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havarijního plánování. V první části práce se hovoří o modelování rozptylu plynu a o 

možných nástrojích k tomu určených. V další části je vytvořen seznam existujících 

expozičních limitů, jak těch určených pro havarijní plánování, tak i dalších, které mohou být 

určeny ke stanovení zón s nebezpečnou koncentrací látky. Tyto limity jsou dále podrobněji 

popsány. Práce se dále zabývá užitím těchto limitů v programu ALOHA a interpretací 

výstupů z tohoto programu. 
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The Bachelor thesis is engaged in determination of dangerous concentration in the zones of 

emergency planning. The first part discusse modelling of gas dispersion and using possible 

model tools. The next part includes the list of existing exposure limits designated for 

emergency planning and others which can be used to assesment of the zones with dangerous 

concentration of chemical substance. The more detailed description of these limits follows. 

The bachelor thesis is also focused on the using of these limits in ALOHA and on the 

interpretation of outputs from this software.  
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1. Úvod 

Zóna havarijního plánování je 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 [11]. V případě, že se zpracovává havarijní plán či se 

jakýmkoli jiným způsobem plánuje opatření v zóně havarijního plánování, je velice důležitou 

informací to, jak bude obyvatelstvo v této zóně v případě havárie zasaženo. Ve své práci se 

budu zabývat haváriemi s následným únikem toxických látek. V případě takovéhoto úniku 

potřebujeme vědět, jaké účinky bude mít uniklá chemická látka na obyvatele. Za pomoci 

softwarových a matematických modelů jsme schopni s určitou přesností vypočítat koncentraci 

uniklé nebezpečné látky v libovolné vzdálenosti a směru od zdroje. Tato hodnota není ovšem 

nijak vypovídající, pokud nedokážeme hodnotu koncentrace vztáhnout na účinky na lidský 

organizmus.  

Ve své práci se tedy chci zabývat tím, jak určit, která koncentrace je pro člověka v případě 

havarijního úniku nebezpečná a nakolik. Pro pracovníky v havarijním plánování tato 

informace bude klíčová v tom, že díky ní dokážou předběžně určit zóny, ve kterých bude 

nutno v případě havárie přijímat určitá opatření. Může se jednat o evakuaci, ukrytí 

obyvatelstva či použití prostředků individuální ochrany. Aby tyto informace byly lépe 

využitelné v praxi a snáze pochopitelné, budu používat ve své práci jako příklad pro 

modelování rozptylu nebezpečné látky softwarový nástroj ALOHA. Jedním z hlavních 

důvodů, proč jsem si vybral tento program, je kromě jeho značného rozšíření a oblíbenosti 

také to, že je k dispozici zdarma. Na rozdíl od jiných v České Republice používaných nástrojů, 

které je třeba zakoupit, může s ALOHOU pracovat každý, a může tak bez velkých obtíží 

prakticky vyzkoušet postupy uváděné v mé práci. Ve své práci se pokusím nejprve obecně 

popsat modelování rozptylu oblaku plynu, popsat způsob výpočtu přímo v programu ALOHA 

a zároveň uvést seznam podobných programů používaných k výpočtu ohrožené zóny. To však 

pouze informativně, jelikož hlubší analýza již přesahuje rámec mé práce. Nejdůležitější částí 

mé práce potom bude popis hodnot, které jsou v programu ALOHA (ale i v dalším software) 

používané k určení nebezpečných koncentrací. Tento popis doplním i o hodnoty, které mohou 

být pro určení nebezpečné koncentrace použity v podmínkách České republiky. Závěrem se 

pokusím doporučit použití různých hodnot a popsat také to, co vlastně zobrazení výsledků 

podle určité hodnoty znamená.  

Výsledky této práce mohou být použity kromě stanovení nebezpečných koncentrací 

v zóně havarijního plánování také ke stanovování nebezpečných zón při prakticky jakémkoli 
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úniku nebezpečné látky do vzduchu, včetně například při haváriích v dopravě. Nejsou 

omezeny ani na používání stejného softwarového nástroje.    

Vzhledem k tomu, že většina informací pro tuto práci je přejata z anglického jazyka, byl 

jsem postaven před problém, jak překládat pojmy, které označují samotné hodnoty 

koncentrací. V anglickém jazyce jsou používány termíny exposure limits (expoziční limity) – 

častěji spíše ve vztahu k limitám pro pracovní prostředí, guidelines (směrnice), exposure 

levels (úrovně expozice), indicies (ukazatele), treshold levels (prahové úrovně). Ve své práci 

budu mluvit často obecně o limitech, případně o havarijních expozičních limitech. Jsem si 

vědom toho, že to nemusí být vždy úplně přesné. Každopádně tyto hodnoty jsou chápány jako 

limit, který při překročení působí určitý dopad, tedy jakási mez mezi určitými účinky. Proto si 

myslím, že použití výrazu limit je na místě, a pro pochopení problému je také lépe používat 

jeden výraz. Dále se ve své práci budu snažit překládat veškeré relevantní pojmy do českého 

jazyka, ovšem v naprosté většině případů uvedu i originální výraz. Některé názvy (například 

názvy agentur), v případě, že o nich hovořím jen okrajově, nebudu překládat.   



