvířat nejsou relevantní pro člověka. Proto je důležité počáteční 

rozhodnutí, které souvisí s odborným definováním „kritického efektu/efektů“. Jedná se 

o významný nežádoucí účinek nebo účinky, které jsou zjištěny na nejnižší úrovni expozice, 

a jsou nejcitlivějším koncovým účinkem. Předpokládá se, že veškerá rizika spojená s jiným 

detekovaným účinkem se projeví při vyšší dávce než té, která se týká kritického 

efektu/efektů. Východiskem pro určení prahové hodnoty je definice úrovně dávky, která 

může být použita jako náhrada za „pravou“ prahovou hodnotu dávky pro účinek na použitém 

druhu. (IGHRC, 2003) 

Mezi typy zvířat, na kterých jsou studie nejčastěji prováděny, patří myš, pes, laboratorní 

krysa, morče a primáti. K hodnocení nebezpečnosti chemických látek pro člověka můžeme 

obecně přistupovat dvěma způsoby, přičemž oba jsou založeny na srovnání nebezpečných 

vlastností chemické látky a míry nebo odhadu působení na lidský organizmus. Pro oba 
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přístupy je základním bodem identifikace negativního efektu (efektů) a experimentální 

stanovení úrovně dávky, při které ještě není pozorován požadovaný efekt (NOAEL) nebo 

nejnižší úroveň dávky, při které byl pozorován efekt, který je v závažnosti a významnosti 

minimální (LOAEL). Tyto úrovně mohou být identifikovány ze studií na lidech, nicméně ve 

většině případů jsou adaptovány ze studií na zvířatech případně zjišťovány jiným 

experimentálním způsobem. V případě experimentálních studií na zvířatech je často místo 

NOAEL používaná takzvaná benchmark dose (BMD), což je matematicky vypočtená 

hodnota, ve které je zakomponovaná i hranice spolehlivosti dat. (IGHRC, 2003) 

Faktory nejistoty 

Jen ve velmi vzácných případech je k dispozici tolik informací a zkušeností s expozicí 

člověka, aby bylo možno určit všechny nejistoty vztahující se k hodnocení rizika expozice. 

Přesto se během let vyvinuly mechanizmy, jak určit tyto nejistoty systematickým a obecně 

konzistentním způsobem. Fundamentální způsob spočívá v používání faktorů nazývaných 

faktory nejistoty („uncertainty factors“) k zacházení s těmito nejistotami. Tyto faktory, 

vyvinuté primárně pro management chronické toxicity, jsou aplikovány přímo na NOAEL 

nebo LOAEL (při vývoji standardů) nebo jako rámec, v kterém se hodnotí adekvátnost 

vzniklého rizika nebo stupně expozice.  

Pokud máme k dispozici jen základní úroveň vědomostí o nebezpečných vlastnostech (jen 

základní sady informací o experimentu, které např. obsahují inhalační studii na zvířatech 

a informace o efektech a úmrtnosti, ale jen minimum informací o toxikokinetice, způsobech 

fungování mechanizmu a o odlišnosti odezvy u člověka), potom by aplikace hraničních 

hodnot pro rozhodování měla zahrnovat faktory nejistoty. Ty jsou obvykle v řádu jednotek 

až desítek, a to jak pro nejistoty vztažené k mezidruhovému převodu, hlavně 

z experimentálních zvířat na člověka, tak k variabilitě uvnitř druhu. Účelem použití je dojít 

k hodnotě expozice, o které předpokládáme, že poskytne požadovanou úroveň jistoty 

v ochraně zdraví. Tento přístup byl původně vyvinut v USA v padesátých letech, ale záhy 

se stal celosvětově aplikovaným přístupem, zahrnutým např. do strategií WHO. Faktory 

nejistoty jsou určeny k tomu, aby poskytly úroveň, která zajišťuje bezpečnost před 

zraňujícím efektem při expozici chemickým látkám, pokud jsme nuceni zacházet s minimem 

informací. Větší množství informací může poskytnout hodnotiteli rizika přesnější odhad 

skutečné úrovně rizika. Jak už je řečeno výše, tyto faktory byly přejaty mezinárodně pro 

mnoho oblastí, kde je hodnoceno riziko chemických látek pro člověka. (IGHRC, 2003) 
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Koncept prahu ve vztahu dávka - účinek 

Z hlediska toxikologie mohou být nebezpečné vlastnosti chemické látky rozděleny do dvou 

samostatných částí – ty, u kterých se uvažuje, že mají prahovu hodnotu ve vztahu dávka-

účinek a ty, u kterých se uvažuje, že taková hranice pravděpodobně neexistuje nebo ji nelze 

reálně určit. Prahová dávka je taková, pod níž už nebyla pozorována a ani není očekávána 

žádná reakce organismu. U velkého množství toxických vlastností, které se vztahují 

k jednotlivým látkám (například akutní toxicita, dráždivost, nekarcinogenní efekty 

dlouhodobé expozice a efekty na reprodukci) je patrné, že ve vztahu dávka - odezva mají 

určitou hranici, pod níž se již žádný efekt nemanifestuje. Je nutné poznamenat, že to zahrnuje 

i efekty, které mohou vést k vyjádření karcinogenity jako negenotoxického způsobu účinku 

(trvalé množení buněk). Naproti tomu, nejlépe rozpoznané příklady neprahových efektů jsou 

genotoxicita in vivo a karcinogenita způsobená přímo genotoxicky. (IGHRC, 2003). 

V těchto případech se efekt vyjadřuje nikoliv v měřítku „menší poškození – větší 

poškození“, ale v probabilistické metrice jako zvýšení pravděpodobnosti vzniku karcinomu 

nebo genové mutace a i sebemenší dávka může, byť s malou pravděpodobností, tento efekt 

způsobit.  

Obecně jsou ovšem jen velmi zřídka k dispozici spolehlivá data vztahující se k expozici 

člověka. Pro většinu látek závisí hodnocení rizika expozice na informacích získaných 

z experimentálních studií na zvířatech a dalších možných testů. U chronické nebo 

bezprahové toxicity pro člověka můžeme získat statisticky významná data o dopadech 

z epidemiologických studií, zde však obvykle chybí dostatečné informace o dávkách 

(úrovních expozice). Pro většinu chemických látek mohou být na základě účelu a složitosti 

hodnocení požadovány informace o toxikokinetice, obecná toxicita z jednotlivých nebo 

opakovaných dávek, reprodukční toxicita a genetická toxicita. Pro některé látky mohou být 

potřebné informace o dráždivosti kůže a očí, může být vyžadována i informace 

o senzibilizaci kůže. Tyto studie by měly být podpořeny detailnějšími zkouškami například 

na neurotoxicitu, endokrinní změny a způsob a mechanizmus dějů probíhajících při vzniku 

navenek se projevujících efektů.  

Čím větší je množství informací dostupných z takovýchto experimentů, tím větší je 

porozumění nebezpečí, kterému byla vystavena experimentální zvířata a klesají nejistoty 

vztažené k nedostatku informací tohoto typu. Na druhou stranu i s komplexní experimentální 

databází nejistoty stále zůstávají. Tabulka 6 shrnuje klíčové oblasti nejistoty při použití dat 
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získaných z pokusů na zvířatech a jiných systémů pro hodnocení rizika chemických látek. 

(IGHRC, 2003) 

Tabulka 6: Klíčové oblasti nejistoty při použití dat získaných z pokusů na zvířatech (IGHRC, 2003)  

Nejistota Kategorie  

 

Ze zvířete na člověka Extrapolace 

Rozdíly v rámci lidské populace Extrapolace 

Jiná expoziční cesta Extrapolace/Databáze  

Trvání expozice Databáze  

Nestanovena NOAEL nebo není stanovena pevně  Databáze 

Mezery nebo jiné nedostatky v databázi Databáze 

 

Jak je vidět, nejistoty spadají do dvou širokých kategorií. Zaprvé jsou tu nejistoty vztažené 

k extrapolaci klíčových dat z experimentálních zvířecích druhů, za druhé nejistoty vztažené 

extrapolaci z „průměrného“ člověka na ostatní členy populace s různými vlastnostmi (např. 

s větší senzitivitou). Princip těchto nejistot je patrný z obrázku 9. Potom je tu velké množství 

nejistot vztažených k databázi. Je jasné, že zvětšující se znalosti o mechanizmu toxického 

působení pomáhají snižovat nejistoty v extrapolaci a zvyšování množství informací pomáhá 

snižovat nejistoty vztažené k databázím (např. studie, které zaplňují mezery v předchozích 

studiích nebo studie jiné cesty účinku). 

Nejistoty vztažené k extrapolaci ze zvířat na lidi 

Závažnost efektů pro lidské zdraví zjištěných na zvířatech závisí na:  

- přítomnosti a důležitosti buněk a tkání cílových orgánů ovlivněných u zvířat ve 

srovnání s člověkem, 

- přítomnosti a relativním množství jedovaté látky v cílové tkáni experimentálního 

zvířete ve srovnání s člověkem, 

- relativní senzitivitě cíle k aktivní chemikálii u zvířat ve srovnání s člověkem, 

ovlivněné například enzymatickým aparátem. (IGHRC, 2003) 

Rozdílnost uvnitř lidské populace 

Rozdílnost v rámci lidské populace může vzniknout z genetických odlišností, věku, pohlaví, 

prostředí a z jiných faktorů týkajících se životního stylu, jako je například výživa. Lidská 

populace může zahrnovat potenciálně vnímavé podskupiny jedinců. Variabilita v senzitivitě 

na místě působení může vzniknout jako následek genetických predispozic, věku (zvláště při 

vývoji orgánů), již existujících nemocí nebo jiné expozice (synergické efekty). Navíc 
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v určitých stádiích života mohou být někteří lidé více senzitivní než ostatní kvůli rozdílu 

v toxikodynamice, například při vývoji embrya nebo v případě velmi starých lidí.  

Populace má však jasný potenciál pro různé stupně odezvy při chemické expozici. V mnoha 

případech je nepravděpodobné, že data dostupná pro hodnocení rizika expozice toxické látky 

poskytnou dostatečné informace k určení povahy a rozsahu této variability, a proto je 

zapotřebí, aby tato nejistota byla započtena při provádění hodnocení rizika. (IGHRC, 2003) 

 

Obrázek 9: Vnitrodruhová a mezidruhová variabilita (ACUTEX, 2006) 

Nejistoty vztahující se k rozdílům v databázi 

Existují dobře provedené směrnice na rozsah a návrh toxikologických studií potřebných pro 

povolení použití chemikálií, jako jsou potravinová aditiva, pesticidy nebo léky. Na druhou 

stranu, v jiných případech může být hodnocení rizika provedeno s použitím horší databáze, 

jako v případě pracovních limitů nebo přírodních kontaminantů. Tato situace přináší další 

nejistoty při hodnocení. Existuje velké množství nejistot vztažených k databázím, například 

rychlost, jakou je dávka přinesena do těla (velké sousto naproti malým dávkám), způsob, 

jakým je přinášena do těla (např. pevné částečky proti aerosolu v inhalačních studiích), 

nejistoty při identifikaci NOAEL a rozdíly v délce života testovaných zvířat a lidí. Některé 

z těchto nejistot jsou považovány za podstatnější. V další části jsou prostudovány s ohledem 

na vývoj patřičného faktoru nejistoty. 
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Modelování vztahu koncentrace – účinek 

V případě akutní toxicity existuje několik způsobů, jak modelovat vztah expozice a účinku 

na člověka. V případě, že jsou k dispozici pouze základní data, tj. vnější koncentrace a účinek 

na člověka (např. jako procento jedinců, u kterých dojde k stanovenému efektu), můžeme 

modelovat pouze vztah vnější expozice a účinku. Pokud jsou navíc k dispozici informace 

o chování látky při průchodu cestou expozice a způsobu, jakým se látka dostává do krevního 

oběhu, model může být rozšířen o výpočet takzvané vnitřní dávky. Další toxikokinetické 

informace mohou model doplnit i o dávku, která se dostane k cílovému orgánu. Složitější 

modely zahrnují i metabolizmus cílového orgánu, tedy to, jak se bude látka chovat 

v samotném cíli svého působení. Nejsložitější modely potom započítávají i samotný účinek 

dávky v cílovém orgánu na tento orgán. Všechny modely ve finále poskytují odhad 

výsledného účinku. Čím složitější model, tím přesnější informace je možné teoreticky získat 

o působení expozice na člověka, nicméně je také potřeba přesnějších znalostí.  

Na rozdíl od účinků požáru a výbuchu, které jsou svým charakterem v konečné podobě 

nezávislé na chemické látce (působí teplo a přetlak), účinky toxických úniků se úzce váží na 

typ látky. Díky výrazné rozdílnosti v působení jednotlivých látek proto není možné hodnotit 

toxické úniky obecně, ale vždy na základě modelu působení specifické látky.  

9.3.3 Přehled používaných modelů 

Pro modelování účinků toxických látek v rámci akutních havarijních úniků se používají dva 

přístupy. Prvním z nich je využití prahových hodnot, takzvaných limitů akutní toxicity. 

Termín „limit akutní toxicity“ je používaný v českém prostředí (Baudišová, 2009a), 

v Evropě je obecně používaným pojmem „referenční hodnota akutní expozice“ („Acute 

exposure reference value“ - AERV) (Bos et al., 2013; Manley et al., 2011).  

Druhým přístupem je použití probitových funkcí. Ty mohou být použity způsobem, který 

umožňuje jak určení prahové hodnoty, tak jiných hodnot popisujících vztah dávka účinek. 

Na rozdíl od limitů akutní toxicity, probitové funkce se zaměřují vždy pouze na jeden druh 

účinku, nejčastěji smrt.  

Limity akutní toxicity 

Limity akutní toxicity jsou velmi vhodné pro hodnocení ohrožení veřejného zdraví a jsou 

vnímány jako důležitý základ managementu chemických havárií. Limity akutní toxicity jsou 

hranice několika (často tří) předdefinovaných úrovní toxicity pro několik dob expozice. 
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Jejich cílem je předpovědět výskyt zdravotních účinků vyplývajících z jednorázové vzdušné 

expozice v heterogenní lidské populaci. Limity akutní toxicity jsou prediktivní a určují 

očekávanou úroveň efektů.  

Limity akutní toxicity jsou stanovované především pro využití v oblasti havarijních zásahů 

a pro územní plánování (ACUTEX, 2006). Velmi často jsou využívány v oblasti havarijního 

plánování, kde souvisí s přípravou havarijních zásahů. V rámci hodnocení následků jsou 

výborným nástrojem pro zobrazení nebezpečných zón a oblastí, ve kterých je třeba plánovat 

specifická opatření. Omezeným způsobem je možné využít je v analýzách rizik. V rámci 

České republiky je přijata metodika pro použití limitů akutní toxicity pro analýzu 

a hodnocení rizik (MŽP ČR, 2011), na jejíž přípravě se autor této práce podílel. Lze ovšem 

diskutovat o tom, zda je jejich použití vhodné také pro případ vyjadřování rizika v rámci 

bezpečnostní dokumentace, jelikož použití prahové hodnoty neumožňuje zobrazení rizika 

v rámci celé populace. Zejména v situaci, kdy chemická havárie bezprostředně hrozí, čas 

a zdroje nejsou dostatečné k provedení odpovídajících opatření, je potom vhodné disponovat 

takovým hodnocením rizik, které umožňuje i odhad jiných než bezpečných vzdáleností (pro 

možné kompromisy). Kromě toho, plánování reakce na chemické havárie, připravenosti 

a odezvy na činnost, včetně krizové komunikace, vychází ze standardizovaných informací 

o rizicích a souvisejícího účinného využívání zdrojů, spíše než aby se spoléhalo na pouhé 

stanovení bezpečné vzdálenosti. Je nutné si uvědomit, že závislost intenzity účinku na 

vzdálenosti není v případě toxických úniků lineární. Proto může být možnost výpočtu toho, 

jak se snižuje závažnost účinku v určité vzdálenosti od zdroje rizika zásadní informací. 

Většina metodik zabývajících se stanovováním limitů akutní toxicity definuje tři základní 

úrovně hodnot se zhruba následujícími charakteristikami:  

1. Práh pro nepohodlí nebo jiné menší, rychle vratné účinky na zdraví, jako jsou mírné 

podráždění očí a dýchacích cest.  

2. Prahová hodnota pro únik (zhoršení možnosti úniku) nebo jinak závažných účinků na 

zdraví; ty nemusí být snadno vratné. Příkladem je vážné podráždění očí nebo dýchacích cest 

s poškozením tkáně, ospalost, nevolnost, ztráta orientace.  

3. Práh pro život ohrožující účinky nebo úmrtí. 

Existující limity akutní toxicity jsou rozebrány a hodnoceny v několika pracích (ACUTEX 

2006; Bos et al. 2013; Baudišová 2014). Přehled přístupů využívaných v rámci Evropy je 
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uveden v práci (Bos et al. 2013). Limity akutní toxicity používané a známé na mezinárodní 

úrovni jsou shrnuty v tabulce v příloze č. 1.  

Probitová funkce 

Probitová funkce je druh modelu závislosti, který popisuje vztah dávka (případně 

koncentrace) a účinek na člověka. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici dostatečně přesná 

data, která by mohla vést k jasnému stanovení obětí při havarijním úniku toxické látky, není 

možné odhad provádět pouze na základě běžných toxikologických znalostí. Přesto je dána 

potřeba jasného výpočetního modelu, jehož použití by bylo exaktnější než použití běžného 

„expertního odhadu“ a dostatečně reprodukovatelné.  

Výpočetní model by měl být založen na konzistentním a transparentním postupu, měla by 

být u něj zachována jedinečnost výstupů a nemělo by docházet k rozdílům v interpretaci. Pro 

případy, kdy je třeba zjistit úmrtnosti jedinců při inhalačnímu vystavení toxické látce, je 

nutné určitý model zvolit. Pro tyto účely je mimo jiné používána probitová funkce.  

Probitová funkce určuje pomocí matematických a statistických metod vztah dávka – účinek. 

Pro účely určování inhalační expozice je chápán vztah dávka – účinek ve formě vzájemné 

relace koncentrace, času (doby expozice) a účinku. Nezahrnuje způsob účinku ani jeho 

úroveň. Termín účinek je definován jako určení části populace, na které se stanovené efekty, 

v tomto případě smrt, projevují.  

