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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 a prevence závažných havárií 
Závažné chemické havárie představují specifické ohrožení v rámci lidské společnosti. Jedná se 

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

Systémy prevence závažných havárií vznikaly kvůli požadavkům na snížení pravděpodobnosti 

vzniku havárie a jejich potencionálních následků ze strany provozovatelů chemických podniků.  

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).  

Praktickým nástrojem pro zvýšení odolnosti obyvatelstva je systém havarijního plánování 

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

plánování zpravidla vnímáno jako záležitost veřejné správy. 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).  

2.1 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. 

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 

záchranném systému (Parlament České republiky, 2000a). Zásadní je zde oblast havarijního 

plánování. 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.  

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) 
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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 disertační práci je 

rozebíráno i modelování v rámci analýzy rizik, která pracuje pouze s použitím výpočetních 

(matematických) a logických modelů, je cílem práce i uchopení slova model. Nechápat ho 

pouze jako matematické funkce sloužící k poskytnutí přesného výsledku, ale jako nástroj pro 

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

Definice modelu neexistuje pouze jedna. Obecně může jít o něco, co je zjednodušením reality 

a co nám může podat jakési informace o skutečném vývoji například nežádoucí situace. Samo 

modelování není cílem vykonávané činnosti. Cílem je získání předpovědi (predikce) budoucího 

stavu. Model a modelování je nástrojem, který je k získání předpovědi možno použít. 

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.  

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.  

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. Nevhodnost stávajícího přístupu ke 

stanovení zóny havarijního plánování založená na metodě IAEA-TECDOC 727 (IAEA, 1996) 

je rozebrána v článku Baudišová et al. (2011). 
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4 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. Existuje 

více druhů havarijních jevů (scénářů), jejich rozdělení se v rámci jednotlivých metodik liší. 

Obecně je však lze rozdělit do tří základních kategoríi: požáry, výbuchy a únik toxické látky. 

4.1 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.  

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

k němu došlo. Na základě historických zkušeností a základního chování nebezpečných látek 

rozdělujeme průmyslové požáry s chemickými látkami do několika základních jevů. Jedná se 

především o  

- Pool fire1  – požár kaluže 

- Jet fire – tryskavý požár 

- Flash fire – prohoření oblaku par nebo aerosolu  

- Fireball – ohnivá koule (může vznikat v rámci jevů BLEVE („Boiling liquid expanding 

vapour explosion“, exploze rozpínajících se par vroucí kapaliny) 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 („Vapour cloud explosion“, Exploze 

                                                 
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. 
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oblaku par). 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).  

4.2 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. 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). 

Exploze lze v rámci chemických havárií dělit do několika kategorií. Jeden z moderních způsobů 

dělení výbuchu je uveden na obrázku 1.  

 

Obrázek 1: Rozdělení výbuchů podle Abbasi et al., (2010) 

4.3 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.  
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5 Modelování havarijních jevů 
V předchozí části byly zmíněny 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. Samotné hodnocení 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.  

Existuje velké množství matematicko-fyzikálních modelů, které byly publikovány za účelem 

popisu jednotlivých jevů. Přesný rozbor těchto modelů je mimo rozsah disertační práce, zároveň 

není ani cílem vytvářet jednotný postup pro kvantifikaci havarijních jevů. Cílem této části 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 nalézt například v publikaci 

Cameron a Raman (2005). 

5.1 Návrh jednoduchých modelů použitelných pro hodnocení 
následků 

Jednotlivé typy havárií 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. Používané matematicko-fyzikální 

nástroje lze velmi zjednodušeně rozdělit na několik kategorií. Každý z těchto nástrojů může 

v procesu určování následků navazovat na další. V rámci disertační práce jsou stručně 

rozebrány jednotlivé skupiny modelů, rozdělené podle havarijních jevů. Součástí rozboru je 

i uvedení odkazu na další informace, přehledovou i primární literaturu vztahující se 

k jednotlivým jevům. Na základě tohoto rozboru je navržena skupina jednoduchých modelů, 

které mohou být využity pro hodnocení dopadů havarijních jevů na člověka v rámci havarijního 

plánování. 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 1. 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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Tabulka 1: 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 
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6 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.  