 - 3 - 

2. Rešerše 
Stanovením koncentrací nebezpečných látek se zabývá poměrně velké množství prací. 

Bohužel, naprostá většina z nich je zahraniční.  

Office of Response and Restoration - NOAA´s National Ocean Service website [online]. 2007 , 

6.1.2008 [cit. 2008-03-30]. Dostupný z WWW: 

<http://response.restoration.noaa.gov/index.php>. [19] 

Webové stránky společnosti která se podílí na vývoji programu ALOHA. Jsou zde 

popsány limitní hodnoty používané v programu ALOHA, způsob jejich získávání, přesnost a 

doporučení pro použití. Pro člověka, který používá program ALOHA pro modelování jsou 

informace na těchto stránkách důležité pro pochopení výstupů programu.  

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.. Výkladový terminologický slovník některých pojmů 

používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií 

[online]. Aktualizované vydání. Praha : 2005 , 28.3.2008 [cit. 2008-03-30]. Dostupný z 

WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_ slovnik_brezen05.pdf>. [1] 

Obsahuje a vysvětluje základní pojmy z oblasti analýzy a  hodnocení rizik. Jsou zde 

uvedeny i anglické ekvivalenty používané v analýze rizik.  Slovník byl sestaven podle 

informací obsažených v tuzemských i zahraničních zdrojích. 

 

U.S. Environmental Protection Agency - Office of Emergency Management. ALOHA : 

User´s manual [online]. 2007 [cit. 2008-03-30]. Dostupný z WWW: 

<http://www.epa.gov/emergencies/docs/cameo/ALOHAManual.pdf>. [2] 

Publikace popisuje program ALOHA, jeho funkčnost, určení a principy fungování. 

Zároveň je i návodem k jeho použití. Popisuje veškeré funkce programu, podrobně se zabývá 

i jeho ovládáním. Vysvětluje i to jak správně interpretovat výstupy programu. Obsahuje 

několik rozsáhlých příkladů použití.  

 

ROOIJ, C. de, et al. Evaluation of Existing Methodologies for Setting Acute Exposure 

Threshold Levels to Derive a European AETL Methodology . [s.l.] : ACUTEX, 2006. 33 s. 

[12] 

Jedna ze závěrečných zpráv projektu Acutex. Její součástí je navržení evropských 

havarijních expozičních limitů, AETL. Obsahuje seznam používaných havarijních 

expozičních limitů a jejich stručný popis.  
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3. Základní pojmy z toxikologie nebezpe čných chemických látek 
Toxikologie je nauka o jedech. Jedy jsou látky, které způsobují otravy i v malých nebo 

opakovaných malých dávkách, při jejich používání jsou otravy časté nebo známé.  

3.1. Práh (Threshold) 
Ve smyslu toxikologie je to dávka nebo ohrožující koncentrace (expozice) činitele, pod 

kterou uvedený účinek není pozorován nebo se neočekává, že se objeví. [1] 

3.2. Expozice (Exposure) 
Kontakt fyzikálního, chemického, případně biologického faktoru (činitele) s vnějšími 

hranicemi organismu nebo definovanými částmi životního prostředí. [1] 

3.3. Toxicita (Toxicity) 
Schopnost chemické látky způsobit poškození živé tkáně, narušení centrálního nervového 

systému, závažné zranění nebo smrt po požití, inhalaci nebo absorpcí kůží. Toxicita se často 

dělí na toxicitu akutní, subakutní (subchronickou) a chronickou. Příloha k vyhlášce 

ministerstva zdravotnictví č. 443/2004 Sb. [33], kterou se stanoví základní metody pro 

zjišťování toxicity chemických látek a přípravků, uvádí, že akutní toxicita zahrnuje nepříznivé 

účinky, které se objeví během určité doby (většinou 14 dní) po podání jedné dávky nějaké 

látky. Pro toxicitu po opakované dávce (subchronická toxicita) se uvádí, že zahrnuje 

nepříznivé účinky, které se objeví u pokusných zvířat v důsledku opakovaného denního 

podávání nebo expozice chemické látce, po dobu představující krátký úsek očekávané délky 