Na rozdíl od hodnoty letální koncentrace, která je vyjádřena pouze jako kombinace určité 

koncentrace a určitého času expozice, používá probitová funkce vztah, který pro určenou 

látku stanoví relaci mezi koncentrací, dobou působení a účinkem. Probitová funkce ukazuje, 

jakým způsobem ovlivňuje zvýšení koncentrace či doby expozice celkový účinek.  

Zásadním zdrojem vztahujícím se k probitové funkci je kniha probitová analýza (Finney, 

1971). V České republice byla problematika probitových funkcí podrobně rozebrána 

v diplomové práci (Dlabka, 2010), proto je v této práci zmíněna pouze okrajově. 

Probitová funkce má tvar: 

)ln(*)ln(* 210 tCY        (5) 

Kde   

C = koncentrace  [mg/m3] 

t = doba expozice [min] 

Y = probit 
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210 ,,  = regresní konstanty 

Při grafickém znázornění vztahu mezi logaritmem koncentrace a účinkem vyjádřeným 

probitem nebo účinkem vyjádřeným procenty úmrtnosti jsou jasné rozdílnosti. Probitová 

transformace ve skutečnosti vytváří z esovité křivky distribuční funkce logaritmicko-

normálního rozdělení přímku. V praxi se pak používá k výpočtu účinku rovnice: 

)ln(*Pr tCba N      (6) 

která vznikla z původní rovnice úpravou a použitím odpovídajících konstant:  
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Pr = Y = probit. 

Úpravou této rovnice můžeme vypočítat také koncentraci a dobu expozice pro stanovený 

účinek. Vzájemné vztahy proměnných jsou určené především hodnotami konstant (a, b, n), 

přičemž každá konstanta v sobě zahrnuje určité faktory, které výrazně ovlivňují tvar 

výsledné funkce. Vztah dávky a doby expozice a s ním související stanovování konstant 

probitové funkce je rozebráno v pracích (ten Berge et al., 1986; ten Berge, 1993). 

Zdrojem těchto konstant pro určité množství látek je odborná literatura. Základním zdrojem 

jsou hodnoty publikované v Green Book (PGS 1, 2005). V období mezi říjnem roku 2008 

a prosincem 2009 byly pracovní skupinou institutu RIVM stanoveny konstanty probitových 

funkcí pro více jak třicet dalších nebezpečných látek. Tyto látky byly vyvinuty na základě 

metody publikované v nové verzi Green Book (PGS 1, 2005) a v dokumentu Dodatky 

k metodě pro stanovování probitových konstant (RIVM, 2009). Konstanty probitových 

funkcí byly publikovány dalšími institucemi a subjekty. Většina těchto hodnot je odvozena 

z malého množství studií, často jsou přitom kombinována data ze studií na více druzích 

zvířat. Centre for Chemical Process Safety (CCPS) z Amerického institutu pro bezpečnost 

chemických procesů (AICHE) se pokusilo tyto hodnoty shromáždit v literatuře Guidelines 

for Chemical Process Quantitative Risk Analysis (CPQRA) (CCPS, 1999).  

Zjednodušené metody, jak aplikovat probitovou funkce přímo do analýzy následků nabízí 

například (James, 2014; Goossens et al., 1998). Srovnání probitových funkcí bylo provedeno 

v práci (Schubach, 1995). 
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10 Návrh způsobů modelování účinku 

V předchozích kapitolách byly popsány principy a zdroje pro hodnocení a modelování 

účinků. Byly rozebrány a zhodnoceny nejpoužívanější modely následků. V této kapitole jsou 

výše uvedené poznatky syntetizovány s cílem navrhnout harmonizovaný systém hodnocení 

následků. Zásadním požadavkem pro hodnocení následků i pro analýzu rizik je, aby 

výsledky sloužily svému účelu. Jelikož analýza rizik a hodnocení následků má odlišný účel 

(jak je rozebíráno v úvodních kapitolách této práce), je nutné nejprve rozebrat požadované 

výstupy s ohledem na účel. V první části této kapitoly bude rozebrána definice a způsoby 

vyjadřování rizika. Problematika vyjadřování rizika bude potom aplikována na oblast 

hodnocení následků pro účely havarijního plánování. V poslední části bude na základě 

přehledu rozebraných modelů a jejich možností navržen způsob, jak harmonizovaně 

hodnotit následky závažných chemických havárií takovým způsobem, aby byl aplikovatelný 

a použitelný v oblasti havarijního plánování.  

10.1 Způsoby vyjadřování rizika 

Vyjádření rizika je výsledkem analýzy rizika (tedy kombinace hodnocení následku 

a hodnocení pravděpodobnosti). Vyjádření rizika následně slouží ke zhodnocení rizika – 

posouzení jeho akceptovatelnosti a případně jako podklad k přijímání rozhodnutí o dalších 

opatřeních. Vyjádření rizika v rámci analýzy a zhodnocení rizika slouží tedy primárně pro 

rozhodování. Riziko může být vyjádřeno několika způsoby. Podstatné je, aby jeho forma 

měla určité vlastnosti. Johansen (2010) uvádí tyto požadavky na vyjádření rizika podle 

norské normy (NORSOK Standard, 2001): 

- Vyjádření rizika musí být použitelné pro rozhodování. Musí být vhodným 

vstupem pro zhodnocování efektů přijatých opatření. 

- Vyjádření rizika musí být vhodné pro komunikování. Akceptování a posuzování 

rizika není jen záležitostí analytiků, proto musí být riziko vyjádřeno tak, aby bylo 

pochopitelné pro všechny zainteresované strany, které se na managementu 

a řízení rizik podílejí, a kterých se riziko týká. 

- Vyjádření rizika musí být ve své formulaci jednoznačné. To vyžaduje vysokou 

úroveň preciznosti, explicitní definování limitů systému a situace, pro které je 

toto vyjádření použitelné.  

- Jeho koncept by měl být nezávislý na kritériích a přístupech k akceptování rizika.  
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Základní koncepty pro vyjádření rizika jsou popsány například v pracích (Marszal, 2001; 

Johansen a Rausand 2012). 

Rozsáhlý přehled možností jak vyjadřovat riziko chemických podniků lze nalézt v práci 

(Jonkman et al., 2003). Specificky rozšiřuje výše uvedené definice a uvádí možné způsoby 

výpočtu:  

Individuální riziko je definováno jako pravděpodobnost, že průměrná nechráněná osoba, 

permanentně nebo aktuálně přítomná v určitém prostoru, bude zabita v důsledku nehody 

vzniklé v rámci rizikového provozu. Možné varianty: 

- Pravděpodobnost smrti pro permanentně přítomnou osobu 

- Pravděpodobnost smrti pro osobu přítomnou v jen v určitém čase 

- Pravděpodobnost smrti pro aktuálně přítomnou osobu 

- Pravděpodobnost obdržení nebezpečné dávky („dangerous dose“) pro typického 

obyvatele 

Společenské riziko je vztah mezi frekvencí vzniku havárie a množstvím lidí, kteří v dané 

populaci utrpí specifikovanou úroveň zranění vzniklou v důsledku realizace určité hrozby. 

Možné varianty: 

- Počet lidí uvnitř definované hranice individuálního rizika 

- Očekávaná hodnota individuálního rizika vztažená k hustotě obydlení 

- Funkce hustoty pravděpodobnosti počtu fatálních případů 

Ekonomické riziko. Možné varianty:  

- Funkce hustoty pravděpodobnosti vzniku ekonomické ztráty určité velikosti  

- Minimalizování množství investic vztažených k ekonomickému riziku 

- Minimalizování množství investic s ohledem k riziku při započtení nejistot 

Riziko pro životní prostředí. Možné varianty: 

- Funkce hustoty pravděpodobnosti času obnovy („recovery time“) ekosystému 

- Analýza množství energie ztracené v ekosystému 

Integrované míry rizika. Možné varianty: 

- Celková míra rizika pro člověka, ekonomiku a prostředí 

- Akceptované riziko pro různé následky určené standardními funkcemi 

Potencionální škoda. Možné varianty: 

- Počet lidí v oblasti s rizikem zasažení 
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- Ekonomická hodnota zasažené plochy 

Metody včetně ekonomického zhodnocení fatálních případů. Možné varianty: 

- Minimalizace nutných investic vztažených k riziku 

- Rozhodování o hodnotách zahrnujících efekty na člověka a ekonomiku 

Indexové metody 

Další cestou, jak vyjádřit riziko, je použití indexových metod. Základní popis indexových 

metod uvádí ve své práci Casal et al. (2004), který rozebírá jejich využitelnost jako součást 

projektu ARAMIS. Pokud hovoříme pouze o vztahu fyzikálních efektů výbuchu a projevů 

jeho působení na člověka, stojí indexy rizika nad touto dílčí částí analýzy následků. Indexy 

rizika v sobě totiž zahrnují i ty části analýzy následků, které předcházejí určování efektů na 

člověka. Nicméně právě proto že představují možnou cestu, jak se dílčímu modelování 

následků na člověka vyhnout, je nutné uvažovat i je.  

Indexy rizika jsou mírou, kvantitativní nebo kvalitativní, orientovanou na integraci do 

číselné hodnoty nebo do popisného přídavného jména, jako soustava faktorů, které mají vliv 

na riziko způsobené systémem. Potom není index rizika přímou mírou rizika ale parametrem, 

který, v závislosti na jeho složení, může upozornit na určité aspekty, které by měly být 

upraveny v rámci technologie nebo managementu. Aplikace těchto indexů na určitý provoz 

umožňuje rychlým způsobem identifikovat úrovně rizika a umožňuje srovnávací hodnocení.  

Některé indexy používají číselnou škálu k hodnocení úrovně rizika daného systému. Tyto 

škály mohou být potom představeny ve více komplexním rozhodovacím systému. Na druhou 

stranu další indexy nepoužívají numerické hodnoty a pouze kvalifikují riziko jako nízké, 

střední, vysoké atd. Tento typ klasifikace je bližší obvyklému jazyku a někdy také více 

adekvátní přesnosti měření (která nemůže ospravedlnit přesnou numerickou hodnotu). 

Nicméně v některých případech mohou kategorie jako "nízké riziko" vést k akceptování 

situace představující opravdu reálné riziko, které může být sníženo dalšími opatřeními. Lze 

ovšem použít obě kritéria, a v praxi jsou často také používána. Příkladem může být v České 

republice dosud využívaná metoda IAEA-TECDOC-727 (IAEA, 1996). 

Indexy rizika mohou být klasifikovány podle rozdílných kritérií. Jedna z možností je 

klasifikace podle následujících tří kategorií podle (Casal et al., 2004): 

- Indexy rizika založené na matematické definici rizika. Tyto indexy jsou vyvinuté 

podle obecné definice Riziko = Frekvence či Pravděpodobnost x Následky. Díky 

tomuto obecnému předpokladu nejsou tyto indexy specifické pro daný typ rizika.  
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- Indexy rizika založené na nebezpečí látky v zařízení. Tímto typem indexů jsou 

analyzována rizika vztažená k požáru, explozi, úniku, toxickému rozptylu atd. 

Exaktně vzato, nejedná se o indexy rizika, ale nebezpečí.  

- Indexy rizika založené na tepelné dávce. Jedná se o indexy, které jsou vztažené 

k zařízením (komerčním nebo průmyslovým budovám, ubytování, atd.) obvykle 

bez významnějšího zahrnutí typu aktivity, která se uvnitř nich provádí. Hlavní 

informací je často pouze množství a typ hořlavé látky uvnitř. Proměnnou zůstává 

množství a typ nebezpečné látky, pravděpodobnost je defaultně nastavená typem 

zařízení a získaná obvykle zkušenostmi (statistikou).  

V literatuře existuje velké množství indexů rizika, které mohou být odvozeny z výše uvedené 

klasifikace, ovšem jsou často příliš obecné k tomu, aby mohly být aplikovány v kontextu 

direktivy prevence závažných havárií. (Casal et al., 2004) 

Metodika ARAMIS (Salvi a Debray 2006) používá jako součást závažnosti rizika parametr, 

který zohledňuje úroveň závažnosti efektu působícího na člověka. Úroveň efektů je pro 

všechny druhy nebezpečí (únik toxické látky, požár i exploze) rozdělena do čtyř úrovní 

(tabulka 7). 

Tabulka 7: Úrovně efektů podle metodiky Aramis (Casal et al., 2004) 

Úroveň efektu Popis 

1 Malé nebo žádné efekty 

2 Vratné efekty 

3 Nevratné efekty 

4 Začátek úmrtnosti 

 

Jedním z přístupů zavádějících harmonizovaný způsob hodnocení je přístup v rámci 

metodiky ARAMIS. Sjednocená stupnice obsahuje údaje pro čtyři úrovně účinků (viz 

tabulku 8). 

Tabulka 8: Aramis (Planas et al., 2006) 

Úroveň 

účinku 

Tepelná radiace 

(60 sekundová 

expozice) 

[Kw/m2] 

Jednorázov

é tepelné 

účinky 

Přetlak 

[mbar] 

Letící 

úlomky 

[%] 

Toxické 

efekty 

Popis 

1 <1,8  <30 0 <TEEL 1 Malé nebo žádné 

účinky 

2 1,8-3 <0,5 DMV 30-50 0 TEEL 1 – 

TEEL 2 

Vratné účinky 

3 3-5  50-140 0 TEEL 2 – 

TEEL 3 

Nevratné účinky 

4 >5 ≥0,5 DMV >140 100 >TEEL 3 Začátek úmrtí nebo 

domino efektů 
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Praktický příklad v metodice ARAMIS vede k zásadnímu problému. Tím je účel provádění 

hodnocení následků v kontextu definovaném v této práci. Výše uvedené definice rizika 

pracují s celkovým posouzením rizika, jejich vyjádření slouží především k podpoře 

rozhodování o přijatelnosti a přijatých opatřeních. Tato práce je zaměřena na využití 

v havarijním plánování – to sice souvisí s rozhodováním, jak se připravovat na havárii 

i s přijímáním určitých opatření, ale jeho potřeby jsou do určité míry odlišné. Požadavky 

havarijního plánování jsou rozebrány v následující části. 

10.2 Potřeby havarijního plánování 

Vznik chemických havárií představuje komplexní proces. Při jejich vzniku je však jejich 

způsob projevu obvykle alespoň rámcově popsatelný. Tedy nevíme kdya jak vznikají, ale 

můžeme odhadovat, jak se projevují. Pro havarijní plánování je klíčovou otázkou právě to, 

jak se závažná havárie bude projevovat v okolí. Průběh závažné havárie je však něco, co je 

dopředu prakticky nemožné přesně předpovědět. Množství vlivů, které ovlivňuje její průběh, 

je příliš velké, jejich kombinace může vytvářet struktury, u kterých se projevuje chaotické 

chování, a některé parametry jsou dopředu nepředvídatelné. Na druhou stranu, existují 

vědomosti, které umožňují průběh havárie alespoň rámcově dopředu předvídat a určitým 

způsobem se na ni připravit.  

Neredukovatelná nejistota vytváří potřebu posouzení. Lidé často musejí posuzovat v situaci, 

kdy jsou konfrontováni s určitým množstvím informací a mají provést jedinou předpověď 

(v případě hodnocení budoucích událostí) nebo diagnózu (v případě hodnocení aktuálních 

událostí). Posouzení zahrnuje kombinaci analýzy a intuice. Nejistota a posouzení jsou potom 

společnými elementy ve všech případech, které vyžadují vědecké vstupy do politických 

témat. Posouzení může být zdrojem nepřesnosti v predikcích, a lepší pochopení 

posuzovacího procesu a jeho role ve vytváření predikce může vést ke zlepšení předpovědí, 

tak jak jsou ve veřejném sektoru používány. (Stewart, 2000) 

V předchozích částech byla v rámci modelování následků věnována pozornost pouze 

modelování samotných jevů, a nikoli jejich příčin. Jak je argumentováno výše, příčina není 

pro účely havarijního plánování důležitá. Na druhou stranu, havarijní jevy mohou mít různý 

rozsah, tedy při modelování a vytváření předpovědi je třeba vybrat určité „nastavení“ 

vstupních dat. Pro adekvátní posouzení možností ohrožení obyvatel je také možné 

modelovat velké množství scénářů (například metodou Monte Carlo) (Brown a Dunn, 2007). 
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V klasické kvantitativní analýze rizika je zpravidla proveden výběr reprezentativních 

scénářů a těm je přiřazena pravděpodobnost. Jinou možností je použít deterministický 

přístup a nastavit vstupní data na „nejpravděpodobnější“ hodnoty. Přehled možných způsobů 

k zachycení nejistot v rámci kvantitativní analýzy rizika je možné získat v pracích 

(Abrahamsson, 2002; Aven et al., 2014; Flage et al., 2014).  

Při analýze rizik nebo následků identifikujeme scénáře, kdy ke každému z nich přiřazujeme 

určitou pravděpodobnost a určité následky. Při přípravě však nelze určit, jakým způsobem 

nakonec k havárii dojde a jaký dosah budou mít její nebezpečné projevy. Klíčovou činností 

je tedy výběr takového scénáře, který bude určitým způsobem reprezentovat jak 

pravděpodobnost, tak i možné následky. Je třeba se připravovat na havárie tak, aby bylo 

zohledněno nejen to, jaké následky mohou mít, ale také to, jak je pravděpodobné, že k havárii 

dojde v takovém rozsahu. Obecně můžeme uvažovat, že k určitým haváriím s výrazně 

velkými dosahy může dojít s menší pravděpodobností (proto je možné akceptovat riziko). 

Zároveň existují havárie, ke kterým může dojít s větší pravděpodobností, ale jsou přijatelné 

proto, že mají nižší dopady. Je nutné si uvědomit, že jakákoli diskrétně zobrazená hranice se 

váže pouze k jedinému definovanému scénáři. Takováto hranice se bude měnit 

v závislosti na typu havárie, na podmínkách samotného úniku (požáru, výbuchu), na 

atmosférických podmínkách a především v závislosti na množství a způsobu 

zjednodušujících předpokladů, které jsou v rámci analýzy přijaty.  

10.2.1 Rozbor potřeb 

Pro získání odpovědi na otázku jaké informace jsou vhodné pro havarijní plánování, je nutné 

podívat se blíže na strukturu havarijních plánů. Havarijní plány, ať již vnější havarijní plán 

chemického zařízení, tak havarijní plán kraje, jsou rozděleny do tří částí. První z nich je 

informační, druhá operativní a poslední je tvořena takzvanými plány konkrétních činností. 