Efekty havárií, které jsou uvažované v této práci, jsou rozděleny na tepelné efekty, efekty 

výbuchu a účinky uniklé toxické látky. Následující části jsou rozděleny podle těchto tří druhů 

účinku, přičemž ke každému z nich je popsán mechanizmus, jakým může daný typ účinku 

ovlivnit zdraví člověka, způsob, jakým lze získávat vědecká data a informace o účincích 

projevů na člověka a používané modely.  

6.1  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.  

6.1.1 Popis mechanismu 

Vznik popálenin a potenciálního ohrožení života nebo zdraví člověka závisí na několika 

parametrech. Nejpodstatnějším z nich je hloubka popálení pokožky, která je závislá od stupně 

popláenin. Dalšími jsou plocha popálené pokožky, která přímo ovlivňuje úmrtnost, absorbční 

vlastnost kůže, oblečení a vnímavost jedinců. U popálenin se uvažuje vyšší vnímavost u dětí 

a starých lidí. Specifickým faktorem jsou potom ochranné vlastnosti budov, tedy neprostupnost 

teplného záření stěnami a odstínění tepelného záření sklem. 

6.1.2 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 

o Experimenty s lidskou pokožkou 

o Data získaná z jaderných výbuchů 

o Studie pacientů s popáleninovým zraněním 

- Účinky na zvířata 

o Pokusy s prasečí kůží 

6.1.3 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.  

6.2 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.  
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6.2.1 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 2). To představuje největší překážku při odhadech následků 

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.  

Tabulka 2: Druhy zranění způsobených výbuchem (DePalma et al., 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primární zranění vzniká působením přetlaku a podtlaku 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. Sekundární zranění je způsobováno letícími 

fragmenty. 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).  

Terciální zranění mohou být způsobena následky zhroucení budovy a pádem trosek na lidské 

tělo nebo vržením lidského těla proti pevné překážce. Kvartérní tlaková zranění odkazují na 

k explozi vztažená zranění, onemocnění nebo choroby, které nejsou způsobeny primárními, 

sekundárními ani terciálními účinky. Kvartérní zranění zahrnují popáleniny, toxickou inhalaci, 

vystavení radiaci, udušení a inhalaci prachu obsahujícího uhlí nebo azbest (DePalma et al. 

2005). 

6.2.2 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). Velké množství 

dat bylo získáno v rámci výzkumného programu v rámci zkoumání účinků jaderných zbraní. 

Výzkum se zaměřoval nejen na samotný efekt tlakové vlny, experimenty zároveň uvažovaly 

další a kombinované efekty jako ionizující záření, tepelné záření, vliv letících trosek a trauma 

plynoucí z pohybu celého těla. Experimenty se původně zaměřovali jen na velké výbuchy, 

ovšem postupně se rozšířili i na průběh tlakového zranění na nízkých úrovních tlakového 

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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vystavení, ne pouze extrémů, při kterých dochází k úmrtí. Současný výzkum se zaměřuje na 

pochopení principů tlakového zranění a všech možných komplikací a druhů následků.  

6.2.3 Přehled používaných modelů 

Používané modely lze rozdělit podle složitosti na tři základní úrovně: 

- diskrétní hodnoty – hranice 

- redukované modely (zjednodušené modely na základě fundamentální mechaniky nebo 

křivky fitované na experimentální data) 

- vysoce sofistikované modely (výpočetní modely, které jsou popsány parciálními 

diferenciálními rovnicemi a používají komplexní výpočetní sítě vytvořené na základě 

medicínských obrazů) 

6.3 Toxické účinky 

Toxické účinky jsou specifickou formou projevu. 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.  

6.3.1 Popis mechanismu 

Mechanismus vzniku zranění způsobeného vstupem chemické látky do organizmu je často 

velmi komplexní a úzce souvisí s danou látkou. 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): 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) a 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.  

6.3.2 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. Problematika akutních havarijních toxických úniků je jen úzkou 

oblastí, na kterou se zkoumání toxicity látek zaměřuje. K dispozici je velké množství zdrojů 

toxikologických dat. Obecně lze uvažovat dva základní zdroje dat: 

- Údaje ze studií na lidech. 

- Údaje z experimentálních studií na zvířatech. 

6.3.3 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). 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.  
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7 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, je nutné 

nejprve rozebrat požadované výstupy s ohledem na účel. V první části této kapitoly budou 

zmíněny způsoby vyjadřování rizika a rozebrány požadavky havarijního plánování. V další 

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.  

7.1 Způsoby vyjadřování rizika 

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).  