života příslušného živočišného druhu. [1] 

3.4. Latence 
Doba mezi expozicí – nadýcháním nebezpečné chemické látky – a počátkem příznaků. [9] 

3.5. Únik (Release)  
V analýze rizik se analyzuje únik (uvolnění, emise) materiálu (látky) z kontejmentu, 

systému nebo procesu. Může být jednorázový, kontinuální nebo časově omezený. Co se týče 

skupenství materiálu, jedná se o únik plynu/páry, kapaliny, dvoufázový únik páry/kapaliny, 

popř. uvolnění pevné látky. Co se týče uvolněného množství, může jít o malé úniky kapalin – 

netěsnosti a průsaky (leakage, leaks); rozlití či přetečení kapalin nebo rozsypání pevné látky 

(spillage); popř. významná množství plynů/par, kapalin, popř. pára/kapalina (release). Typ 

úniku závisí na způsobu, jakým je kontejment porušen, na vlastnostech přítomné chemické 

látky a podmínkách skladování nebo zpracování. [1] 
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3.6. Model (Model) 
V souvislostech s analýzou rizika se jedná o matematickou funkci s parametry, které 

mohou být nastaveny tak, aby funkce co nejlépe popisovala sadu empirických dat. [1] 

3.7. Modelování (Modelling) 
V kontextu analýzy rizika určitý zjednodušený popis vybraných vlastností studovaného 

objektu a dějů v něm probíhajících pro pochopení přírody a zobecnění jejích zákonitostí. [1]  

3.8. Disperze (Rozptyl) 
V analýze rizik je to míchání a rozptylování plynu ve vzduchu s nízkou hybností, čímž 

roste oblak. Míchání je výsledkem turbulentní výměny energie, která je funkcí větru 

(mechanické víření) a atmosférické teploty (tepelné víření). Rozptyl plynu může být laminární 

(difúzní) nebo turbulentní (únik plynné fáze nadkritickou rychlostí). Dále podle relativní 

hustoty plynu (vzhledem k vzduchu) mohou být pozitivně, neutrálně nebo negativně vznášivé 

plyny („lehké“; „neutrální“, „pasivní“ nebo „těžké“ plyny). V pohybu a rozptýlení plynu hrají 

roli atmosférické podmínky (rychlost větru a typ atmosférické stálosti) a určitý vliv má i 

mechanický odpor terénu. Hustota plynu (a tím i vznášivost, vztlak) záleží nejen na jeho 

vnitřních vlastnostech, ale i také na jeho teplotě, a proto změna teploty může změnit jeho 

charakter z negativního do pozitivního vztlaku a naopak. [1] 

3.9. Třída stability (Stability Class) 
Výraz pro atmosférickou stabilitu. Atmosférická stabilita je definovaná míra 

atmosférických podmínek, která určuje, jaké vertikální teplotní gradienty podporují nebo 

potlačují turbulenci v atmosféře. Klasifikace stability atmosféry je provedena do šesti tříd, 

označených písmeny A až F, a je založená na denní době, rychlosti větru, oblačnosti a 

intenzitě slunečního svitu. [1] 

3.10. Hodnoty, v nichž jsou koncentrace uvedeny 
Hodnoty limitů se vyjadřují v ppm (parts per milion), což jsou desetitisíciny objemových %, 1 

obj. % = 10 000 ppm), v mg/l, resp. v mg/m3.  

Přepočty: 

údaj v ppm = údaj v mg/m3 . 24,04/MH (při 20 °C a atmosférickém tlaku 1013, 25 hPa.) 

údaj v mg/m3 = údaj v ppm . MH/24,04 (MH – molekulová hmotnost látky).  
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4. SOFTWARE pro modelování rozptylu  

4.1. Modelování rozptylu oblaku plynu 
Pro modelování rozptylu oblaku plynu existuje poměrně velké množství způsobů. Od 

velice jednoduchých způsobů výpočtu, které je možno provádět na papíře, po velice 

komplexní a složité metody, které vyžadují zadání velkého množství přesných dat a k výpočtu 

používají nejvýkonnější počítače. O tom, jaký model použít, je třeba rozhodnout na základě 

toho, jaké očekáváme výstupy (přesnost), ale také zda máme k dispozici odpovídající 

množství dat, zda máme k dispozici dostatek času a do jakých podrobností dokážeme daný 

problém rozebrat.   