V informativní části je popis území, podniku a možných rizik - patří sem tedy i hodnocení 

následků neboli „výčet a charakteristiky uvažovaných účinků závažné havárie podle 

zpracované analýzy rizik včetně popisu jejich očekávaných dopadů (například domino 

efekt)“ (MVČR, 2006). V operativní části jsou řešeny především zdroje sil a prostředků, 

případně přehled připravených opatření (v případě vnějšího havarijního plánu). Plány 

konkrétních činností pak rozpracovávají postup, přijatá opatření a nasazení sil a prostředků. 

Plány konkrétních činností se v případě vnějšího havarijního plánu chemického zařízení 
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a havarijního plánu kraje liší v úrovni a specifikaci jednotlivých plánů. Plány konkrétních 

činností v rámci vnějšího havarijního plánování jsou navíc doplněny o specifické plány 

(např. zabránění domino efektu).  

Z jednotlivých plánů konkrétních činností je možné analyzovat, jaké informace jsou 

potřebné v dané konkrétní oblasti pro zpracování konkrétního plánu i pro plánování opatření 

obecně. V tabulce 9 je uveden seznam plánů konkrétních činností pro havarijní plán 

chemického zařízení spolu s informacemi, které jsou k plánování potřeba a mohou být 

výsledkem analýzy následků.  

Tabulka 9: Požadavky na výstup analýzy následků pro plány konkrétních činností. 

Plán Hlavní zainteresované 

orgány a složky 

Potřebné informace z analýzy následků 

Vyrozumění OPIS - jaké typy havárie hrozí 

- kdo všechno může být zasažen 

- kdo bude třeba ke zvládání havárie  

Varování obyvatelstva HZS, starosta - do jaké vzdálenosti je třeba varovat 

- za jak dlouho dojde k zasažení obyvatelstva  

- jakým způsobem může havárie ohrozit 

obyvatelstvo 

Ukrytí obyvatelstva HZS -je možné se před účinky havárie ukrýt 

- do jaké vzdálenosti je ukrytí účinným opatřením 

- jak rychle je třeba se ukrýt 

- jakým způsobem se ukrýt před daným typem 

(exploze - sklep, únik chemické látky – vyšší patro) 

Záchranné a likvidační 

práce 

HZS - do jaké vzdálenosti dosáhnou účinky havárie 

- kde a kdy je potřeba bezprostředně zachraňovat 

obyvatele 

- jakým způsobem se bude havárie projevovat 

- kde a kdy může dojít k ohrožení zasahujících 

složek 

- jaké ochranné prostředky je nutné použít 

Evakuace osob HZS, starosta - v jaké oblasti je nutná evakuace 

- jaký je čas na evakuaci 

Individuální ochrana 

obyvatelstva 

HZS - jakým způsobem havárie působí na člověka 

- do jaké vzdálenosti je nutná a možná individuální 

ochrana 

Dekontaminace HZS - jaké území může být zasaženo 

Monitorování HZS, meteorologové - jaké území může být zasaženo 

- v jakém prostoru měřit nebezpečné koncentrace 

Regulace pohybu osob 

a vozidel 

PČR - jaká oblast bude zasažena 

- kde a kdy může dojít k ohrožení regulujících sil 

- jaké ochranné prostředky je nutné použít  

Traumatologický ZZS, nemocnice - kolik osob bude zasaženo 

- kolik osob bude vyžadovat okamžitou péči 

- v jaké oblasti bude bezpečné třídit a transportovat 

raněné a mrtvé 

Veterinární opatření HZS, KVS - jaké množství zvířat může být 

zasaženo/kontaminováno 

Zamezení distribuce a 

požívání potravin, 

KHS, KVS - jakým způsobem může látka znečistit potraviny a 

vodu 
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krmiv a vody 

kontaminovaných 

nebezpečnou látkou 

- do jaké vzdálenosti se může nebezpečné množství 

látky dostat 

Preventivní opatření k 

zabránění nebo 

omezení domino efektu 

havárie 

HZS - do jakých vzdáleností může mít závažná havárie 

potenciál dosáhnout 

Opatření při 

hromadném úmrtí osob 

HZS - kolik osob může zemřít 

Opatření k 

minimalizaci dopadů 

na kvalitu životního 

prostředí 

HZS, další orgány - jak daná látka poškozuje životní prostředí 

- do jakých vzdáleností může dojít k poškození ŽP 

- jak rychle může dojít k poškození ŽP 

Zajištění veřejného 

pořádku a bezpečnosti 

PČR - jak velké mohou být evakuované zóny 

Komunikace s 

veřejností a 

hromadnými 

informačními 

prostředky 

HZS, starosta - v jaké vzdálenosti může být obyvatel v bezpečí 

- jak rychle může být obyvatel zasažen 

- co mu hrozí/jak se bránit 

Nakládání s odpady 

vzniklými při závažné 

havárii 

HZS, jiné subjekty - jaké látky mohou uniknout při havárii 

- jaké látky mohou vzniknout při havárii 

- jaké látky mohou být použity ke zvládání havárie 

10.2.2 Syntéza potřeb havarijního plánování 

Výše uvedená analýza nemá za účel podrobně rozebrat požadavky jednotlivých plánů, spíše 

odpovědět na otázku, jak by měla být analýza následků užitečná pro havarijní plánování. 

Obecně lze přijmout tyto závěry:  

- Analýza následků by měla popisovat vzdálenost, prostor nebo zónu, ve které se 

nebezpečí projevuje. Ohraničení této zóny by mělo být založeno primárně na 

možnosti dopadu na člověka, nikoli na zprůměrované statistické hodnotě (např. 

na LC50). 

- Analýza následků by s ohledem na různé rozsahy havárií měla spíše produkovat 

zóny/vzdálenosti pro různé druhy havárií než průměrnou zónu.  

- Analýza následků by měla poskytovat informace o průběhu havárie v čase, 

respektive o očekávatelné dynamice havárie. 

- Účinky, na kterých je založena analýza následků, by měly být založeny na 

zohlednění reálných opatření – tedy ohrožení života, ohrožení zdraví, nutnost 

evakuace, nutnost použití ochranných prostředků, nutnost záchrany, nikoliv na 

symbolických parametrech. 

Na základě těchto závěrů je možné přejít k návrhu stanovení způsobů hodnocení účinku.  
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10.3 Návrh harmonizovaného způsobu hodnocení 

V procesu hodnocení následků je výstup z modelování účinku často celkovým výstupem 

analýzy nebo ho zásadním způsobem ovlivňuje. Například velikost ohrožené zóny při úniku 

toxické látky je velmi závislá na tom, jakou koncentraci považujeme za ohrožující 

a k jakému hraničnímu účinku ji vztáhneme. V předchozí kapitole byly rozebrány 

a syntetizovány doporučení na výstup analýzy následků. Na základě možností modelování 

účinku potom budou v následujících částech vytvořeny návrhy způsobu přístupů 

k hodnocení účinků tak, aby výstup z analýzy následků byl co nejlépe využitelný pro 

havarijní plánování.  

10.3.1 Syntéza účinků úniku toxické látky 

Syntéza hodnocení úniku toxické látky byla provedena v rámci práce (Baudišová, 2014), 

přičemž jedním z klíčových výstupů byl metodický pokyn ministerstva životního prostředí 

pro použití limitů akutní toxicity v rámci analýzy rizik (MŽP ČR, 2011). 

Principem syntézy účinků bylo určení dvou referenčních hranic odpovídajících účinkům 

smrti a trvalým následkům. Samotný výběr hodnot pro použití v analýze rizik vychází 

z možnosti použít definovanou hranici limitu akutní toxicity nebo získat hodnotu 

odpovídající této úrovni limitu. 

Pro hodnocení následků závažné havárie je třeba se zaměřit na různé druhy následků. V praxi 

jde většinou o to, určit v místě předpokládané havárie dosah/pomyslnou hranici daného typu 

efektu. Tyto hranice by měly být definovány tak, aby jejich identifikace měla co největší 

informační hodnotu. Vhodnou inspirací je zde oblast toxických limitů, ve které je zažitou 

praxí používat tři úrovně hranic. Jsou to: 

- Hranice, která odděluje oblast, ve které může dojít k úmrtí. 

- Hranice, která odděluje oblast, ve které může docházet k poškození zdraví, které 

povede k trvalým následkům. 

- Hranice, která odděluje oblast, ve které může docházet k poškození zdraví, které 

nepovede k trvalým následkům. 

Tento přístup je aplikován u většiny v současnosti používaných limitů akutní toxicity 

(AEGL, ERPG, AETL) (ACUTEX, 2006). Přístup používaný pro oblast toxických limitů 

vychází z principiálního rozdělení hranic/oblastí, definovaných v rámci projektu pro vývoj 

limitů akutní toxicity EEI (ECETOC, 1991). Principiálně je tento způsob vhodný 
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k obecnému pohledu na požadavky výstupů analýzy nebezpečí, které budou dobře popisovat 

závažnost ohrožení. Jsou zde definovány tři úrovně účinků plus jedna úroveň pro zjistitelnost 

úniku toxické látky:  

- Smrt/permanentní zneschopnění: K smrti/permanentnímu zneschopnění dojde 

buď okamžitě, brzy po expozici, nebo dojde k trvalé ztrátě nezbytné schopnosti 

(např. slepota), která vede k vážnému omezení normální sociální nebo ekonomické 

aktivity. Možnost chirurgického zásahu (např. transplantace rohovky) neovlivňuje 

trvalost. 

- Zneschopnění: Při tomto účinku je třeba vnější asistence, protože: 

o osoba je zneschopněna následkem expozice a není schopná provést akce 

nezbytné k vlastní záchraně nebo úniku. 

o exponovaná osoba utrpí poškození zdraví 

 jehož následky nebo trvání mohou být znatelně ovlivněny ošetřením 

nebo zdravotní péčí, 

 s trvalými dlouhotrvajícími zbytkovými efekty včetně efektů na 

těhotné ženy. 

- Nepohodlí: Vystavené osoby mohou vyžadovat asistenci, ale jejich stav, přestože je 

nepříjemný a vyžadující symptomatické uvolnění, není příčinou zneschopnění, 

nevede k permanentním nebo dlouhotrvajícím efektům a není ovlivněn, co se týče 

závažnosti nebo délky ošetření a zdravotní péčí. 

- Sensorická detektabilita: Exponované osoby si mohou stěžovat, mohou se 

dotazovat nebo mohou vyjádřit znepokojení, ale expozice, tak jak je vnímána 

celkově, se projevuje pouze zápachem, chutí, zpozorováním nebo jiným vjemem 

(mírné smyslové podráždění), které nepřetrvá po skončení expozice. Není tu žádný 

přímý efekt expozice na zdraví (ECETOC, 1991). 

10.3.2 Syntéza účinků požáru 

Mechanismus působení tepelného toku může obecně vést k těmto bezprostředním účinkům 

na člověka: 

- Bolest 

- Popálení  

o první stupeň 



 

 - 113 - 

o druhý stupeň (částečné popáleniny) 

o třetí stupeň (hluboké popáleniny) 

Tyto účinky mohou vést u člověka k dalším následkům 

- Smrt 

- Trvalé poškození zdraví (například zohavení) 

- Neschopnost záchrany 

V tabulce 10 jsou tyto efekty přehledně zobrazeny, a zároveň jsou uvedeny způsoby, jak 

získat hodnoty tepelného toku těmto efektům odpovídající. Dále je uvedena poznámka 

ohledně nevýhod při určování jednotlivých úrovní. 

Tabulka 10: Přehled empirických zdrojů pro hraniční hodnoty tepelného toku 

Úroveň poškození  Způsob výpočtu Zdroj empirický Poznámka (omezení) 

Bolest Přímé testy na lidech Buettnerr (1951)   

Stoll a Greene 

(1959) 

První stupeň 

popálenin (puchýře) 

Přímé testy na lidech. 

Testy na prasečí kůži 

Buettner (1951) Málo experimentálních dat 

Stoll a Greene 

(1959) 

Hinshaw (1957) 

Druhý stupeň 

popálenin 

Testy na prasečí kůži a 

extrapolace na člověka 

Hinshaw (1957) Extrapolace dat 

Extrapolace z jaderných 

experimentů 

Probit  Extrapolace dat 

Omezená experimentální 

data 

Třetí stupeň 

popálenin 

Testy na prasečí kůži a 

extrapolace na člověka 

Hinshaw (1957) Extrapolace dat 

 Extrapolace z jaderných 

experimentů 

Probit  Extrapolace dat 

Omezená experimentální 

data 

Trvalé poškození Výpočet z odpovídající 

hloubky popálení 

  

Smrt (procentuální) Extrapolace z jaderných 

experimentů 

Probit (Eisenberg, 

1975) 

Extrapolace dat 

Omezená experimentální 

data. 

Extrapolace na základě 

kombinace dat získaných 

z pokusů na prasečí kůži a 

dat z popáleninových 

klinik 

Probit (Lees, 1994) Velké množství 

zjednodušujících 

předpokladů  

Při hodnocení tepelného toku je třeba hledět na možnou srovnatelnost s dalšími projevy 

závažných havárií. Je nutné se také soustředit na specifika jednotlivých projevů, jelikož 

principy působení různých jevů jsou odlišné.  

Účinky tlakové vlny a toxické účinky uniklých chemických látek jsou obecně jevy, se 

kterými se člověk setkává jen zřídka. Chemické látky jsou sice součástí každé domácnosti, 



 

 - 114 - 

určité množství z nich je schopen průměrný člověk rozeznat. Ovšem praktická zkušenost 

s expozicí a představa o závažnosti expozice u naprosté většiny toxických látek u běžného 

člověka chybí. Účinek tlakové vlny je představitelný ještě hůře, navíc k dopadům na člověka 

dochází během velmi krátké doby. U tepelných účinků je situace jiná. Je možné 

předpokládat, že naprostá většina běžných obyvatel někdy v životě utrpěla popáleninu, 

zpravidla pouze na nějaké omezené části těla. Je možné tedy předpokládat, že většina 

obyvatel si dokáže uvědomit, jaké následky pro ně bude vystavení tepelnému toku mít. 

Tepelný tok působící na člověka je potom také jasně detekovatelný.  

Při havarijní expozici jsou pro záchranu důležité dvě schopnosti: schopnost detekovat 

nebezpečí a schopnost objektivně vyhodnotit nebezpečí. U toxických látek mohou být 

v určitých případech tyto parametry splněny, v některých případech však není splněn ani 

jeden. Vystavený jedinec buď látku necítí vůbec a i když ji cítí, může v určitých případech 

otupět (např. u čpavku). Vyhodnocení nebezpečí je u toxických látek značně obtížné, zvláště 

u těch, které nepůsobí okamžitou odezvu organizmu (bolest). I tak lze předpokládat, že jen 

minimum lidí má dostatečné zkušenosti na to, aby vyhodnotili možné dopady a adekvátně 

reagovali. U tepelného toku je situace mnohem jasnější. Pokud na člověka působí z určitého 

směru významnější tepelný tok, je únik v opačném směru či úkrytu reakcí, která vzniká 

v podstatě pudově. Z těchto předpokladů vystupuje několik závěrů:  

Pokud je jedinec vystaven tepelnému toku, bude sám schopen rozpoznat, zda je třeba se 

vyhnout expozici. Pokud nebude omezen vnějšími podmínkami, nejrychlejší způsob jak 

omezit expozici je útěk nebo ukrytí. K tomuto buď nebude v podmínkách závažné havárie 

pomoc potřebovat, nebo případná pomoc nemůže být poskytnuta včas.  

Pro celkové dopady účinků tepelného toku je klíčovým parametrem rychlost zvyšování 

tepelného toku. Samotná intenzita tepelného toku nemusí představovat nebezpečí, pokud 

k jejímu zvyšování dochází pomalu a exponovaní jedinci mají možnost se ukrýt. Mezi 

nejnebezpečnější jevy, ke kterým se modelování účinku vztahuje, patří ty, u kterých je 

vysoká rychlost vzestupu tepelného toku.  

Typy havárií s nebezpečím působení tepelného toku lze tedy rozdělit na několika kategorií: 

- Havarijní jevy, kde se tepelné nebezpečí projevuje pouze v oblasti zasažené plameny. 

- Havarijní jevy, u kterých se tepelné nebezpečí projevuje v určité vzdálenosti od 

plamenů a vzestup tepleného toku je rychlý a intenzivní. 
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- Havarijní jevy, u kterých dochází k dlouhodobému působení tepelného toku, který 

nedosahuje významné intenzity. 

Další z možných rozdělení podle jednotlivých havarijních jevů je uvedené v tabulce 11. 

Tabulka 11: Rozdělení havarijních jevů podle působení tepelného toku 

 
Relativní intenzita 

tepelného toku 

Předpokládaná doba expozice 

teplenému toku 

Požár kaluže, tanku nebo pevné 

látky 
Nízká Minuty až hodiny 

Tryskavý požár Střední až vysoká Minuty až hodiny 

Ohnivá koule - fireball 

(BLEVE, boilover) 
Vysoká Sekundy 

Prohoření oblaku par Střední Sekundy 

 

Rozdílné jevy je potom možné hodnotit rozdílně právě s ohledem na způsob ohrožení. 

Počítat tepelnou dávku při několikahodinovém působení požáru louže nemá smysl, jelikož 

je nutné předpokládat, že zasažení jedinci stihnout utéct nebo se ukrýt. Jednou z možností je 

vypočíst čas, která je třeba k úniku, nebo obecně uvažovat, že pokud standardním způsobem 

dojde ke zranění, dojde k němu v rámci nějakého časového úseku. 

Specifickou vlastností tepelného toku je i to, že se šíří přímo. Jakákoli překážka, která je 

schopná sama odolat účinkům dané hodnoty tepelného toku a je přiměřeně nepropustná 

potom dokáže prakticky stoprocentně zabránit expozici. Rozložení zasažené populace potom 

nebude záviset pouze na intenzitě tepla a vlastnostech jedince, ale i na přímé viditelnosti. 

Hranice smrti  

V případě účinků tepelného toku dochází ke smrti následkem poškození kůže na určité části 

těla. Parametrů, které ovlivňují, zda v daném případě nastane smrt, je více. Nejpodstatnější 

z nich jsou velikost vystavené kůže (závisí na množství oblečení) a doba vystavení 

tepelnému toku (závisí na chování exponovaných jedinců). Samotná úmrtnost, především 

úmrtí, ke kterým dochází následkem zranění po určité době v nemocnici, je velmi závislá na 

věku exponovaných osob. Úmrtnost potom není přímo závislá na hloubce poškození kůže, 

což je praktický jediný parametr, který jsme schopni odhadnout z vypočtené hodnoty 

tepelného toku (viz obrázek 10). Hymes (1996) uvádí, že při hodnocení úmrtnosti následkem 

popálení nezávisí na tom, zde se jedná o popáleninu druhého nebo třetího stupně. Klíčové je 
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pouze, jaké procento těla bylo popáleno. V takovém případě se jeví logické navrhnout jako 

referenční úroveň prvního stupně takovou hodnotu tepelného toku, která je schopna způsobit 

popáleniny druhého stupně.  