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. Praktický příklad v metodice ARAMIS vede k zásadnímu problému. Tím 

je účel provádění hodnocení následků v kontextu definovaném v této práci. Výše zmiňované 

popisy konceptů pro vyjádření rizika 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. 

7.2 Potřeby havarijního plánování 

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. 

Plány konkrétních činností pak rozpracovávají postup, přijatá opatření a nasazení sil 

a prostředků. Plány konkrétních činností se v případě vnějšího havarijního plánu chemického 

zařízení 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).  

Rozborem jednotlivých plánů konkrétních činností a definováním informací potřebným 

k přípravě jednotlivých plánů lze dojít k těmto závěrům:  

- 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 
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evakuace, nutnost použití ochranných prostředků, nutnost záchrany, nikoliv na 

symbolických parametrech. 

Na základě těchto závěrů je možné přejít k návrhu stanovení způsobů hodnocení účinku.  

7.3 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. Na základě možností modelování účinku potom jsou 

v následujících částech vytvořeny návrhy způsobu přístupů k hodnocení účinků tak, aby výstup 

z analýzy následků byl co nejlépe využitelný pro havarijní plánování.  

7.3.1 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).  

7.3.2 Syntéza účinků požáru 

Mechanismus působení tepelného toku může obecně vést k těmto bezprostředním účinkům na 

člověka: 

- Bolest 

- Popálení  

o první stupeň 

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 

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.  
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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 tepelného toku je rychlý a intenzivní. 

- Havarijní jevy, u kterých dochází k dlouhodobému působení tepelného toku, který 

nedosahuje významné intenzity. 

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. Hymes (1996) 

uvádí, že při hodnocení úmrtnosti následkem popálení nezávisí na tom, zde se jedná 

o popáleninu druhého nebo třetího stupně. Klíčové je 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.  

To, zda u exponovaných osob dojde k úmrtí, bude potom záviset na tom, jaká plocha kůže bude 

tomuto tepelnému toku vystavena.  

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. V takovém případě lze uvažovat o další hodnotě, která je v případě 

tepelného toku vypovídající. Jedná se o bolest nebo nesnesitelnou bolest („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 
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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.  

7.3.3 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 následující části bude každý z těchto dílčích 

modelů nebo modelovacích přístupů stručně rozebrán.  

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) 

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 jaderných zbraní). Zůstává zde stejný problém jako u smrtelných poranění 

plic - nejedná se o efekt, který má největší dosah. (Wolf et al., 2009) 

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. (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. (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. (PGS 1, 2005) 

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. (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) 
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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) 

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) 

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) 

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.  

7.3.4 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 

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 
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existuje možnost, že obyvatelé budou následkem havárie postiženi tak, že jejich schopnost 

samostatně uniknout je omezena, může to znamenat delší expozici a tím i potenciálně 

závažnější následky. Definice těchto úrovní je uvedena v tabulce 3. 

Tabulka 3: 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 

nesnesitelno

u 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.  

Úroveň 2 – odpovídá druhé úrovni většiny limitů akutní toxicity. Probitové funkce pro tuto 

úroveň zpravidla nejsou stanoveny.  

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.  

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.  

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 
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a impuls. V případě že je využíván model výbuchu, ze kterého není možné určit velikost 

impulsu, je možné využívat pouze přetlak.  

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.  

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.  

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. 

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. 

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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8 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. 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. 

8.1 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. 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 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.  

Stanovení těchto nomogramů vyžadovalo implementaci jak modelů jevů, tak modelů účinku. 

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. Ta byla s různými zjednodušeními implementována do výpočtu 

velikosti zóny havarijního v rámci všech definovaných scénářů.  

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.  

8.2  Citlivostní analýza 

V rámci ověření navrhovaného postupu byla provedena citlivostní analýza za pomoci metody 

RS-HDMR. 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 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.  

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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9 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. 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), nejspíš nikdy nebudeme schopni předpovědět, co se při potenciální havárii v budoucnosti 

přesně stane. Určitá nejistota potom zůstává v mnoha případech i v popisech 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 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 
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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.  

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 Renn, 2009; 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. 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 

typickým 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 dochází právě k překročení běžné zkušenosti. A informace o možném rozsahu tohoto 
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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. 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. Existuje několik specifických 

oblastí výzkumu, které jsou diskutované v rámci disertační práce a mohou vést ke zlepšení 

situace v oblasti havarijního plánování a hodnocení dopadů.  

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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10 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.  

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.  

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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