Modelování rozptylu plynů v atmosféře je matematická simulace, která vyjadřuje, jak se 

budou rozptylovat molekuly plynu v atmosféře. Je prováděna počítačovými programy, které 

podle matematických algoritmů a rovnic počítají rozptyl těchto molekul. Modely rozptylu 

umožňují odhadnout, jakou koncentraci v určitém místě po směru větru bude mít plyn 

vypouštěný z nějakého zdroje. Různé druhy modelů lze použít k odhadování koncentrací 

plynů vypouštěných v rámci průmyslové činnosti nebo automobilovou dopravou. Tyto 

modely lze použít i pro odhad šíření látky uniklé z důvodu havárie. Modely rozptylu vyžadují 

poměrně rozsáhlé zadávání dat, jde především o:  

Meteorologické údaje – jako jsou rychlost větru a jeho směr či turbulence v atmosféře 

vyjádřené takzvanou třídou stability (stability class).  

Údaje o úniku – umístění zdroje, výška místa úniku, velikost otvoru, ze kterého látka uniká.  

Druh terénu – jak v místě úniku, tak v místě, kde nás zajímá koncentrace látky. 

Umístění a velikost všech překážek (budovy či jiné stavby), které se v okolí místa úniku 

vyskytují. 

4.2. CAMEO [14,18] 
Computer-Aided Management of Emergency Operations 

(Informační systém pro podporu havarijního plánování) 

CAMEO je sada programového vybavení, která se používá pro plánování a odezvu 

chemických havárií. Byla vyvinuta týmem specialistů (CAMEO team), kde spolupracují 

experti z U.S. Environmental Protection Agency’s Office of Emergency Management (úřad 

havarijního managementu americké agentury pro ochranu životního prostředí) a National 

Oceanic and Atmospheric Administration’s Office of Response and Restoration (úřad pro 

odezvu a obnovu národního úřadu pro oceány a ovzduší). CAMEO se skládá ze tří základních 
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částí: databáze (CAMEO moduly), programu ALOHA, který slouží k modelování úniku 

nebezpečných látek, a programu MARPLOT, který slouží k zobrazování výsledků na 

mapovém podkladu. Všechny tyto části lze používat zvlášť, především ALOHA může být bez 

větších problémů používána naprosto nezávisle. Co se týče programu MARPLOT, ten je 

určen výhradně pro podporu, jeho samostatné použití není nijak účelné, ovšem může být 

použit jak se základními moduly CAMEO, tak jen s programem ALOHA, bez potřeby další 

podpory.  

CAMEO slouží primárně k získávání, skladování a ohodnocování informací 

potřebných pro odezvu při haváriích s přítomností chemických látek. Je určena pro hasiče, 

policisty i další pracovníky v havarijním plánování. Je vyvinuta specificky pro potřeby 

amerického obyvatelstva. V případě vzniku havárie může databáze okamžitě poskytnout 

informace o podniku či jiném místě, ze kterého látka unikla, o předpokládaném rozsahu úniku, 

o chemické látce a v neposlední řadě také o místech (hlavně veřejných budovách), které 

budou zasaženy a je třeba je evakuovat.  

CAMEO také může sloužit pro vytváření havarijních plánů. Je vytvořena tak, že po 

naplnění informacemi bude sloužit pro vytváření havarijních plánů pro určitá území v souladu 

se zákony USA. 

4.3. CAMEO moduly 
Základ programového vybavení jsou moduly CAMEO. Jedná se o formu databáze, 

informační systém, který shromažďuje data týkající se prevence havárií způsobených 

chemickými látkami. CAMEO obsahuje devět modulů (obr. 1): databázi chemických látek, 

databázi podniků zacházejících s chemickými látkami, databázi míst, kde jsou různé chemické 

látky skladovány, seznam kontaktů na odpovědné osoby, modul incidenty, který umožní 

plánovat scénáře úniku nebezpečných látek (tento model má vlastní způsob výpočtu území 

plochy zasažené únikem nebezpečné látky, slouží především k plánování, je méně přesný, ale 

nevyžaduje tolik vstupních informací jako samotná ALOHA). V dalším modulu je možno 

scénáře zobrazit na mapových podkladech poskytnutých nástrojem MARPLOT, dále je k 

dispozici databáze speciálních objektů (jsou myšleny především školy, nemocnice a podobně), 

které jsou důležité pro plánování odezvy a evakuace při případném úniku látek, databáze 

pozemních komunikací a seznam zdrojů, které mohou poskytnout pomoc a informace při 

zdolávání havárií s únikem nebezpečných látek.   
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Obrázek 1: Moduly CAMEO 

4.4. MARPLOT [15] 
Mapping Application for Response, Planning, and Local Operational Tasks 

(Mapová aplikace pro účely plánování, odezvy a zajištění místní akceschopnosti) 