 

Obrázek 10: Schéma působení tepelného toku na člověka 

To, zda u exponovaných osob dojde k úmrtí, bude potom záviset na tom, jaká plocha kůže 

bude tomuto tepelnému toku vystavena. Předpoklad že při této hodnotě dojde k úmrtí, zde 

potom není empiricky určenou hodnotou, ale vychází z předpokladu, že v populaci se 

vyskytnou lidé, kteří následkem tohoto tepelného toku mohou být ohroženi smrtí, a to 

z několika důvodů:  

- nejsou dostatečně oblečeni, takže plocha exponované kůže bude větší, 

- plocha exponované kůže bude větší z důvodu reakce na tepelný tok (popálení 

zepředu při vzniku jevu a zezadu při útěku), 

- jedná se o jedince v pokročilém věku nebo o malé děti.  

Zneschopnění/trvalé následky 

Působení tepelného toku na člověka má jen omezené možnosti, jak zneschopnit člověka. 

Může se jednat o oslepení zasaženého v důsledku edému obličeje a uzavření očních štěrbin. 

K tomuto ovšem dochází až při zraněních odpovídajícím druhému nebo třetímu stupni 

popálenin. Další možností je panická reakce a tendence k panickému chování, která se 

projevuje také spíše v případě vzniku závažnějších zranění. Každopádně není možné jasně 

určit hranici, při které k těmto reakcím dojde. Problematika ve stanovení úrovně je, jak už je 

výše uvedeno, především v tom, že závažnost není funkcí velikosti tepelného toku, ale spíše 

parametrů jako zasažená plocha nebo věk. V takovém případě lze uvažovat o další hodnotě, 

která je v případě tepelného toku vypovídající. Jedná se o bolest nebo nesnesitelnou bolest 
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(„unbearable pain“). Podle Buettnera (1951) je to hodnota bezprostředně signalizující, že 

může dojít k poškození organizmu, varovná hodnota. Je možné uvažovat, že při takovéto 

hodnotě tepelného toku je třeba zasaženého jedince chránit, omezit expozici nebo 

poskytnout bezprostřední zdravotní pomoc.  

Nepohodlí 

Tato úroveň je ještě obtížněji definovatelná. Nepohodlí se v případě popálení může vázat 

jedině k bolesti. Samotná bolest, jak je uvedeno výše, potom indikuje možnost vzniku 

zranění. Dalším faktem je, že v případě tepelného toku je jednodušší expozici omezit. 

Obyvatelé většinou jasně poznají, jak je nebezpečí velké a z jakého směru přichází. Proto 

není stanovení této hranice důležité.  

10.3.3 Syntéza účinků výbuchu 

Zásadním problémem při stanovení následků výbuchu na člověka není (na rozdíl od 

toxického rozptylu nebo účinků požárů) tolik v nalezení správné úrovně jedné proměnné 

(koncentrace, tepelného toku), která způsobí daný efekt na člověka. Zásadním problémem 

je správná identifikace způsobu vzniku zranění. Již samotné rozdělení možných způsobů 

zranění způsobených výbuchem na několik druhů (primární, sekundární, terciální, kvartální) 

je znakem toho, že tyto následky nelze hodnotit lineárně. V tabulce č. 12 jsou uvedeny 

následky výbuchu, které lze za pomoci současných přístupů modelovat. Ke každému z nich 

se váží specifické problémy a i jejich vzájemný vztah je velmi obtížné jednoduše zhodnotit.  

Tabulka 12: Přehled zranění vzniklých výbuchem, která je možné modelovat 

Smrt 

Primární 
Poranění plic 

Celé tělo obecně 

Sekundární 
Letícími fragmenty 

Úlomky skla 

Terciální 

Náraz hlavy 

Náraz celého těla obecně 

Pád budovy 

Zranění 

Primární 
Protržení bubínku 

Fraktury kostí 

Sekundární 

Penetrační zranění úlomky 

Tupá zranění úlomky 

Zranění střepy skla 

 

V následující části bude každý z těchto dílčích modelů nebo modelovacích přístupů stručně 

rozebrán. Zároveň je odkázáno na hlubší rozbor problematiky případně samotné modely. 
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Smrtelné účinky 

Smrtelné poranění plic tlakem – obsahuje celou škálu různých poškození, která mohou 

vést ke smrti – od krvácení do plic, po vznik akutní plynové embolie. Přestože je k dispozici 

velké množství experimentálních dat a lze použít vztah dávka – odezva (přetlak-úmrtnost), 

ne vždy jsou tyto modely dostatečně přesné. Navíc se nejedná o působení, které má nejdelší 

dosah – nelze tedy použít pro definici dosahu smrtelných účinků. (Wolf et al., 2009; Saissy, 

2008; Stuhmiler et al., 1996) 

Smrtelné poranění celého těla tlakem – pro smrt následkem tlakového poranění celého 

těla, jsou modely založené pouze na empirických datech. Jejich použitelnost je omezená 

především zanedbáním mechanizmů účinku, aplikovatelností experimentálních dat (jednalo 

se především o výzkumy účinků nukleárních zbraní). Zůstává zde stejný problém jako 

u smrtelných poranění plic - nejedná se o efekt, který má největší dosah. (Wolf et al., 2009; 

Saissy, 2008) 

Letící fragmenty – patří mezi jeden z největších problémů hodnocení účinků výbuchu. 

Existující modely jsou založené především na statistických údajích. Ty nejjednodušší 

uvažují pouze rozložení dosahů doletu (na základě zkušeností ze skutečných případů), ty 

složitější pracují s parametry, jako je rychlost a hmotnost jednotlivých úlomků, což klade 

velkou náročnost na zjišťování těchto parametrů ve fázi modelování fyzikálních efektů 

výbuchu. Mohou (ale nemusí) být nejdále dosahujícím následkem. (Shepherd, 2009; 

Gubineli, 2004) 

Smrtelné zranění střepy skla – přestože existují modely pro úmrtnost způsobenou 

zasažením střepy roztříštěných oken, zkušenosti z havárií ukazují, že úlomky skla jsou spíše 

příčinou zranění než úmrtí. (Kummer, 2004) 

Náraz hlavy – modely sloužící k výpočtu úmrtí následkem vržení těla výbuchem a nárazem 

hlavy na pevnou překážku dávají jedny z nejdelších dosahů úmrtnosti. Největší část 

informací v této oblasti ale opět pramení z poznatků výzkumů účinků jaderných zbraní, navíc 

se jedná o poměrně složitý mechanický proces, velmi závislý na aktuální situaci. (Casal, 

2008e; PGS 1, 2005) 

Náraz celého těla – modely pro smrt nárazem celého těla jsou podobné modelům úmrtí 

nárazem hlavy, nicméně vždy vedou k menším dosahům, jelikož hlava je vždy více citlivá 

než celé tělo. (Casal, 2008e; PGS 1, 2005) 
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Pád budovy – Pád budovy patří mezi nejčastější příčiny smrti při výbuších. Jeho 

modelování se odvíjí od modelů poškození budov. V závislosti na vlastnostech budov je 

potom diskutabilní, zda může mít nejdelší dosah, nebo jsou více ohroženi obyvatelé vně 

budov sekundárními nebo terciálními efekty. (Casal, 2008e; PGS 1, 2005) 

Zneschopnění/trvalé následky 

Protržení bubínku – patří mezi indikátory přítomnosti tlakových zranění. Jako takové může 

být považováno za nevratné zranění. Nicméně opět nelze použít k identifikaci nejzazšího 

dosahu efektu zranění, jelikož samotné tlakové účinky se týkají především nejbližšího okolí 

výbuchu. (Wolf et al., 2009; Saissy, 2008) 

Fraktury kostí – modely fraktury kostí způsobené působením přetlaku jsou poměrně 

specifické a týkají se jen nejbližšího okolí výbuchu. Navíc se jedná spíše o kombinaci 

s určitou situací, například když je člověk pevně fixovaný. (Wolf et al., 2009;Saissy, 2008) 

Penetrační zranění fragmenty – modely jsou založeny na parametrech, jako je rychlost 

a hmotnost (nebo i množství) jednotlivých úlomků, což je v praxi možné jen velmi těžko 

odvodit. (Gubinelli et al. 2004; Zaker, 1975) 

Tupá zranění fragmenty – podobně jako penetrační zranění, jen navíc započítává tvar 

úlomku. Modely pro tupá zranění fragmenty jsou navíc ještě složitější na výpočet. (Gubinelli 

et al. 2004; Zaker, 1975) 

Zranění střepy skla – existuje velké množství modelů pro určení zranění z úlomků skla. Ty 

nejjednodušší umožňují odvodit jejich počet a závažnost v závislosti na přetlaku a impulsu. 

Tento typ zranění také patří k nejčastěji se vyskytujícím. Proto se jeví být velmi vhodným 

pro hodnocení následků výbuchu. (Kummer, 2004) 

Nepohodlí 

Tuto úroveň lze u zranění výbuchem jen obtížně definovat. Nepohodlí může být způsobeno 

například akustickými projevy výbuchu, pomalu dopadajícími troskami a podobně.  

10.3.4 Harmonizace postupů hodnocení 

Ze sjednocení výsledků rozboru postupu hodnocení následků pro účely havarijního 

plánování vyplývá, že postup hodnocení následků musí být identifikován několika 

základními parametry.  

- Výstup hodnocení následků by měl být víceúrovňový. Jak reálné ovlivnění lidského 

života a zdraví, tak požadavky na havarijní plánování vyžadují zobrazení více 
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hraničních následků. Nestačí tedy zobrazovat smrtelné následky, které jsou při 

běžných analýzách rizik typickým hraničním následkem.  

- Každá zobrazená úroveň musí být podložena dostatečným množstvím dat a zdrojů. 

Nemá smysl zobrazovat abstraktní úrovně či nejhrubší odhady v případech, kdy 

nejsou k dispozici žádná data. Mezera v použitelných datech a modelech musí být 

komunikována směrem k uživatelům (havarijní plánovači, obyvatelé). V případě, 

kdy jsou mezery v datech zásadní a daná úroveň účinku není pro havarijní plánování 

klíčová, je nejlepším způsobem komunikace nejistoty danou úroveň neurčovat, 

jelikož její hrubý odhad i přes komunikaci nejistoty může být považován za reálnou 

hodnotu.  

- Hranice pro stanovení účinků by neměly být průměrnou hodnotou, ale hodnotou 

hraniční (minimální nebo maximální). Pro účely havarijního plánování je nutné brát 

v úvahu záchranu všech lidí, nejen takzvaného průměrného člověka. Hranice pro 

hodnocení je třeba nastavit na takovou úroveň, kde můžeme reálně očekávat ohrožení 

naprosté většiny lidí stanoveným účinkem. Použití hodnot jako je LC50 je nevhodné. 

- Při návrhu referenční hodnoty je třeba se zaměřit na dvě části. První je požadavek na 

vypovídající hodnotu zvolených limitů, tedy to, jaké informace je třeba znát a jaké 

informace jsou důležité pro zasahující složky a pro obyvatelstvo v blízkosti zdrojů 

rizik. Druhou částí jsou zdroje dat a jejich věrohodnost. Je třeba vycházet z toho, že 

experimenty i další možnosti, jak k požadovaným hodnotám dojít, jsou značně 

omezené. Při volbě těchto hodnot je tedy nutné zohledňovat oba požadavky. 

Požadavky uživatelů na co nejvyšší informační hodnotu, a zároveň obecných 

požadavků na pravdivost a správnost stanovení jednotek.  

Výše uvedené poznatky vedou k návrhu dvou základních referenčních úrovní: smrt 

a nevratné následky/nemožnost úniku. Tato volba vychází z několika předpokladů. Smrt jako 

definitivní a nevratný efekt je největším předmětem zájmu analýzy následků. K tomuto 

druhu účinku je také k dispozici největší množství dat.  

Nevratné následky potom odpovídají úrovni, která sice nemusí vést ke smrti, ale v případě 

jejímu vystavení mohou u člověka vzniknout trvalé následky na zdraví. Podstatným 

parametrem této úrovně je i neschopnost úniku, která souvisí s vyžadováním pomoci. Pokud 

existuje možnost, že obyvatelé budou následkem havárie postiženi tak, že jejich schopnost 
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samostatně uniknout je omezena, může to znamenat delší expozici a tím i potenciálně 

závažnější následky. Definice těchto úrovní je uvedena v tabulce 13. 

Tabulka 13: Přístupy k modelování následků na člověka - referenční úrovně 

 Toxické limity Limity pro požár Limity pro výbuch 

Koncentrace 

[ppm] nebo 

[mg/m3] 

Doba [min] Hustota 

tepelného toku 

[kW/m2] 

Doba expozice 

[sec] 

Přetlak [kPa] 

nebo [bar] 

nebo [psi] 

Impuls 

[Ns/m2] 

Referenční 

úroveň 1 - 

smrt 

Koncentrace, 

odpovídající 

1% úmrtnosti 

Doba 

expozice 

založená na 

odhadu z 

modelů 

rozptylu 

Hustota 

tepelného toku 

schopná 

způsobit 

popáleniny 

druhého stupně 

Doba expozice 

založená na 

odhadu z 

modelů požáru 

Přetlak a impuls schopný 

způsobit úmrtí vržením 

člověka a pádem na hlavu 

Referenční 

úroveň 2 - 

vážné 

zranění, 

nutnost 

asistence 

Koncentrace 

odpovídající 

vzniku 

nevratných 

zranění 

(vztažených 

specificky ke 

každé látce) 

Doba 

expozice 

založená na 

odhadu z 

modelů 

rozptylu 

Hustota 

tepelného toku 

schopná 

způsobit 

nesnesitelnou 

bolest 

Bez ohledu na 

dobu expozice 

Přetlak a impuls, schopný 

způsobit roztříštění 

okenních skel takovým 

způsobem, že to může vést 

ke vzniku zranění uvnitř 

budov 

Referenční úrovně u toxických limitů 

Úroveň 1 – odpovídá úrovni, která je k dispozici u většiny limitů akutní toxicity a je snadno 

získaná z probitových funkcí. Hodnota by měla být založena na reálném odhadu doby 

expozice, což implikuje použití probitových funkcí nebo takových limitů akutní toxicity, 

které jsou nastavené na různé doby expozice (AEGL, AETL, …). Jednoprocentní úroveň 

úmrtnosti je přitom považovaná za reprezentaci hranice, při které dochází ke vzniku efektu. 

Tato hodnota musí být vždy vztažena na člověka (převod za pomoci mezidruhových faktorů 

nejistoty) a akceptovat zranitelné jedince (použití vnitrodruhových faktorů nejistoty). Do 

této úrovně by patřily i jiné způsoby odhadu hraniční hodnoty, například využití NOAEL 

nebo BMD. Pro účely havarijního plánování je možné tyto způsoby určování hraniční úrovně 

považovat za vzájemně si odpovídající, jelikož jejich použití vede k identifikaci stejné 

úrovně účinku. Proto by i hodnota 1% úmrtnosti měla být chápána jako snaha identifikovat 

hraniční účinek, nikoli nutně 1% úroveň úmrtnosti.  

Úroveň 2 – odpovídá druhé úrovni většiny limitů akutní toxicity. Probitové funkce pro tuto 

úroveň zpravidla nejsou stanoveny. Stanovení této úrovně navíc často vyžaduje zhodnocení 

většího množství způsobů účinku. Je zde vhodnější používat takové limity toxicity, jejichž 

stanovování je založené na zhodnocení co největšího množství dat a nejlépe i zhodnocení 

experty. Dobu expozice je opět nejvhodnější vztahovat k odhadům reálné situace. S ohledem 
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na hodnoty doby expozice, pro které jsou vztahovány limity akutní toxicity, je vhodné 

zaokrouhlovat na tyto hodnoty.  

Referenční úrovně u limitů tepelného toku 

Úroveň 1 – Vzhledem k nejistotám ve způsobu účinku a závislosti úmrtnosti na celé řadě 

dalších faktorů, je pro účely havarijního plánování nutné uvažovat již hranici, která má 

potenciál způsobit smrt. Tou je v případě tepelných účinků takový tepelný tok, který způsobí 

popáleniny druhého stupně na nechráněných částech těla. Tuto hodnotu lze považovat za 

celkem konzervativní, jelikož zasažený člověk bude nejspíše na většině těla chráněn vrstvou 

oblečení a nedojde tedy ke vzniku popálenin na větší části pokožky. S uvažováním zranitelné 

populace (děti, staří lidé) a omezené předvídatelnosti situace při havárii (letní počasí) je 

použití této hodnoty zdůvodnitelné. Co se týká doby expozice, v případě, že se 

nepředpokládá nemožnost úniku z vnějších příčin, je možné dlouhé expozice s nízkou 

hodnotou tepleného toku zanedbávat. U krátkých a intenzivních jevů je však vhodné využít 

koncept dávky a použít odhad trvání daného jevu. Nejvhodnějším zdrojem prahových 

hodnot pro tuto úroveň jsou experimenty na prasečí kůži. 

Úroveň 2 – v případě tepelných účinků je opět těžké jednoznačně určit. Trvalé následky se 

týkají takových úrovní poškození, které jsou schopné způsobit smrt (v případě zasažení větší 

části těla), a neschopnost úniku se týká velmi specifických případů zpravidla způsobených 

vnějšími podmínkami. Jako informativní úroveň je možné použít takovou hodnotu tepelného 

toku, která způsobuje nesnesitelnou bolest. Tato úroveň je indikátorem jak toho, že člověk 

by měl utéci nebo se schovat (jakkoli lze jen obtížně očekávat, že lze včas poskytnout pomoc 

z venku). Zároveň je indikátorem možnosti vzniku vážného zranění. V případě že havarijní 

jev bude trvat jen krátkou dobu, nemělo by vystavení způsobit zranění, ale může vést 

k požadavkům na ošetření a podobně. Tato úroveň by měla být využívána bez ohledu na 

dobu expozice – právě proto, že se předpokládá, že obyvatelé budou schopni uprchnout nebo 

se schovat. 