Vytváří podporu jak celému informačnímu systému CAMEO, tak i jen samotnému 

programu ALOHA. Spolu s databází CAMEO tvoří velmi jednoduchý a uživatelsky příjemný 

geografický informační systém. Umožňuje zobrazovat velké množství různých objektů v 

několika vrstvách. Má k dispozici vlastní sadu symbolů pro některé objekty. Umožňuje 

zobrazovat mapy podle vrstev a vyhledávání různých objektů. Jeho hlavním přínosem je však 

možnost zobrazovat výstupy z programu ALOHA na mapových podkladech (obr. 2). Pro 

použití v našich podmínkách je ovšem nevýhodou, že MARPLOT stejně jako celý CAMEO 

systém je čistě americký, a proto naprostá většina funkcí je optimalizovaná pro použití v USA. 
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Obrázek 2: Zobrazení ohrožené zóny v programu MARPLOT 
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5. ALOHA [2,18,19] 
ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je softwarový nástroj určený pro 
modelování rozptylu nebezpečné látky v atmosféře.  

5.1. Proč ALOHA 
Moje práce je zaměřena na stanovení nebezpečné koncentrace v zónách havarijního 

plánování. Pro tyto účely používám program ALOHA. Výstupy a výsledky této práce ovšem 

nejsou omezeny pouze na tento program. Lze je použít prakticky na každý jiný software i 

algoritmus, který slouží k výpočtu koncentrace rozptylujícího se mraku plynu. Program 

ALOHA jsem si vybral prakticky pouze jako příklad, věnuji mu však značnou část své práce, 

a to z několika důvodů: 

Dle mého názoru se jedná o jeden z nejlepších programů modelujících únik nebezpečné 

látky pro praktické použití. Je velice jednoduchý, lze ho ovládat intuitivně a je nenáročný na 

softwarové a hardwarové vybavení, což z něj činí nástroj, který může být používán masově 

všemi složkami či institucemi, které přicházejí do styku s nebezpečnými látkami. Další jeho 

podstatnou výhodou je to, že je poskytnut zdarma, což umožňuje bezproblémové užívání 

všemi zainteresovanými subjekty.  

5.2. O programu 
Program ALOHA je nejzajímavější částí celého informačního systému CAMEO. Pro svou 

jednoduchost umožňuje maximální využití i mimo Spojené státy.  

ALOHA byly vyvinuta pro potřeby lidí, kteří odpovídají za havarijní plánování a za řešení 

havárií s únikem chemických látek. ALOHA byla původně určená pouze k modelování 

toxických účinků nebezpečné látky, od verze 5.4 je schopná modelovat účinky dalších rizik 

spojených s únikem chemické látky – hořlavost, tepelnou radiaci a účinky tlakové vlny. 

Aktuální verze programu je 5.4.1 (březen 2008). Tyto účinky modeluje ve vztahu k tomu, o 

jakou látku se jedná a jaký je předpokládaný scénář úniku (únik plynu, požár, výbuch).  

Program je velice nenáročný. Existuje ve dvou verzích – pro systém Microsoft Windows a 

pro Macintosh OS X. Je vhodný pro použití na malých počítačích, včetně notebooků. Je 

vytvořen také tak, aby se dal snadno obsluhovat i v situacích pod velkým tlakem, tedy i v 

případě samotného úniku. Snaží se minimalizovat chybu operátora, a to tak, že pokud je to 

možné, sám kontroluje a přehodnocuje zadané údaje, a v případě jakýchkoli nesrovnalostí 

upozorní na možnou chybu. Údaje je možno také zadávat několika možnými způsoby (např. 

obsah nádrže lze zadat jako procentuální naplnění, výšku hladiny, objem nebo váhu látky). 

Program je kompletně v angličtině, ovšem jeho ovládání je značně intuitivní a jednoduché. 



 - 11 - 

Hodnoty i výstupy lze zadávat a zobrazovat jak v anglosaských jednotkách, tak v metrické 

soustavě.  

5.3. Způsob použití 
Modelování v programu probíhá v několika krocích: 

1) Stanoví se místo, kde došlo k úniku, čas a datum. V programu jsou na výběr 

přednastavené lokality ve Spojených státech, jakoukoli jinou lze přidat zadáním názvu 

a základních geografických informací. Také se zadávají parametry místa, pro které si 

přejeme vypočítat určitou koncentraci. 

2) Provede se výběr chemické látky. Samotný program obsahuje databázi přibližně 1000 

látek. I zde lze látku přidat, zadáním jejich základních vlastností (molekulová 

hmotnost, některé požárně technické charakteristiky a toxické limity pro havarijní 

únik). 

3) Zadají se meteorologická data – je třeba zadat poměrně přesná data (teplota, rychlost 

větru), jelikož metody, které ALOHA používá k výpočtu nebezpečných zón, jsou na 

těchto hodnotách závislé.  

4) Popis, jakým způsobem látka uniká. Zde lze vybrat z několika možností: od 

nejjednoduššího přímého úniku, kde se zadá pouze množství unikající látky, přes únik 

z potrubí, odpar z kaluže, až po únik z nádrže, kde je nutné zadat poměrně velké 

množství dat, na kterých je ovšem výpočet úniku závislý (velikost zásobníku, teplota 

skladování, naplnění, rozměry otvoru, kterým látka uniká). 

5) Samotné zobrazení ohrožených zón 

5.4. Zobrazení ohrožených zón 
Ohrožené zóny vyjadřují takzvané LOC (Level of Concern) úrovně zasažení (ve slovníku 

pro analýzu rizik [1] přeložené jako „zájmová hladina“). ALOHA používá standardně tři 

úrovně – jak pro toxický únik, tak pro zasažení tepelnými účinky, hořlavostí, i pro účinky 

tlakové vlny při výbuchu. Lze samozřejmě použít i pouze jednu nebo jen dvě úrovně. Zóna, 

ve které se projeví nejvážnější účinky (ve většině případů je to smrt), je zobrazována červeně, 

další zónou je oranžová, ve žluté zóně se projevují již jen mírné účinky a za hranicí žluté zóny 

lze předpokládat, že dopady úniku již budou neznatelné.  

 

Pro účinky tepelné radiace jsou LOC definovány podle tepelného záření vyjádřeného v 

kW/m2 takto: (Příklad zobrazení je na obr. 3.) 

• Červená: 10 kW/m2 (může způsobit smrt během 60 sekund působení) 
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• Oranžová: 5 kW/m2 (může způsobit popáleniny druhého stupně během 60 sekund 

působení) 

• Žlutá: 2 kW/m2 (může způsobit bolest během 60 sekund působení) 

 

Obrázek 3: Zobrazení zóny ohrožené tepelnou radiací 

 

Pro účinky tlakové vlny při výbuchu jsou LOC definovány podle tlaku; je zde použita 

anglosaská jednotka tlaku PSI. PSI je jednotka, definovaná jako libra síly na čtverečný palec: 

1 PSI = 1 lbf/in2 = 6 894,757 Pa.  

• Červená: 8.0 PSI (destrukce budov) 

• Oranžová: 3.5 PSI (pravděpodobnost vážných zranění) 

• Žlutá: 1.0 PSI (tříštění skla). 

 

Pro zobrazení území, které je zasaženo oblakem s nebezpečím vzplanutí, jsou 

stanoveny LOC na základě spodních a horních hranic výbušnosti (LEL, UEL).  

 

Co se týká zobrazení zón s toxickými účinky, to je obsahem mé práce jako celku, a bude 

rozebíráno na dalších místech. 
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6. Další software používaný pro stanovení zón zasaž ených 

únikem  

6.1. ROZEX 2001 [25] 

Program ROZEX byl vyvinut firmou TLP, spol. s r.o. Je určen průmyslovým 

podnikatelským subjektům, orgánům státní správy a zásahovým složkám, které se 

bezprostředně podílejí na likvidaci havárie. Program ROZEX 2001 je určen především pro 

prognózu dopadů havarijních událostí, o kterých je známo málo platných a ověřených údajů. 

Tato situace je v praxi velmi častá. K modelování dopadů havarijních událostí používá 

konzervativní přístup, který je charakterizován vyhodnocením ve smyslu získání výsledku 

odpovídajícího maximálnímu dopadu možných následků havárie. Takový přístup zajišťuje 

dostatečně přesnou prognózu dopadů havárie, přičemž počet vstupních parametrů pro výpočet 

může být a je omezen na nezbytné minimum. Program ROZEX 2001 je zaměřen na prognózu 

dopadů havárií v průmyslu, při nichž dojde k úniku nebezpečných látek, které mohou ohrozit 

okolí požárem, výbuchem nebo jej intoxikovat. Program rozlišuje jednorázové a déle trvající, 

čili kontinuální, úniky látek ze zařízení. Na základě povahy úniku, atmosférických podmínek, 

fyzikálně-chemických vlastností látky a reliéfu krajiny a dalších parametrů rozlišuje program 

způsob tvorby oblaku a jeho šíření krajinou. Program hodnotí úniky toxických látek z 

hlediska dosahu a tvaru toxického oblaku při zvolené mezní koncentraci toxické látky.  