Referenční úrovně u limitů výbuchu 

Na rozdíl od předchozích jevů, účinky výbuchu nejsou závislé na době expozice, ale na 

dalších parametrech výbuchu. Za nejdůležitější pro praktické použití je možné považovat 

přetlak a impuls. V případě že je využíván model výbuchu, ze kterého není možné určit 

velikost impulsu, je možné využívat pouze přetlak.  
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Úroveň 1 – smrt může následkem výbuchu nastat mnoha způsoby. Pokud na základě 

informací o způsobech vzniku úmrtí identifikuje způsob s nejdelšími dosahy, jedná se 

o úmrtí vržením těla na zem s následným zraněním hlavy. Nepatří k nejčastějším způsobům 

úmrtí při výbuchu, nicméně právě s ohledem na zranitelnou populaci (především staré lidi) 

ho není možné zanedbat. Vzhledem k velkým dosahům lze také předpokládat, že v takových 

vzdálenostech již nebude docházet k významným zraněním způsobeným letícími troskami. 

Letící trosky přitom patří mezi způsob účinku, který lze velmi obtížně předvídat a hodnotit. 

Úroveň 2 – Mezi nejčastější příčiny vzniku zranění při výbuchu patří poranění sklem 

z roztříštěných oken. Během závažné havárie lze také očekávat, že většina lidí zraněná 

úlomky z roztříštěných oken bude vyžadovat ošetření, a to i v případech, kdy se nemusí 

jednat o závažné poranění. Výbuch je jevem, ke kterému vždy dochází velmi rychle. Proto 

je obtížné uvažovat o úrovni zohledňující nutnost asistence. Prakticky není třeba asistence 

nebo záchrany za účelem omezení expozice jevu, ačkoli mohou existovat případy, kdy po 

výbuchu je nutné omezit vystavení zasažených obyvatel dalším projevům, které mohou 

následovat. Zpravidla se jedná o pokračující požár nebo expozici nebezpečným látkám 

uvolněným výbuchem. Účinky výbuchu vyžadující asistenci pro evakuaci se mohou 

prakticky omezovat jen na uvěznění v budovách, které jsou poškozeny výbuchem. Přímá 

zranění výbuchu mohou způsobit omezení schopností úniku (např. fraktury kostí), nicméně 

k nim dochází při takových hodnotách přetlaku, které jsou schopné způsobit smrt. Volba 

druhé referenční úrovně tedy odpovídá především nutnosti asistence ve smyslu ošetření. 

Uvedené úrovně jsou, jako jeden ze základních výstupů této práce, definovány pouze 

popisem úrovně, nikoli přesnou numerickou hodnotou. Cílem práce bylo stanovení způsobu 

hodnocení bez ohledu na stanovování přesných numerických hodnot. Specifické hodnoty 

pro jednotlivé úrovně je možné dohledat v odpovídající literatuře rozebírané v předchozích 

kapitolách. Záměrem totiž není stanovit definitivní číslo, které často vede k představě, že 

problém je vyřešen, ale popsat a navrhnout takový způsob hodnocení, který umožňuje 

pochopit a zobrazit co nejpřesněji způsob vzniku ohrožení a chránit zasažené obyvatele. 

Přiřazení specifické hodnoty nebo modelu je potom již záležitostí analytika, který může 

využít existujících přístupů jako je ARAMIS nebo postupy definované v Nizozemských 

„barevných knihách“ nebo vyhledat aktuálnější hodnoty. Zároveň jsou průběžně získávány 

nové poznatky a hodnoty stále upřesňovány. I proto není řešením aplikovat jediný model 

nebo jedinou hodnotu úrovně, ale umožnit v rámci analýzy rizik pracovat s principy. 
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Harmonizovaný způsob hodnocení byl následně prakticky rozpracován v rámci projektu 

OPTIZON, který se zabýval stanovením zóny havarijního plánování. Přístupy využité 

v rámci projektu OPTIZON, které jsou praktickou implementací harmonizovaného způsobu 

hodnocení, jsou rozebírané v následující kapitole. 
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11 Praktická aplikace a ověření navrhovaného postupu 

Harmonizovaný způsob hodnocení následků, a to jak hodnocení projevů havárií, tak 

hodnocení účinků těchto projevů na člověka, je v rámci této práce třeba ověřit. Prvním 

způsobem ověření je praktická aplikace do procesu stanovení zóny havarijního plánování. 

Druhým způsobem ověření je provedení citlivostní analýzy jako jednoho z nástrojů pro 

validaci a posuzování modelů. (Beck et al. 1997) Cílem provádění citlivostní analýzy 

v tomto kontextu není jen získání citlivosti modelu, ale spíše ukázka možné praktické 

aplikace citlivostní studie pro zobrazení nejistot v rámci hodnocení následků. 

11.1 Postup pro stanovení ZHP v rámci projektu OPTIZON 

Projekt OPTIZON byl jako projekt bezpečnostního výzkumu řešen v letech 2011-2013. Jeho 

hlavním cílem bylo vytvořit jednotný způsob stanovení zóny havarijního plánování. 

Poznatky a závěry této práce byly v tomto projektu využity v rámci širšího realizačního 

týmu.  

Jednou z klíčových činností bylo stanovení samotného způsobu výpočtu vzdálenosti zóny 

havarijního plánování pro definované scénáře relevantní pro uvažované havárie v rámci 

podniků spadajících pod gesci zákona o PZH (Parlament České republiky, 2006) a zařazené 

do skupiny B. Scénáře byly definované podle kategorií nebezpečných látek určených v rámci 

direktivy SEVESO III (SEVESO III 2012). V rámci projektu bylo řešeno větší množství 

scénářů, ovšem ve finálním způsobu výpočtu jsou uvažovány pouze scénáře, které jsou 

reálně schopné způsobit ohrožení obyvatelstva vně chemických podniků zařazených do 

skupiny B dle zákona o PZH. Jedná se o tyto scénáře: 

- únik toxické látky 

- exploze (zahrnuje explozi jak kondenzovaných výbušnin, tak explozi směsi plynů se 

vzduchem) 

- fireball (zahrnuje jak ohnivou kouli vzniklou při jevu BLEVE, tak projevy jevu 

boilover, které jsou modelovány právě jako ohnivá koule) 

- pool fire (včetně požáru zásobníku) 

- únik látky s oxidačním účinkem 

V rámci výpočtu jsou použita mnohá zjednodušení, která je třeba přijmout za účelem toho, 

aby výpočet byl jednotný a mohl být prováděn i u podniků, u kterých nejsou k dispozici 

detailní informace. Z hlediska hodnocení následků bylo nutné vybrat použitelné modely pro 
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stanovení vlastní vzdálenosti. Výsledkem metodiky určeným ke stanovení zóny havarijního 

plánování byly nomogramy – zobrazení závislosti vzdálenosti zóny havarijního plánování 

na hmotnosti chemické látky v zásobníku (viz obrázek 11). Právě hmotnost byla po 

zjednodušení jediným parametrem, který ovlivňoval vzdálenost zóny. Všechny ostatní 

vstupní parametry byly zanedbány nebo stanoveny jako konstanty, v naprosté většině 

s konzervativní hodnotou. 

 

Obrázek 11: Nomogram pro určení zóny havarijního plánování pro fireball, Optizon 

Stanovení těchto nomogramů vyžadovalo implementaci jak modelů jevů, tak modelů účinku. 

Přístupy, které byly využity, jsou rozebrány v následující části.  

11.1.1 Modely havarijních jevů pro účely stanovení zóny 

havarijního plánování 

Únik toxické látky 

Vzhledem k absenci možnosti využít podstatně zjednodušený model rozptylu (v odborné 

literatuře nejsou jednoduché modely prakticky zmiňovány) bylo nutné přizpůsobit existující 

složitější model rozptylu. Jednou z možností bylo využití modelu Gaussovského rozptylu. 

Tento přístup nebyl nakonec využit, jelikož v sobě neobsahuje možnost modelovat rozptyl 

těžkého plynu. Na základě možností byl nakonec zvolen model implementovaný jako 
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softwarový nástroj SLAB. Mezi jeho nevýhody sice patřila značná složitost (cca 3000 řádků 

kódu v jazyce FORTRAN), ale díky možnosti zadávat vstupní data pomocí textových 

souborů bylo možné za pomoci provedení opakovaných simulací vytvořit křivku závislosti 

vzdálenosti na množství uniklé látky. Parametry modelu přitom byly zvoleny jako konstanty, 

že jediným měnícím se vstupem bylo množství uniklé látky. Obdobný způsob slouží ke 

stanovení nejhoršího a alternativního scénáře v rámci Americké metodiky pro hodnocení 

následků vně podniků (EPA, 1999b).  

SLAB je počítačový model simulující atmosférický rozptyl úniků, které jsou hustší než 

vzduch. Typy úniků, které jsou tímto modelem hodnoceny, zahrnují kaluž vypařující se na 

úrovni země, vyvýšenou horizontální trysku, komín nebo vyvýšenou vertikální trysku 

a jednorázový únik určitého objemu látky. Kromě výparu z kaluže, kdy je zdroj považován 

kompletně za páry, všechny ostatní zdroje mohou být čistá pára nebo směs páry a kapalných 

částeček. Atmosférický rozptyl úniku je vypočten řešením rovnic zachování hmotnosti, 

hybnosti, energie a jednotlivých složek. Rovnice zachování jsou prostorově průměrovány 

tak, aby hodnotily oblak buď jako ustálenou vlečku, krátkodobý oblak nebo kombinaci obou 

na základě trvání úniku. Kontinuální únik (velmi dlouhé trvání) je hodnocen jak ustálená 

vlečka. I v případě úniku trvajícího konečný čas je rozptyl mraku nejprve popsán s použitím 

ustálené vlečky a zůstává ve tvaru vlečky, dokud dochází k úniku. Jakmile dojde k ukončení 

úniku, mrak je hodnocen jako oblak a následný únik je hodnocen jako krátkodobý oblak. Pro 

okamžitý únik je krátkodobý oblak použit pro celý výpočet.  

Matematický popis fyziky rozptylu těžkého plynu (gravitační rozliv, omezené turbulentní 

míšení, atd.) stejně jako popis normální atmosférické advekce a turbulentní difúzní procesy 

jsou inherentně zahrnuty v rovnicích zachování. Termodynamika vytváření kapiček kapaliny 

a odpar je hodnocena při uvažování lokální termodynamické rovnováhy. Přenos směsi pára 

- kapičky je hodnocen jako jednolitá tekutina a je zanedbáno gravitační usazování a pozemní 

depozice kapiček. V případě, kdy mrak je studenější než země, jsou také zahrnuty 

termodynamické efekty zahřívání od země.  

Časově průměrovaná koncentrace předpovězená softwarem SLAB nezáleží pouze na 

různých fyzikálních jevech spojených s rovnicemi rozptylu, ale také na specifikovaném čase 

průměrování koncentrace. Je tomu tak kvůli tzv. klikatění mraku. Pokud je čas průměrování 

větší, může dojít k více klikatění mraku, což vede k větší efektivní šíři mraku v případě úniku 

stopových plynů (pokud jsou zanedbány všechny efekty těžkého plynu) nad travnatým 
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terénem. Při 15 minutovém průměrovaném čase, SLAB poskytuje koncentraci a šířku mraku 

v hodnotách které odpovídají standardnímu Gaussovskému modelu pro venkovské prostředí.  

Softwarový nástroj SLAB byl evaluován s použitím velkého množství dat získaných jak 

v laboratorních testech, tak ve velkorozměrových venkovních experimentech. 

Zvolené rozptylové podmínky 

V rámci výše uvedených předpokladů se neuvažovaly extrémně nepříznivé podmínky, spíše 

průměrné. Jako rychlost větru byla zvolena hodnota 3 m/s, protože je v ČR 

nejfrekventovanější a v cizině často používaná hodnota 5 m/s odpovídá spíše přímořským 

oblastem.  

Dalším, pro modelování podstatným parametrem, je atmosférická stabilita.  

Obvykle je atmosférická stabilita rozdělena do šesti tříd:  

A – extrémně nestabilní podmínky  

B – středně nestabilní podmínky  

C – mírně nestabilní podmínky  

D – neutrální podmínky  

E – mírně stabilní podmínky  

F – středně stabilní podmínky 

V rámci simulace byla zvolena rozptylová třída D. Ta reprezentuje neutrální podmínky, tedy 

průměrné. Software SLAB umožňuje simulaci pouze specifických látek, pro které je nutné 

zadat jednotlivé vstupní parametry. Bylo proto nutné zvolit referenční látku, pro kterou bude 

výpočet proveden a stanovena odpovídající křivka. Podle expertního doporučení v rámci 

metodiky (EPA 1999b) je navržen chlorovodík (HCl), jako látka, která při různých 

podmínkách dává nejkonzervativnější výsledky. V případě simulace pro účely vytvoření 

nomogramu pro určování zóny havarijního plánování byl tedy zvolen chlorovodík. Při 

simulacích jsou přitom použity vlastnosti této látky kromě limitů toxicity, které jsou 

vztaženy ke třídám toxicity. Vstupní data využívaná v rámci software SLAB jsou uvedena 

v příloze č. 1. Parametry přímo využité pro simulaci jsou uvedené v příloze č. 3.  

 

Exploze 

Pro výpočet projevů exploze byl zvolen k-model, používaný v rámci české legislativy 

(Český báňský úřad, 1995) pro stanovení bezpečných zón v okolí skladů výbušnin. Použitý 

model v sobě zahrnuje i určení hraniční hodnoty účinku (pomocí koeficientu k). 
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𝑙 = 𝑘.𝑚
1

3      (7) 

l = vzdálenost 

k = koeficient k 

m = hmotnost látky 

Fireball 

Výpočet velikosti fireballu je založen na dvou modelech – modelu jevu BLEVE a modelu 

jevu Boilover. Jelikož mají oba jevy společný sklon přímky zobrazující závislost vzdálenosti 

na hmotnosti látky, jsou oba modely vztažené k jediné křivce. Pro výpočet tepelného toku 

z fireballu byl zvolen modifikovaný point source model, založený na parametrech 

z publikace (Abbasi a Abbasi 2007). Výpočet vzdálenosti pro boilover je založený na 

metodice (INERIS 2010). Empirický vzorec zde uvedený odpovídá modelu bodového 

zdroje.  

Pool fire 

Model požáru pool fire je založen na modelu bodového zdroje a odpařování z kaluže 

modifikovaného podle americké metodiky (EPA, 1999b). Největším problémem zde bylo 

určení plochy louže jako zásadního parametru ovlivňujícího velikost tepelného toku. Bylo 

třeba uvažovat možnost ohraničení zásobníku jímkou a zároveň defaultní hloubku nádrže 

v případě, kdy jímka nemusí existovat. 

Únik látky s oxidačním účinkem 

Vzhledem k podobnému projevu (únik látky) byl model jevu použit analogicky jako u úniku 

toxické látky (SLAB). Rozdíl byl pouze v použití limitní hodnoty. 

11.1.2 Modely účinku využité pro stanovení zóny havarijního 

plánování 

Vzhledem k tomu, že zóna havarijního plánování, přestože její účel není jednoznačně 

stanoven (Baudišová et al. 2011), je v principu nástrojem havarijního plánování, je třeba, 

aby i konečný účinek na hranici zóny odpovídal potřebám havarijního plánování. Vzhledem 

k tomu, že zóna havarijního plánování může být vyjádřena pouze jako jedna hranice, nelze 

použít dvě referenční hranice, ale zvolit pouze jednu. Poměrně jasnou volbou koncového 

účinku je hranice úmrtí, tedy referenční hranice 1. Následně je rozebrána její aplikace pro 

jednotlivé druhy havarijních jevů.  

 



 

 - 130 - 

Únik toxické látky 

První referenční hranice odpovídá 1 % úmrtí, případně využití odpovídající úrovně limitu 

akutní toxicity. Použití limitů akutní toxicity může být značně problematické, jelikož je 

nutné stanovit zónu havarijního plánování pro veškeré látky, které jsou přítomné v podnicích 

spadajících pod direktivu SEVESO III. Ne pro všechny tyto látky jsou stanoveny limity 

akutní toxicity. Využití samotné probitové funkce je ze stejného důvodu značně obtížné – 

probitové funkce je možné dohledat maximálně pro několik desítek látek. Proto byl zvolen 

způsob použití hodnoty ekvivalentní třetí úrovni limitů akutní toxicity vypočitatelné 

z hodnoty LC50. Hodnota LC50 je u většiny chemických látek dobře dohledatelná. 

Převod dat z LC50 na úroveň limitu toxicity využívá následující předpoklady: Jelikož 

hodnota LC50 označuje koncentraci látky, při které dojde k úmrtí 50 % vystavených jedinců, 

není vhodná pro účely plánování. Mnohem vhodnější je hodnota „hraniční“ tedy taková, 

která je vztažená k hranici, při které je možné v exponované populaci očekávat úmrtí. Taková 

hodnota je zvolena v takzvaných limitech akutní toxicity (např. AEGL, ERPG), které jsou 

stanovované právě pro účely havarijního plánování. Vývoj limitů akutní toxicity pro každou 

látku je v podstatě jedinečný a na vždy založený na jednoznačném výpočtu 

z toxikologických dat (jde spíše o konsensus expertů). V metodikách pro stanovování úrovní 

limitů akutní toxicity je způsob jakým z hodnoty LC50 získat odhad pro úroveň odpovídající 

úmrtí prvních jedinců v zasažené populaci. Podle National Research Council (2001) je 

doporučen faktor 3, stejný faktor je použit i v rámci metodiky ministerstva životního 

prostředí (MŽP ČR, 2011) pro použití limitů akutní toxicity pro účely analýzy rizik.  

Exploze 

Z důvodu jednoduchosti použitého modelu exploze je způsob modelování účinku 

zakomponován přímo v modelu jevu. Jediným problémem bylo nastavení koeficientu 

k v rovnici modelu tak, aby odpovídal hranici, kde může být způsobeno úmrtí. Byla zvolena 

hodnota 14, která by měla odpovídat lehkému poškození staveb na hranici této zóny.  

Fireball 

Pro výpočet hraničního účinku byl do modelu BLEVE zahrnut způsob založený na odhadu 

tepelné dávky způsobující 1% úmrtnost. Tato dávka byla určena z odhadů 1% úmrtnosti 

následkem třetího stupně popálenin získané z literatury (Roberts 2000; Prugh 1994). Tyto 

hodnoty byly odvozeny z dat použitých v Eisenbergově modelu (Eisenberg et al. 1975). 

V tomto případě je určení takovéto hranice úmrtnosti méně konzervativní než navrhovaná 
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hranice druhého stupně popálenin. Problém je spíše ve zdroji dat, jelikož jsou použita data 

z Eisenbergova modelu, který vychází z výsledků experimentů a použití jaderných zbraní. 

Jedná se však o široce používaná data, proto v kontextu potřeb stanovení zóny havarijního 

plánování nelze tento způsob považovat za špatný. 

Pool fire 

Byl použit obdobný přístup pro určení teplené dávky jako v případě BLEVE. 

Únik látky s oxidačním účinkem 

Jelikož tento typ účinku je odlišný od projevů nebezpečných látek uvažovaných ve většině 

této práce, byl přístup k hodnocení určen jako analogický k referenční hranici 1 – tedy hranici 

úmrtnosti. Byla zvolena koncentrace odpovídající 23 % vzdušného kyslíku, což je podle 

zdroje (EIGA, 2006) hodnota hranice nebezpečnosti pro koncentraci vzdušného kyslíku, 

která může vést k nebezpečné iniciaci, požáru jinak málo hořlavých materiálů a způsobit 

ohrožení lidí. 

11.1.3 Shrnutí harmonizovaného způsobu hodnocení následků 

implementovaného v rámci projektu OPTIZON 

Nejpodstatnějším přínosem projektu OPTIZON a vytvořeného nového způsobu stanovení 

zóny havarijního plánování je změna ve způsobu, jakým může být chápána hranice této zóny. 

Stávající způsob je založen na využití hodnoty LC50, tedy počítá na hranici s úmrtností 

prakticky „průměrného“ člověka, nebo jinak řečeno s tím, že polovina exponovaného 

obyvatelstva může na této hranici zemřít. Ve skutečnosti je situace složitější kvůli 

zdvojnásobení výsledné hranice, podrobně diskutováno v kapitole 3.1.3 a článku (Baudišová 

et al., 2011). Navrhovaný způsob, schválený jako metodický pokyn, který bude přímo 

transformován do nové vyhlášky upravující stanovení zóny havarijního plánování, je 

krokem vpřed k lepší ochraně obyvatelstva, jelikož se snaží o ochranu každého jednotlivce 

a hranici stanovuje s větším zaměřením na skutečné potřeby havarijního plánování.  

11.2  Citlivostní analýza 

Proces modelování následků v sobě nutně zahrnuje nejistoty a neurčitost. Jakýkoli přístup 

k modelování, ať už jevů nebo účinku, nedokáže tyto nejistoty odstranit. Zásadním 

problémem jsou nejistoty epistemické, mezery ve schopnosti odhadnout parametry, které 

často nejsou známé pouze v čase před vznikem havárie, ale při samotné havárii mohou 

zásadním způsobem ovlivnit její průběh (např. uniklé množství). Určitým problémem jsou 
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i nejistoty aleatorní, jejichž správný popis a zpracování může být omezeno v případě situací 

a modelů, pro které je k dispozici málo kalibračních dat. Jelikož je nejistota nedílnou součástí 

modelování následků, je nutné ji komunikovat. Vědomí nejistoty, která provází odhady 

následků, může zásadním způsobem pomoci při havarijním plánování. Ve chvíli, kdy je 

potřeba se připravovat na budoucí havárii, je třeba znát nejen očekávané dosahy havárií, ale 

i to, jak jistí si můžeme touto předpovědí být. Při použití modelovacích přístupů je často 

možné definovat nejistoty ve vstupních datech. Pro havarijní plánovače je potom důležitou 

informací, do jaké míry se tato nejistota může zobrazit v datech výstupních. Specificky pro 

účely této práce je zásadní informací, jak se nejistoty v modelech účinku, nebo v datech na 

kterých jsou modely účinku stanoveny, mohou projevit v celkovém hodnocení následků. 

(Ferguson a Hendershot, 2000) Odpověď na tuto otázku může pomoci definovat úsilí při 

vyhledávání přesnějších dat pro tyto modely nebo umožnit zjednodušení v případě, že 

nejistota v těchto datech výstup modelů významněji neovlivňuje (nebo jsou výstupy 

ovlivněny mnohem významněji jinými parametry).  

Posouzení dopadu nedostatku vědomostí, pokud jde vliv vstupů do modelu na 

předpokládané výstupy modelu je důležitým krokem, a je ho obecně dosaženo použitím 

citlivostní analýzy nebo analýzy nejistot. Analýza nejistot vyšetřuje nejistoty ve výstupech 

modelu vzhledem k definovaným nejistotám ve vstupech do modelu. Citlivostní analýza 

odhaduje efekt každého vstupu do modelu, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím 

kombinovaných účinků na výstup modelu za účelem identifikace parametrů, které nejvíce 

ovlivňují výstupní nejistoty. To pomáhá určit, kam by se měla zaměřovat snaha na zlepšení 

predikce modelů. Použití takových metod je stále běžnější v modelování v oblasti životního 

prostředí a je k dispozici celá řada metod. Výběr metody závisí na úrovni požadovaných 

informací a povaze a výpočetních nákladech modelu, který je předmětem analýzy. Lokální 

metody jsou nejčastěji použity a poskytují efektivní způsob, jak identifikovat důležité 

parametry tam, kde není možné dosáhnout velkého množství běhů modelu. (Ziehn a Tomlin, 

2009) 

Globální metody citlivostní analýzy hodnotí modely jako černé skříňky. Umožňují uživateli 

hodnotit význam různých vstupních parametrů, ale mohou vyžadovat velké množství 

simulací.  

Pro vysoce nelineární modely může analýza globální citlivosti tvořit důležitou součást 

procesu hodnocení modelu a po identifikování důležitých parametrů, které přispívají 
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k nejistotám ve výstupech, může přispět ke zvýšení spolehlivosti modelů. Problémem je 

často vysoká výpočetní náročnost jednotlivých modelů. To omezuje použití tradičních 

metod analýzy globální citlivosti, jako je analýza Monte Carlo, vzhledem k výpočetní 

náročnosti modelu a obtížnosti v interpretaci výsledků pro velké množství parametrů. (Ziehn 

a Tomlin, 2009) 

Metoda RS-HDMR poskytuje přímý přístup k vyšetření vztahu v rámci prostoru vstupů a 

výstupů v rámci modelu bez nutnosti velkého množství simulací. Ačkoli metoda RS-HDMR 

je koncepčně jednoduchá, aplikace není vždy jednoduchá, protože existuje mnoho HDMR 

nástrojů a rozšíření. Software GUI-HDMR popsaný v práci (Ziehn a Tomlin, 2009) 

kombinuje RS-HDMR nástroje a jejich rozšíření v jednom balíčku Matlabu, vybavený 

grafickým uživatelským rozhraním. Tak je metoda HDMR a její rozšíření snadno dostupná 

pro všechny uživatele ve všech oblastech. Uživatel pouze dodává jednu sadu vstupních 

hodnot (náhodná nebo experimentální data) a odpovídající výstupní hodnoty. Software GUI-

HDMR není omezen na určitý typ modelu a může být použit nezávisle na typu využívané 

platformy, pouze se standardním balíčkem pro Matlab (Ziehn a Tomlin, 2009).  

Metoda GUI–HDMR byla úspěšně využita v oblasti modelování plamene (Tomlin et al., 

2014; Dlabka et al., 2013) a ablace (Nevrlý et al., 2013). Jelikož se jedná o silný nástroj, 

který je možné aplikovat na modely bez ohledu na jejich účel, je možné tuto metodu využít 

i pro zhodnocení nejistot v modelech pro hodnocení následků. Cílem této části je provedení 

příkladu omezené citlivostní studie pro model použitelný v rámci hodnocení následků, 

s cílem zobrazit závislost výsledné zóny na nejistotách obsažených v modelech účinku.  

Jako příklad byl zvolen model uvedený v předchozí kapitole, který sloužil ke stanovení 

nomogramu pro zhodnocení toxických účinků. Účelem citlivostní analýzy není v tomto 

případě hodnotit specifický reálný příklad, ale pouze vlastnosti modelu. Proto některé 

připisované nejistoty či parametry neodpovídají reálným situacím, nicméně slouží pro popis 

nejistot modelu a zobrazení jeho vlastností s ohledem na ovlivnění nejistotami.  

Pro účely citlivostní studie bylo nutné připravit takové prostředí, které umožní opakované 

běhy simulací havarijních jevů. Pro tyto účely byl vytvořen software v programovacím 

jazyce C# (viz obrázek 12). Software slouží pro provádění většího množství simulací 

havarijních jevů, ať již za účelem citlivostní analýzy nebo případně jako možný zdroj pro 

provádění probabilistického hodnocení následků havarijních scénářů (pro ten účel je třeba 

v současné době implementovat funkce umožňující provedení využití pravděpodobnostních 
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rozdělení v rámci metody Monte Carlo). Základní myšlenkou při tvorbě bylo využití 

takového nástroje, který je schopný hodnotit širokou škálu havarijních jevů srovnatelným 

způsobem (unifikovat vstupy a výstupy). S ohledem na praktické využití byly v prvotní fázi 

implementovány jednoduché modely základních havarijních jevů - rozptyl látky lehčí než 

vzduch (Gaussovský model), rozptyl látky těžší než vzduch (SLAB), modely jevů BELVE 

a Pool fire založené na modelu bodového zdroje a modely exploze (TNT model a k-model).  

 

Obrázek 12: Software pro simulaci s pomocí základních modelů havarijních jevů 

Software byl připraven takovým způsobem, aby umožnil provádění citlivostních studií 

a výstupy byly přímo využitelné pro nástroj GUI-HDMR. Pro účely této práce byla 

provedena citlivostní studie nejsložitějšího z modelů implementovaného v rámci tohoto 

nástroje, což je model SLAB (Ermak, 1990). Ten je implementován na rozdíl od ostatních 

modelů pouze jako samostatný kód ve Fortranu, jelikož jeho přepis do programovacího 

jazyka C# by byl mimořádně náročný. Na rozdíl od dalších zjednodušených modelů se jedná 

o poměrně nelineární model. 

Jako základní nastavení modelu byl zvolen rozptyl oblaku chlóru z blíže nespecifikovaného 

zařízení. Nastavení vychází z reálné problematiky v rámci chemických podniků přítomných 

v České republice. Neklade si ale za cíl hodnotit reálný příklad, jedná se pouze o nástroj 

k hodnocení vlivů nejistot ve vstupních datech na výstupy modelu. Model byl hodnocen 
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pomocí dvou nastavení. Vstupní hodnoty jsou založené parametry odpovídající 

věrohodnému scénáři úniku chlóru. Scénář do značné míry odpovídá nastavení scénáře pro 

únik obecné toxické látky využitého pro účely výpočtu zóny havarijního plánování v rámci 

projektu OPTIZON (viz předchozí kapitola), jen je využita specifická látka. V rámci první 

studie jsou tyto hodnoty stejnoměrně variovány o 30 %. Ty vytváří nastavení, která nemusí 

být věrohodná s ohledem na reálnou havárii, nicméně nám mohou při prozkoumání celkové 

odezvy modelu pomocí citlivostní analýzy umožnit rozeznat významnost jednotlivých 

parametrů. V rámci druhého případu jsou tyto hodnoty variovány s ohledem na reálné 

situace, ke kterým dochází v rámci přípravy na havárie – tedy některé hodnoty jsou dopředu 

dobře známé, jiné jsou předmětem nejistoty a neurčitosti. Jak původní hodnoty, tak jejich 

rozmezí pro druhý případ jsou uvedené v příloze 4. Třída stability nebyla v rámci analýzy 

brána v úvahu jako samostatný parametr, jelikož předběžné výpočty prokázaly, že je 

nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím výslednou vzdálenost. V určitých případech byl 

vliv na výsledky simulací tak výrazný, že nebylo možné identifikovat vliv dalších parametrů, 

proto jsou v rámci analýzy hodnoceny všechny třídy stability zvlášť. 

Výsledky citlivostní analýzy jsou zobrazeny v následujících tabulkách. V tabulkách je vždy 

zobrazeno pořadí daného parametru podle významnosti vlivu na výsledky simulací a zároveň 

uveden takzvaný citlivostní index (Si). Ten udává, jakým poměrem přispívá daný parametr 

k celkovému výsledku. Je nutné ještě jednou zopakovat, že uváděné výsledky jsou vztažené 

vždy k dané třídě meteorologické stability, a ta by měla být chápána jako globálně 

nejvýznamnější parametr. Tabulka 14 a 15 uvádí citlivost modelu v případě, že vstupní 

hodnoty jsou variovány rovnoměrně s odchylkou 30% od stanovené hodnoty.  

Limit toxicity je ve všech případech jedním z pěti nejcitlivějších vstupů. Jeho pořadí se pro 

různé třídy stability mění, nicméně zároveň je z uvedených citlivostních indexů patrné, že 

vliv na výsledky je pro všech pět faktorů víceméně obdobný, rozdíly jsou ve většině případů 

pouze v setinách procent. Mezi nejvýznamnější faktory patří molekulová hmotnost, což 

odpovídá očekávanému chování modelu těžkého plynu. Dalším je poměrně očekávaně 

hmotnostní tok a rychlost větru. Okolní teplota opět souvisí s chováním oblaku těžkého 

plynu. Pro třídu stability E je jako jeden z významných faktorů identifikována výška 

rychlosti měření větru, což působí jak překvapivě, tak nelogicky. Výška měření rychlosti 

větru má ovšem vliv na přepočet rychlosti větru a jelikož pro třídu E je rozmezí uvažovaných 
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rychlostí větru poměrně malé, předpokládá se, že může jít právě o efekt, který se projevuje 

prostřednictvím rychlosti větru. 

Tabulka 14: Výsledky citlivostní analýzy pro scénář s rovnoměrně variovanými vstupními hodnotami pro třídy 

stability A, B a C 

 A B C 

Pořadí Si Pořadí Si Pořadí Si 

Molekulární hmotnost 1 0.200 2 0.179 5 0.172 

Limit toxicity 2 0.184 4 0.173 4 0.174 

Hmotnostní tok 3 0.178 1 0.179 2 0.180 

Okolní teplota 4 0.161 5 0.170 3 0.175 

Rychlost větru 5 0.153 3 0.178 1 0.186 

 

Tabulka 15: Výsledky citlivostní analýzy pro scénář s rovnoměrně variovanými vstupními hodnotami pro třídy 

stability D, E a F 

 D E F 

Pořadí Si Pořadí Si Pořadí Si 

Molekulární hmotnost 5 0.167 3 0.158 1 0.177 

Limit toxicity 4 0.170 1 0.159 2 0.165 

Hmotnostní tok 2 0.178 2 0.159 3 0.156 

Okolní teplota 3 0.175 4 0.156 4 0.148 

Rychlost větru 1 0.189 5 0.152   

Výška měření rychlosti 

větru 

    5 0.116 

V tabulkách 16 a 17 jsou uvedeny výsledky pro citlivostní analýzu s použitím vstupních 

hodnot variovaných podle „reálných nejistot“ v případě simulací v rámci analýzy následků. 

Z ovlivňujících faktorů vypadávají fyzikálně-chemické vlastnosti látky, které jsou 

jednoznačné. Z výsledků je patrné, že volba limitu toxicity je zásadním faktorem, který 

ovlivňuje výsledek simulací. Ve většině případů následuje až po hmotnostním toku, ale 

v případě třídy stability E je dokonce nejvýznamnějším faktorem. Na rozdíl od rovnoměrné 

variace, lze v tomto případě vysledovat, že hmotnostní tok a limit toxicity patří mezi dva 

nejvíce ovlivňující faktory. Jako další faktory se objevují rychlost větru, trvání úniku 

a drsnost povrchu. Důležitým faktorem je i průměrovací čas, který může být chápán jako 

určité vyjádření doby expozice.  
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Tabulka 16: Výsledky citlivostní analýzy pro scénář s „reálně“ variovanými vstupními hodnotami pro třídy 

stability A, B a C 

 A B C 

Pořadí Si Pořadí Si Pořadí Si 

Hmotnostní tok 1 0.348 1 0.347 1 0.391 

Limit toxicity 2 0.275 2 0.284 2 0.323 

Rychlost větru 3 0.153 3 0.156 4 0.070 

Trvání úniku 4 0.126 4 0.128 3 0.123 

Průměrovací čas 5 0.033 5 0.037 5 0.054 

Tabulka 17: Výsledky citlivostní analýzy pro scénář s „reálně“ variovanými vstupními hodnotami pro třídy 

stability D, E a F 

 D E F 

Pořadí Si Pořadí Si Pořadí Si 

Hmotnostní tok 1 0.389 1 0.429 2 0.312 

Limit toxicity 2 0.331 2 0.425 1 0.366 

Rychlost větru 5 0.040 5 0.023   

Trvání úniku 3 0.130   3 0.224 

Průměrovací čas 4 0.055 3 0.033 5 0.015 

Drsnost povrchu   4 0.032 4 0.015 

Z provedené analýzy vyplývá, že nejistoty, které jsou vztažené k tvorbě limitu akutní toxicity 

(jako zjednodušené reprezentaci modelu účinku), se významně projevují ve výsledcích 

zjednodušených modelů pro výpočet nebezpečných vzdáleností. Pro účely této práce se 

jedná spíše o ilustrativní příklad, který využívá jen úzkých možností citlivostní analýzy 

a vytvořeného software. Nicméně i v této omezené formě je zobrazením významnosti toho, 

do jaké míry je možné vůbec věřit predikcím využívaných modelů, s ohledem na nejistoty, 

které jsou v jejich rámci zakomponovány.  
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12 Diskuze a závěry práce 

Hodnocení následků, tedy modelování možných dopadů chemických havárií na 

obyvatelstvo, v sobě inherentně zahrnuje množství zásadních problémů. V jádru se vlastně 

jedná o „předvídání budoucnosti“. Z aktuálního stavu systému a ze zkušeností získaných na 

základě proběhlých havárií nebo experimentováním s podobnými systémy se snažíme 

předvídat, jak bude potenciální havárie probíhat a jaké bude mít dopady na člověka. 