 

Pro látky toxického charakteru je v programu k dispozici možnost volby koncentrace pro 

výpočet: 

50 % mortality  při expozici 5–10 minut; zraňující při okamžité expozici – koncentrace 

toxické látky ve vzduchu způsobující při expozici 5–10 minut 50procentní mortalitu a u 

přeživších nevratné změny v organismu. 

IDLH  – expozice bez trvalých změn na organismu – udává maximální úroveň koncentrace, 

kterou mohou být lidé exponováni po nejkratší možnou dobu, kterou jim bude trvat únik ze 

zasaženého prostředí, aniž by byl přímo ohrožen jejich život či nastaly nevratné změny na 

jejich zdraví. 

NPK-P – nejvyšší přípustné koncentrace mezní – tato toxická koncentrace udává toxickou 

limitu, která nesmí být překročena v pracovním prostředí. 

Koncentrace uživatelem definované – představuje možnost přímého zadání číselné hodnoty 

definované koncentrace. Hodnotu lze zadávat buď v kg/m3 nebo v ppm. 
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6.2. TerEx [26] 

TerEx je nástroj pro rychlou prognózu dopadů a následků působení nebezpečných látek 

nebo výbušných systémů, zejména při jejich kategorickém zneužití. Model je vytvořen jako 

počítačový program s návazností na grafický informační systém pro přímé zobrazení výsledků 

v mapách. TerEx je určen zejména pro operativní použití jednotkami integrovaného 

záchranného systému při zásahu, pro rychlé určení rozsahu ohrožení a realizaci následných 

opatření ochrany obyvatel. TerEx je využitelný velitelem zásahu přímo na místě nebo 

operačním důstojníkem v řídicím středisku. Stejně tak je vhodný pro analýzy rizik při 

plánování. Program poskytuje výsledky i při nedostatku přesných vstupních informací. 

Předpověď dopadů a následků je založena na konzervativní prognóze. V praxi to znamená, že 

výsledky odpovídají takovým podmínkám, při kterých dojde k maximálním možným 

dopadům a následkům na okolí – tzv. nejhorší varianta. 

 

Typy událostí 

TerEx nabízí uživateli možnost vyhodnocení čtyř základních havarijních situací: 

Modely typu TOXI – vyhodnocují dosah a tvar oblaku, které jsou dány zvolenou koncentrací 

toxické látky.  

Modely typu UVCE – vyhodnocují dosah působení vzdušné rázové vlny, vyvolané detonací 

směsi látky se vzduchem pro modely s jednotlivými druhy havárií. 

Modely typu FLASH FIRE – vyhodnocují velikost prostoru ohrožení osob plamennou zónou 

(efekt Flash Fire).  

Model typu TEROR – vyhodnocuje možné dopady detonace výbušných systémů, založených 

na kondenzované fázi, použité s cílem ohrožení okolí detonace.  

 

Program TerEx používá pro zobrazení toxických dopadů hodnotu LC50, tedy prakticky dokáže 

předpovídat pouze zasažené území, ve kterém dojde k úmrtí určitého množství lidí.  

6.3. Zahrani ční nástroje [10] 
 

HPAC/SCIPUFF (Hazard Prediction and Assessment Capability) 

Tento nástroj pro modelování rozptylu v atmosféře je určen pro vojenské účely. Za 

jeho vývojem stojí agentura DTRA (Defense Threat Reduction Agency). HPAC obsahuje více 

modulů, jedním z nich je modul SCIPUFF pro výpočet zóny zasažené únikem toxické látky.  
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NARAC (National Atmospheric Release Advisory Center) 

NARAC je součástí Lawrence Livermore National Laboratory. Na svých 

internetových stránkách nabízí registrovaným uživatelům (pracovníkům v oblasti havarijního 

plánování) možnost modelování rozptylu toxických, biologických a radioaktivních látek. 

Uživatel zadává data a výpočet provádí samotná laboratoř.  

 

QWIC-2D  

Jednoduchý model, který slouží k rychlému výpočtu šíření oblaku nebezpečné látky v 

závislosti na pohybu větru. Je vyvíjen Los Alamos National Laboratory. 

 

HIGRAD (HIgh GRADient)  

Jedná se o CFD model (CFD – Computational Fluid Dynamics – je výpočetní metoda, 

která umožňuje modelovat dynamiku proudění kapalin a plynů. Kromě toho však dokáže 

počítat s přestupem tepla či hmoty, fázovými změnami, chemickými reakcemi, mechanickým 

pohybem a napětím i deformací pevných materiálů), který slouží k předpovědi 3-D pohybů 

vzduchu, změn teploty, vlhkosti a větrné turbulence v terénu a zastavěném prostředí. Používá 

se pro výpočet šíření koncentrace chemické látky ve vzduchu. Je vyvíjen Los Alamos 

National Laboratory. 