Záměrem této práce bylo vytvoření postupu hodnocení následků pro účely havarijního 

plánování. To v sobě na základní úrovni spojuje především dvě základní oblasti: oblast 

prevence závažných havárií a oblast ochrany obyvatelstva. Obě z nich mají určitý historický 

kontext, do určité míry se prolínají a každá z nich může být určitým způsobem chápána i jako 

řešení celé izolované problematiky. Prevence závažných havárií je komplexně řešena cca od 

60. až 70. let minulého století a hodnocení následků vně podniku bylo vždy její nedílnou 

součástí. Modelování havarijních jevů, jako jedna z hlavních součástí, potom prošlo 

dlouhým vývojem, který vedl k velkému množství vědecky přijímaných a do určité míry 

spolehlivých nástrojů. Vývoj v této oblasti stále pokračuje, vznikají nové modely na základě 

dalších experimentálních dat, případně se zpřesňují ty stávající. S aplikací nových 

výpočetních metod a s prozatím stále se snižující cenou za výpočetní výkon lze 

předpokládat, že v budoucnu bude možné modelovat havarijní jevy přesněji a podrobněji. 

Nicméně to neznamená, že přesnější modely nutně povedou k lepší predikci. Do modelování 

jevů vstupují určité faktory, jejichž hodnoty nebude nejspíš možné nikdy předvídat. 

Fundamentálním příkladem může být rychlost větru. Přestože průměrné rozložení rychlosti 

větru může být známé, tj. můžeme hovořit o tom, že se jedná pouze o aleatorní nejistotu, 

v principu je neodstranitelná (neredukovatelná). Vychází z jevů v atmosféře, které sice 

mohou být deterministické, ale s největší pravděpodobností a nejčastěji se jedná o jevy 

deterministicky chaotické. Takové jevy je možné věrohodně předvídat jen při takové 

přesnosti znalosti vstupních parametrů, která není dosažitelná. To neznamená, že jevy jako 

rozptyl toxické látky nelze exaktně modelovat – ale znamená to, že rozptyl toxické látky pro 

případ potenciální havárie nelze modelovat přesně, jednoznačně a správně. Jakkoli můžeme 

v budoucnu očekávat zpřesnění matematických modelů rozptylu, především s využitím CFD 

modelů (Hanna et al., 2009; Kiša a Jelemenský 2009; Mcbride et al., 2001; Pontiggia et al., 

2011), nejspíš nikdy nebudeme schopni předpovědět, co se při potenciální havárii 

v budoucnosti přesně stane. Určitá nejistota potom zůstává v mnoha případech i v popisech 
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samotných fyzikálně chemických jevů – například problematika vzniku modelování 

turbulence nebo reakčních toků při hoření. Čím složitější je havarijní jev, tím více 

epistemických nejistot se k němu váže. Některé typy jevů jsou v současnosti popsatelné 

pouze empirickými modely a jejich principy zůstávají do určité míry nevyjasněné (např. 

BLEVE, boilover). Nicméně lze do určité míry předpokládat, že nejistoty ve fyzikálně 

chemické podstatě těchto jevů mohou být postupem času objasněny.  

V případě modelování následků havárií na člověka je situace ještě složitější. Zatímco většina 

havarijních projevů je založená na fyzikálně chemických fenoménech, které mohou být 

zkoumány různými způsoby, modelování účinku v sobě zahrnuje člověka jako biologický 

a částečně i psychologický a sociální prvek. V tomto okamžiku se opouští oblast přírodních 

nebo takzvaných „tvrdých“ věd. Ale i jen samotná biologická oblast přináší obrovské 

množství problémů. Přestože naše vědomosti o principech poškozujících účinků na člověka 

se stále zvyšují, většina těchto vědomostí spočívá především v podrobnějších 

redukcionistických popisech. Prohlubují se informace o tom, jak se určité látky mohou šířit 

organizmem, jakým způsobem poškozují určité tkáně a podobně. Nicméně postupem času 

také výrazně dochází k omezování zdrojů nových empirických informací o celkovém 

účinku. To je způsobeno především rozšiřujícími se humanitními principy a omezování 

pokusů na zvířatech. Do určité míry lze říci, že některá data, která byla v minulosti získána, 

již nebude (následkem společenského rozhodnutí) možné ověřit nebo získávat. Obecně je 

problematika toxického hodnocení omezena tím, že provádět adekvátní experimenty 

v zájmové oblasti, tedy experimentovat s úmrtností nebo vážným poškozením zdraví přímo 

na lidech, je společensky nepřijatelné (což je naprosto pochopitelné). Přestože v minulosti 

k testování na lidech docházelo, je etická nepřijatelnost takového postupu hodnocená tak 

vysoko, že společnost není ochotná ani využít již existující data (Cohen, 1989). Autor této 

práce se s argumenty pro nevyužívání těchto dat ztotožňuje. Podobná situace je například 

v oblasti hodnocení tepelného toku. Velká část těchto hodnot byla získána z použití 

a experimentování s jadernými zbraněmi. Je nejvyšším společenským zájmem, aby tyto 

(a obdobné) experimenty nebyly nikdy opakovány. Potom vyvstává otázka, jakým 

způsobem získávat další data. Je jasné, že určité cesty existují, pro účely hodnocení účinků 

tlakové vlny to může být například CFD simulace lidského těla, u účinků tepelného záření 

simulace lidské kůže. Je nutné ovšem chápat, že validace těchto modelů může zahrnovat 

pouze vstupní nastavení (odpovídá modelované lidské tělo skutečně lidskému tělu?), nikoli 
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úroveň efektů (modelujeme vznik zranění tak jak vznikalo ve skutečnosti?). Obecně lze říci, 

že jsme v situaci, kdy byla určitá data získána, nebudou moci být (s největší 

pravděpodobností) získána znovu stejným způsobem a je třeba s nimi pracovat tak, jak jsou. 

Dalším problémem je při hodnocení člověka započtení poznatků z oblasti psychologie nebo 

sociologie. Přestože se v principu může jednat o zdánlivě nedůležité faktory, v realitě mohou 

být následky závažné havárie do značné míry ovlivněny chováním lidí. Samotné hodnocení 

projevů požáru může na určité úrovni vyžadovat znalost o tom, jak bude člověk na tepelný 

tok reagovat, zda bude prchat a jak rychle. Určité chování může ovlivnit i dopady havárií 

obecně – jak často reportované případy, kdy se obyvatelstvo shromažďuje v místě havárie 

a je následně postiženo následným havarijním projevem (například havárie v Enschede), tak 

specifické typy chování plynoucí ze špatného vyhodnocení situace. Tyto charakteristiky sice 

přímo nesouvisí s tím, do jaké vzdálenosti stanovovat nebezpečné hranice v okolí havárie, 

ale ve finále mohou ovlivnit celkové dopady havárií. To úzce souvisí s druhou oblastí, která 

se dotýká dané problematiky, a to s ochranou obyvatelstva. 

Ochrana obyvatelstva je oblastí, která zvláště v České republice, podle názoru autora této 

práce, do určité míry postrádá teoretické a vědecké ukotvení. Často je uchopena pouze jako 

soubor opatření, která se provádějí za nějakým účelem, bez hlubšího rozboru smyslu. Je 

otázka, zda je takový systém dostatečný a zda dobře plní svoji funkci. Zkušenosti ze 

zahraničních havárií (Enschede, Toulose, Seveso) ukazují, že může existovat velké množství 

problémů, které se při těchto haváriích projevují. Pokud chápeme ochranu obyvatelstva jako 

hierarchický systém založený na pravidlech, která určují co má kdo a kdy udělat, potom jsou 

vstupy z oblasti hodnocení následků založené na jednoznačném popsání efektů ve 

vzdálenosti a v čase ideálním řešením. Nicméně je otázkou, jestli takový systém skutečně 

zobrazuje nejistou realitu nebo zda není v souladu s tvrzením Ulricha Becka (Beck, 1992) 

pouze formou legitimizace. Matematizace a objektivizace rizik vytváří z nejistých budoucích 

podmínek i z následků našich rozhodnutí vědecky uchopitelný problém. Do určité míry je to 

tak skutečně potřeba, ovšem přehnaná aplikace nástrojů (především) tvrdých přírodních věd 

nemusí vždy vést k lepším výsledkům.  

Otázku těchto principů rozebíral už Weinberg (1972), který přichází s pojmem „trans-

science“. Existují otázky, na které věda nemůže při současném stavu vědění (a možná vůbec 

nikdy) dát adekvátní odpovědi. Funtowitz a Rawetz (1993; 2003) zase přicházejí s termínem 

„post-normal science“, který se týká situací, kdy jsou fakta nejistá, hodnoty sporné 
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a rozhodnutí nutná. Přestože otázka akutních havarijních účinků nemusí patřit mezi 

prototypické oblasti těchto případů (hovoří se spíše o věcech, jako je využití jaderné energie 

a globální oteplování), je zde možné vidět, že problematické části hodnocení následků 

spadají do oblastí, které není možné vyřešit vědou. Nejistoty jsou inherentní součástí 

zkoumaných systémů, nicméně často místo skutečného zobrazení nejistot se v analýzách 

rizik setkáváme s touhou po falešných jistotách. Někteří autoři opakovaně upozorňují na 

fakt, že pravděpodobnost (včetně vyjádření pravděpodobnosti pomocí frekvence) není ve 

většině případů nejlepším způsobem k zachycení nejistot v analýzách rizik (Aven a Zio, 

2011; Aven a Pörn, 1998; Aven a Renn, 2009; Flage et al., 2014; Aven a Zio, 2014). 

V analýzách následků, jak je rozebíráno výše, je mnoho dalších nejistot, které jsou v průběhu 

procesu hodnocení a při modelování „odstraňovány“ různým způsobem. V některých 

případech jsou nahrazeny pravděpodobností, většinou jsou nahrazeny hodnotami, o kterých 

se předpokládá, že jsou v danou chvíli nejpřesnější. Tím je často (i když nechtěně) vlastně 

nejistota ignorována, jelikož výstup z hodnocení následků jí žádným způsobem nezobrazuje.  

Zásadní informací, a to i při hodnocení následků, totiž nemusí být to, co víme (co, kdy a jak 

se stane), ale také jak jistě to víme. Závažné havárie jsou v principu události, které do určité 

míry inherentně souvisí s naší neznalostí, a tato neznalost může být v některých případech 

neredukovatelná (alespoň ve vztahu k predikcím budoucích stavů). Pokud se výsledky budou 

zobrazovat ve formě, která vzbuzuje dojem toho, že daný fenomén známe nebo dovedeme 

předpovídat, může být následně škoda způsobená tímto fenoménem mnohem vyšší. Pokud 

analytik při zpracovávání analýzy následků využije model účinku formou limitu akutní 

toxicity, jehož nejistota je v řádu desítek, má tato zásadní vliv na nejistotu celkového 

výsledku (viz výsledky předchozí kapitoly). Řešení tohoto problému využíváním 

„nejhorších“ nebo konzervativních hodnocení je v některých případech pochopitelné, ale ve 

výsledku často vede u odborné veřejnosti k naprosté nedůvěře ve výsledky modelování 

(osobní zkušenost autora). Ovšem základní důvod pro řešení problematiky závažných 

havárií je právě existence havárií, které přesahují současnou zkušenost. Havárie citované 

jako důvod vzniku směrnice SEVESO přímo v jejím textu jsou prototypickým příkladem 

takových havárií. Rozdíl je vidět i v rozdílu velikostí zón havarijního plánování a empiricky 

stanovených nebezpečných a ochranných zón pro účely zásahů HZS (HZS, 2007), které jsou 

řádově menší než ty získané z analýzy rizik. To není samo o sobě špatné – odpovídá to 

praktickým zkušenostem při běžných zásazích. Ale v případě vzniku závažné havárie 
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dochází právě k překročení běžné zkušenosti. A informace o možném rozsahu tohoto 

překročení je nutné získávat a prezentovat takovým způsobem, který dovede nejlépe zobrazit 

skutečnou realitu. Ta je dost často nejistá a její nepochopení vede právě ke vzniku takových 

událostí, které nazýváme závažnými haváriemi. Jedním z praktických příkladů tohoto 

omezeného chápání je i v této práci uvedený postup pro stanovení zóny havarijního 

plánování. Aby vypočtená velikost byl přijatelná pro státní správu a integrovaný záchranný 

systém, bylo třeba učinit velké množství předpokladů. Jedním z nich je například využití 

předpokladu, že modelovaná havárie bude vždy zobrazovat jen zapojení 10% látky přítomné 

v zařízení. To je rozumný předpoklad s ohledem na analýzu a plánování reálných scénářů, 

ale takto stanovená zóna tím pádem v sobě zahrnuje významnou nejistotu týkající se havárií, 

při kterých uniklá látka představuje více než 10 % celkového množství. Takové havárie jsou 

sice méně pravděpodobné, ale možné. Nicméně využití jediné zóny, bez širších souvislostí 

a informací o tom, do jaké míry se na ni lze spolehnout, vede k tomu, že většina havarijního 

plánování se soustředí na oblast, která plně nereflektuje všechny možnosti rozvoje závažné 

havárie. Daný postup je sice jednoduší pro výpočet, ulehčuje rozhodování a plánování, ale 

může snižovat například efektivitu nasazených sil a prostředků a celkově i bezpečnost lidí 

v okolí chemických podniků. 

Výstupem této práce je harmonizovaný způsob hodnocení následků. Jako jeden z jejích 

závěrů je však nutné označit zjištění, že harmonizovanější a přesnější (ať už si pod tímto 

termínem představíme cokoli) způsob hodnocení následků obecně nutně nemusí vést k lepší 

havarijní připravenosti. Získání přesnějších dat, složitějších modelů a komplikovanějších 

postupů nezajistí lepší výsledky. Při hledání lepších procesů hodnocení je třeba přihlížet 

především k účelu hodnocení. Možné řešení diskutovaných problémů je možné hledat 

několika cestami. Jak už bylo řečeno, problematika je multidisciplinární, proto navrhovaná 

řešení a prostor pro další práci lze rozdělit na cestu „sociálních“ a „přírodních“ věd. 

V rámci sociálních věd je především možné využívat nástrojů pro zvýšení ochrany 

obyvatelstva a společnosti obecně. V první řadě je jedním z možných posunů odlišný způsob 

managementu rizik, takzvaná governance rizik (Bunting et al., 2007). Rizika nemusí být 

řízena jedním aktérem (zdrojem), ale jejich zvládání je chápáno jako spolupráce všech 

stakeholderů. Pro analýzu následků by zde platilo, že zůstane nedílnou součástí celkového 

zhodnocení rizik, ale bude úzce souviset s analýzou hodnot. Dalším konceptem je zvyšování 

resilience tedy odolnosti společnosti. Resilience je termín pocházející původně z ekologie 
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(Holling, 1973), později využíván v kontextu odolnosti sociálních (Matzenberger, 2013; 

Gallopín, 2006; Folke 2006) i technologických systémů (Dinh et al., 2012; Hollnagel et al., 

2007). Důležitou roli má v tomto případě komunikace o rizicích. A to nejen v části, kdy již 

riziko přímo hrozí, ale především před havárií. V rámci komunikace o rizicích mohou být 

komunikovány i nejistoty. Možností, jak komunikovat nejistoty analýzy následků, je více, 

podstatné je, aby jediným výstupem nebyla například jen exaktně stanovená zóna 

havarijního plánování, případně isolinie následků, ale dostatečně přesně vyjádřené i to, do 

jaké míry si můžeme být danou hranicí jistí, a co všechno může ovlivňovat její rozsah. Tyto 

způsoby vyžadují celkem rozsáhlou paradigmatickou změnu jak v přemýšlení samotných 

obyvatel, tak dalších stakehoderů, především státu. Vyžadují pochopení toho, že expertní 

výpočet nemůže dát jednoznačnou odpověď na to, co se stane, že se vždy jedná jen o odhad. 

Jde o to, mít možnost poskytnout všechny relevantní informace o jevu, tak aby sloužily 

k většímu bezpečí, ale zároveň i poskytnout informace o všem, co se neví, aby řízení rizik 

neprováděly jen vybrané části společnosti, ale aby se mohl i každý jednotlivý občan 

rozhodnout s vědomím nejistot. 

Další možností, jak přispět k lepšímu hodnocení následků, je využití specifických metod 

přírodních věd. Na nejobecnější úrovni jde samozřejmě o získávání dalších dat. Tam kde je 

možné provádět experimenty, zvláště velkorozměrové, není důvod nesnažit se zjistit 

o sledovaných fenoménech více. Další slibnou oblastí je využití CFD modelování, přičemž 

je možné uvažovat o tom, že dostatečně přesné a validované CFD simulace mohou 

v některých případech sloužit jako náhrada experimentálních dat.  

Využití různých pokročilých matematických metod k zachycení nejistot může také určitým 

způsobem přispět k lepším výsledkům analýz. Příkladem může být stále se rozvíjející 

využívání bayesovských sítí (Uusitalo, 2007; Weber et al., 2012) nebo Dempster–Shafer 

theory (Dempster, 2008). Existuje větší množství způsobů, jak zachycovat nejistoty a jejich 

šíření během modelování nebo analýz (Greenland, 2001). Problémem je pochopitelnost 

jejich vyjádření pro uživatele analýzy, což opět může vést k požadavkům na lepší 

komunikaci rizik. (Veland a Aven, 2013) 

Určitý potenciál je i ve způsobech modelování. V některých případech může jít o praktické 

zobrazení šíření nejistoty (Aven et al., 2013) nebo o systematické hledání způsobů, jak 

nejistoty zobrazit, například za pomocí metody HDMR. Objevují se i zcela nové přístupy 

k hodnocení následků, například za pomoci celulárních automatů (Sarkar a Abbasi, 2006). 



 

 - 144 - 

Určitou výzvou je i využití modelů společnosti založených na agentech (Edmonds a Meyer, 

2013), které mohou v budoucnu vést k předpovědi chování lidí při závažných haváriích.  

Diskuze výsledku disertační práce určitým způsobem překračuje a doplňuje původní téma 

a cíl disertační práce. Harmonizace hodnocení následků tak jak byla provedena v rámci této 

práce, sice určitým způsobem přispívá ke zlepšení ochrany obyvatelstva, nicméně neřeší 

zásadní problémy hodnocení následků. Bezpečnost v principu není oblastí, která by šla řešit 

pouze „z části“. Provedená práce poukazuje na to, že problematika řešená v dané části 

(hodnocení následků) trpí problémy, které vyžadují odlišné pojetí celku. Vyřešení části 

(např. navržení jednoznačných hodnot nebo modelu pro hodnocení účinku) nepřispívá 

k lepším výsledkům celku, jelikož ignoruje nejistoty vztažené jak k modelům havarijních 

jevů, k modelům účinku, tak obecně k celé analýze rizik. Adekvátní hodnocení účinku pro 

havarijní plánování vyžaduje, aby výstupy z tohoto hodnocení byly schopné zobrazit 

nejistotu. Práce je z velké části zaměřená právě na identifikaci nejistot. Tento problém, 

přestože jeho řešení nebylo původním záměrem, vyprofiloval právě jako výsledek hlubšího 

studia dané problematiky. 
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13 Závěr 

V rámci předkládané práce byla provedená široká analýza modelů pro hodnocení projevů 

závažných havárií. Stěžejní součástí práce je především analýza modelů účinku a zobrazení 

nejistot, které se k použitým přístupům ve většině případů váží. Na této analýze byl pak 

založen návrh způsobu hodnocení účinků, který zohledňuje jak aktuální množství informací, 

které se současným stavem vědomostí máme, tak specifické potřeby havarijního plánování. 

Jedním z hlavních výstupů je to, že velká část těchto modelů, ačkoli jsou v praxi využívány 

s představou, že se jedná o „správné“ hodnoty, je zatížená velkými nejistotami, které jsou ve 

většině případů epistemického charakteru. Jak je rozebíráno v diskuzi, tyto nejistoty mohou 

být ve velkém množství případů neredukovatelné, což do značné míry představuje problém 

při interpretaci výsledků hodnocení. Jedním z přínosů práce je proto otevření prostoru pro 

způsoby hodnocení nejistot při analýzách následků. Současný zpravidla deterministický 

způsob hodnocení ztrácí svůj význam v okamžiku, kdy je nutné se připravovat na reálnou 

škálu možných havárií. V takovém případě je nutné opouštět předpoklady fungujících 

a dostačujících plánů, a přijmout možnosti situací, kdy nebudou dostačovat prostředky, 

nebude možné zachránit všechny obyvatele a podobně. Jelikož jak v rámci plánování, tak 

v rámci připravenosti je nutné počítat s velkým množstvím alternativ vývoje, musí i analýzy 

následků tyto možnosti zobrazovat.  

Navrhovaný způsob hodnocení je založen také na dalších požadavcích havarijního plánování 

– především chápání hranice účinků jako hranice, která zahrnuje ochranu všech (nebo 

naprosté většiny) obyvatel, nikoli průměrného jedince. Zavádí dvě úrovně – hranici smrti 

(úroveň, která může být za takovou hranici považována) a hranici nevratných účinků 

(a neschopnosti uniknout). Obě hranice vycházejí z požadavků, které slouží jak havarijnímu 

plánování, tak samotným lidem pro zobrazení reálných hrozeb. Hranice jsou integrovány 

pro tři základní typy nebezpečných projevů – toxické účinky chemických látek, projevy 

požárů (tepelný tok) a výbuchů. Jelikož ne všechny tyto účinky jsou přímo srovnatelné, byl 

nalezen takový způsob, aby bylo možné je, s ohledem na potřeby havarijního plánování, 

používat pro získání obdobných výsledků. V práci byl navržen obecný princip použití, 

namísto přímých hodnot a modelů, protože tyto hodnoty si analytik snadno dosadí podle 

aktuálního stavu vědomostí. Přímá aplikace tohoto způsobu hodnocení byla provedena pro 

účely stanovení zóny havarijního plánování a její praktická aplikace bude součástí nové 

vyhlášky k zákonu o prevenci závažných havárií.  
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Součástí ověření postupu bylo provedení jednoduché citlivostní analýzy. Na ní je opět 

pprokázána velikost nejistoty, která v případě mezer v poznání o působení nebezpečných 

látek na člověka může vést k výraznému ovlivnění výsledků. Studie citlivostní analýzy, které 

byly v rámci doktorského studia prováděny ve spolupráci s Universitou v Leedsu, především 

na modelech spalování, představují především metodologický přínos při řešení stávajících 

problémů. Aplikace této metody na problematiku modelování účinků je jedním ze způsobů 

jejího využití a vytvořené nástroje představují použitelnou platformu pro další využití.  

Základním přínosem práce z pohledu rozvoje vědní disciplíny je především identifikace 

problémů a doporučení k dalšímu výzkumu namísto škály vytvořených postupů a návrhů pro 

hodnocení. Disertační práce přispívá také k naplnění potřeb praxe. Řešení disertace přispělo 

k vytvoření dvou certifikovaných metodik (MŽP ČR, 2011; Danihelka et al., 2013), z nichž 

jedna je již transponována do vyhlášky Ministerstva vnitra ČR. Práce tvoří adekvátní základ 

pro další zkoumání tématu nejistot v rámci analýz následků závažných havárií a prakticky 

dokazuje významnost této problematiky. Problémy zde uváděné směřují k základům analýzy 

rizik a vědám o bezpečnosti jako celku. Nejasnosti v této dílčí části ukazují na fundamentální 

problémy tohoto vědního odvětví jako celku, které jsou v poslední době hojně diskutované 

v mezinárodní literatuře – např. (Aven a Zio, 2014; Hansson a Aven 2014).  

Jen s uvědoměním si těchto problémů, jejich zkoumáním a postupným vypořádáním, může 

dojít ke zlepšení vědeckých výsledků, a následně i zvýšení bezpečnosti obyvatel, což je 

základním cílem veškeré snahy vědecké komunity v této oblasti bádání.  
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14 Conclusion 

An extensive analysis of models for major accident effects has been conducted in this theses. 

Major part was specifically an analysis of effects models and methods of representation of 

uncertainties tied to this models. Also an analysis of methods of effects assessment was 

proposed in the subsequent part. The proposal of methods of evaluation reflects the actual 

amount of information we have regarding current state of knowledge, but it also reflects 

specific requirements of emergency planning as a filed. 

Theses concludes that broad spectrum of assessed models are affected by epistemic 

uncertainties even though they are perceived as correct and not uncertain at all. Those 

uncertainties are in the most cases irreducible and thus it makes the evaluation of results hard 

to interpret. This theses contributes mostly on the part of introducing the possibilities of 

assessment of uncertainties of diverse effects.  

Current approaches of assessment, mostly deterministic ones, are inefficient when in a need 

to be prepared for broader scale of diverse accidents. It is needed withdraw form assumptions 

about functioning and sufficient plans and to take into account situations when there 

wouldn´t be possibly enough forces and means to protect all citizens at once. This is clearly 

an imperative for civil preparedness and thus it has to be reflected in the effects analysis.  

Proposed method of assessment is based also on other requirements of emergency planning 

such as interpretation of threshold effect as an limit which is considered protective for all 

citizens, not only for averaged individual. There are two thresholds proposed – threshold of 

death (any level which could be considered as such) and threshold of irreversible effects (and 

impossibility of escape). Both limits are derived for purposes of emergency planning and 

also for better representation of real threats for citizens.  

Thresholds are integrated to three basic dangerous effects – toxic effects of chemical 

substances, effects of fires (heat flux) and explosions. Not all effects are comparable and 

thus new method to acquire comparable results has been introduced. It derives from general 

principle over the use of direct values, because the values are easily implemented by 

analytics later when needed. Primary application of this method was implemented into 

emergency zone determination and is part of new decree within major accident prevention 

law.  

Verification of the method has been done through sensitive analysis. Due the analysis it the 

extent of uncertainties are apparent, which in case of inssufiency of knowledge about 



 

 - 148 - 

manifestations of dangerous substances on people could significantly influence the overall 

results. Study of sensitivity analysis conducted within doctoral study with cooperation with 

University of Leeds on models of combustion is major methodological contribution for 

problem-solving of related issues in emergency planning. Application of this method on 

effects modelling is one possibility of usage, but it is more an open platform for use of this 

methodology in future research.  

The essential contribution of the thesis to the research field is the identification of the major 

issues and recommendation for further research. Disertation thesis contributes also to 

practical implementation possibilities. During the process of creation of the thesis, two 

certified methodologies was developed (MŽP ČR, 2011; Danihelka et al., 2013), one of those 

was transposed into decree of the ministry of interior of Czech Republic. It is the basis for 

research in the field of uncertainties in effect analysis and it also proves significance of this 

field. It also shows the interconnectedness to risk analysis and safety science. The 

uncertainties in this representative fields are currently under discussion in the academic 

literature. (Aven and Zio, 2014; Hansson and Aven, 2014). 

Only with acknowledgement of possible issues, broader research and ongoing 

problemsolving efforts could lead to improvement of scientific results which later 

contributes to enhancing overall safety level in society, which is exactly the primal goal of 

all the scientist in this field. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam limitů akutní toxicity 

Jméno Odpovědná 

organizace 

Aktivní Počet látek Hodnoty Endpoi

nty 

Zdroj 

Acute 

exposure 

guideline  

level 

(AEGL) 

US 

Environmental 

Protection  

Agency (EPA) 

Ano, od roku 

1999 

60 final 

188 

prozatimní 

24 

plánovaných 

46 odloženo 

318 celkem 

4 úrovně 

účinku 

5 dob 

expozice 

Smrt a 

zranění 

(NATIONAL 

RESEARCH 

COUNCIL, 

2001) 

Acute 

exposure 

threshold  

levels 

(AETL) 

ACUTEX 

project 

Ne, vyvinutá 

metodika 

22 5 úrovní 

účinku 

6 dob 

expozice 

Probit pro 

úmrtnost 

Smrt a 

zranění 

(ACUTEX, 

2006) 

Dutch 

intervention 

value  

(DIV) 

National 

Institute for 

Public  

Health and the 

Environment  

(RIVM), The 

Netherlands 

Ano, od roku 

1993, 

aktualizované 

v roce 2007 

313 4 úrovně 

účinku 

6 dob 

expozice 

Smrt a 

zranění 

(Zaken, 2010) 

Emergency 

response  

planning 

guideline 

(ERPG) 

American 

Industrial 

Hygiene  

Association 

(AIHA) 

Ano, od roku 

1987 

142 3 úrovně 

účinku 

1 doba 

expozice 

Smrt a 

zranění 

(ERP 

Committee, 

2006) 

VSTAF Institut national 

de  

l’Environnement 

industriel et des  

risques 

(INERIS), 

France 

Ano, od roku 

1999, 

metodika 

aktualizována 

v roce 2001 a 

2007. 

 3 úrovně 

účinku 

Probitová 

funkce 

Smrt a 

zranění 

(Baulig et al., 

2007) 

Dangerous 

toxic load  

(DTL) for 

specified 

level  

of toxicity 

(SLOT) 

Health and 

Safety Executive  

(HSE), UK 

Ano, od roku 

1989 

247 2 úrovně 

účinku 

Probitová 

funkce 

Smrt a 

zranění 

(HSE, 2014) 

Emergency 

exposure  

indices (EEI) 

European Centre 

for  

Ecotoxicology 

and Toxicology 

of  

Chemicals 

(ECETOC) 

Ne. Metodika 

vyvinuta 

v roce 1991 

3 3 úrovně 

účinku 

3 doby 

expozice 

Smrt a 

zranění 

(ECETOC, 

1991) 

Immediately 

dangerous  

National 

Institute for  

Ano, od 

sedmdesátých 

let 

388 1 úroveň 

účinku 

1 doba 

expozice 

Zraněn

í 

(NIOSH, 

2014) 
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to life or 

health 

(IDLH) 

Occupational 

Safety and 

Health  

(NIOSH) 

Temporary 

emergency  

threshold 

limit (TEEL) 

US Department 

of Energy 

(DOE) 

Ano, od roku 

1992 

3373 4 úrovně 

účinku 

1 doba 

expozice 

Smrt a 

zranění 

(Craig et al., 

2000) 
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Příloha č. 2: Seznam vstupních dat používaných v software SLAB  

Typ zdroje a počet numerických kroků 

Typ zdroje (1- kaluž, 2 – horizontální tryska, 3 – vertikální tryska, 4 – okamžitý únik). 

Dílčí numerické kroky (výpočetní parametr). 

Vlastnosti zdroje 

Molekulární hmotnost [kg] 

Tepelná kapacita par [J/kg K] 

Teplota varu [K] 

Počáteční hmotnostní frakce kapaliny 

Výparné teplo [J/K] 

Tepelná kapacita kapaliny [J/kg K] 

Hustota zdrojové látky v kapalné fázi [kg/m3] 

Konstanta nasyceného tlaku (SPB, default -1) 

Konstanta nasyceného tlaku (SPC, default 0) 

Parametry úniku 

Teplota zdrojové látky [K] 

Hmotnostní tok [kg/s] 

Plocha zdroje [m2] – v rámci výpočtu je použit vzorec A_r = 2,32e-9 * m 

kde  A_r je plocha otvoru v m2 

m je celková hmotnost látky v zásobníku v kg 

 

Trvání kontinuálního úniku [s] 

Hmotnost jednorázového úniku [kg] 

Výška zdroje [m] 

Parametry pole 

Doba průměrování koncentrace [s] 

Maximální vzdálenost ve směru větru [m] 

Meteorologické parametry 

Výška výpočtu koncentrace [m] 

Drsnost povrchu (výška) [m] 

Výška měření rychlosti větru [m] 

Rychlost větru [m/s] 

Okolní teplota [K] 

Relativní vlhkost [%] 

Třída stability [1-6] 

Inverzní Monin Obukhova délka [1/m] (když je definována třída stability tak defaultně -1) 
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Příloha č. 3: Seznam vstupních dat používaných v software SLAB 

pro účely stanovení zóny havarijního plánování 

Parametr Zvolená hodnota 

Typ zdroje  2 

Dílčí numerické kroky  1 

Molekulární hmotnost [kg] 0,0365 

Tepelná kapacita par [J/kg K] 798,0 

Teplota varu [K] 188,0 

Počáteční hmotnostní frakce kapaliny 0 

Výparné teplo [J/K] 443380 

Tepelná kapacita kapaliny [J/kg K] 0 

Hustota zdrojové látky v kapalné fázi [kg/m3] 1191 

Konstanta nasyceného tlaku (SPB) -1 (dopočítává se) 

Konstanta nasyceného tlaku (SPC) 0 (dopočítává se) 

Teplota zdrojové látky [K] 188 

Hmotnostní tok [kg/s] vypočítáván 

Plocha zdroje [m2]  vypočítáván 

Trvání kontinuálního úniku [s] 1800 

Hmotnost jednorázového úniku [kg] 0  

Výška zdroje [m] 1 

Doba průměrování koncentrace [s] 3600 

Maximální vzdálenost ve směru větru [m] 10000 

Výška výpočtu koncentrace [m] 1 

Drsnost povrchu (výška) [m] 0,1 

Výška měření rychlosti větru [m] 10 

Rychlost větru [m/s] 3 

Okolní teplota [K] 293 

Relativní vlhkost [%] 30 

Třída 4 

Inverzní Monin Obukhova délka [1/m] -1 
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Příloha č. 4: Nastavení parametrů scénáře pro únik obecné toxické 

látky využitého pro účely citlivostní analýzy. 

Parametr Zvolená 

hodnota 

Rozmezí Poznámka 

Typ zdroje  2 2  

Dílčí numerické kroky  1 1  

Molekulární hmotnost 

[kg] 

0,070906 0,070906 Pro danou látku jsou fyzikálně chemické vlastnosti 

(přestože v principu mohou obsahovat určité 

nejistoty) v čase simulace před samotnou havárií 

prakticky jisté, jelikož jsou vztažené k chemické 

látce, která se váže ke zdroji rizika. 

Tepelná kapacita par 

[J/kg K] 

498,1 498,1 

Teplota varu [K] 239,1 239,1 

Počáteční hmotnostní 

frakce kapaliny 

0 0 

Výparné teplo [J/kg K] 287340 287340 

Tepelná kapacita 

kapaliny [J/kg K] 

923,3 926,3 

Hustota zdrojové látky 

v kapalné fázi [kg/m3] 

1574 1574 

Konstanta nasyceného 

tlaku (SPB) 

1978,34 1978,34 

Konstanta nasyceného 

tlaku (SPC) 

-27,01 -27,01 

Teplota zdrojové látky 

[K] 

239 239 - 303 Defaultně se uvažuje o skladování v kapalné fázi, 

takže uniklá látka bude mít teplotu bodu varu, 

obecně lze předpokládat i tlakové skladování nebo 

zahřátí látky během úniku až na teplotu okolí. 

Hmotnostní tok [kg/s] 1 0,1 - 167  Závisí na velikosti úniku a přítomnosti látky. Je 

maximálně obtížné ho před odhadnout předem. 

Souvisí s dobou úniku i plochou zdroje.  

Plocha zdroje [m2]  0,1 0,01 – 2 Opět lze do předu jen velmi obtížně určit, například 

pouze v případech, kdy se může uvažovat únik 

z ventilu a podobně. Lze i určitým způsobem 

předvídat velikost ruptur u některých specifických 

zařízení, ale obecně je tento parametr těžko 

odhadnutelný.  

Trvání kontinuálního 

úniku [s] 

1800 60 - 3600 Další z obtížně odhadnutelných parametrů. 

Většinou lze předpokládat, že havarijní únik bude 

do určité doby zastaven v rámci zásahu 

záchranných složek nebo zaměstnanců podniku.  

Výška zdroje [m] 1 0 - 3 K úniku může dojít v jakékoli části zásobníku, bude 

pouze určitým způsobem záviset na jeho výšce. 

Doba průměrování 

koncentrace [s] 

3600 10 – 3600 Je volbou osoby provádějící simulace. Měla by 

zohledňovat dobu, pro který je stanoven limit 

účinku.  

Drsnost povrchu 

(výška) [m] 

0,1 0 – 1 Koeficient drsnosti povrchu je volen v závislosti na 

okolních překážkách. Zpravidla nabývá hodnot 0,1 

– 1.  

Výška měření rychlosti 

větru [m] 

10 3 – 10 Hodnota rychlosti větru se uvádí buď ve výšce 3, 

nebo 10 m.  

Rychlost větru [m/s] 3 0 – 10 V rámci jednotlivých simulací přiřazena vždy dané 

třídě stability (viz tabulka „Rychlost větru pro 

různé třídy stability atmosféry). 

Okolní teplota [K] 293 258 - 303 Okolní teplota může v závislosti na ročním období 

opět nabývat různých hodnot. 
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Relativní vlhkost [%] 30 10 – 100 Závisí na aktuálních meteorologických 

podmínkách. 

Limit toxicity 20 2 - 200 Vychází z hodnoty AEGL pro Chlor, rozpětí je 

definováno podle faktoru nejistoty (10) využitého 

při stanování této hodnoty  

Rychlost větru pro různé třídy stability atmosféry 

Třída stability Rozmezí rychlosti větru [m/s] 

A 0 - 3 

B 0 – 5 

C 2 – 10  

D 3 – 10  

E 0 – 5 

F 0 – 3 
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