 

Další modely vyvinuté EPA 

CALPUFF – model založený na Gaussovském rozptylu.  

FLUENT – CFD model, který zohledňuje i okolní prostředí a budovy.   

Wind Tunnel – model rozptylu látek ve vzduchu.  

 

OMEGA Operational multiscale environment model with grid adaptivity 

Vyvinutý SAIC (Science Applications International Corporation). Systém je schopen 

vypočítat rozptyl látky při úniku v malém prostoru s komplexním zohledněním terénu nebo 

velice rozsáhlé úniky. 

 

Tabulka zahraničních softwarových nástrojů je uvedena v příloze č. 3. 
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7. Modelování v ALOZE [2] 

Program ALOHA používá k výpočtu koncentrací nebezpečné látky dva postupy. Prvním 

je výpočet podle Gaussovského modelu, druhým je výpočet na základě modelu rozptylu 

těžkého plynu DEGADIS. Program dokáže sám odhadnout jaký model je vhodné pro každý 

daný scénář vhodné použít, ovšem i uživatel sám může vybrat jaký bude použit.  

7.1. Gausovský model  
ALOHA používá Gausovský model k výpočtu rozptylu neutrálně vznášivých plynů. 

Neutrálně vznášivý plyn (Neutrally Buoyant Gas) – je plyn, jehož vznášivost je neutrální, 

pasivní, protože jeho hustota je při dané teplotě přibližně stejná jako hustota okolního 

vzduchu. Podle tohoto modelu je hlavní hybnou silou molekul plynu ve vzduchu vítr a 

turbulence v atmosféře. Uvolněný plyn je tedy unášen po směru větru, určité turbulence 

ovšem způsobují, že se také postupně se zvyšující vzdálenosti od místa úniku rozprostírá 

kolmo na směr větru. Podle Gaussovského modelu vypadá graf koncentrace nebezpečné látky, 

pokud nepočítáme s bočním větrem jako křivka ve tvaru zvonu. Ve středu je hodnota nejvyšší 

a po obou stranách se velikost koncentrace se zvyšující se vzdáleností kolmo na směr větru 

klesá. V místě úniku, kde se uniklé molekuly tolik nerozšiřují následkem turbulencí, vypadá 

graf koncentrace jako velmi zostřená šipka. Se zvyšující se vzdáleností po větru od místa 

úniku se křivka pomalu splošťuje, právě tak, jak je látka více roznášena do bočních stran 

(obr. 5). 

 

Obrázek 4: Gaussovský model 
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7.2. Rozptyl t ěžkých plyn ů 
Negativně vznášivý plyn („těžký“ plyn) (Negatively Buoyant Gas; Heavy Gas) je plyn, 

jehož vznášivost je záporná, protože jeho hustota je při dané teplotě významně vyšší než 

hustota okolního vzduchu. Pokud je plyn těžší než vzduch, jeho chování je velmi odlišné od 

chování neutrálně vznášivých plynů. Těžký plyn po úniku nejprve klesne k zemi, jelikož je 

těžší než okolní vzduch. Oblak plynu se pohybuje ve směru větru, ovšem zemská přitažlivost 

způsobuje, že se mnohem více rozšiřuje do stran. Dokonce se může stát, že se rozšíří i do míst 

proti směru větru od míst úniku. Se zvyšující se vzdáleností po směru větru se plyn stále více 

a více zřeďuje a začíná se chovat jako neutrálně vznášivý plyn. K tomuto efektu dochází 

pokud se koncentrace těžkého plynu poklesne na úroveň jednoho procenta (10 000 ppm). U 

některých malých úniků tento efekt může nastat již po několika metrech.  

Model pro výpočet rozptylu těžkého plynu, který používá ALOHA je založen na modelu 

DEGADIS. Model DEGADIS [27] byl vyvinut Doktorem Jerry Havensem a doktorem 

Tomem Spicerem na University of Arkansas za podpory U. S. EPA. Tento model byl 

podroben rozsáhlému testování a je často používaný pro modelování rozptylu.  
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8. Aplikace výsledk ů 
Účinky na zdraví, které únik způsobí, jsou závislé na množství faktorů, viz obr. 6. 

Výstupem modelů a softwaru pro modelování rozptylu plynu, jsou hodnoty koncentrací v 

místech v určité vzdálenosti od místa úniku. Tento výstup, jak už jsem uvedl výše, je možné 

získat použitím jakéhokoli modelu, bez ohledu na jeho složitost, přesnost a použitá data. Tato 

informace je sice důležitá, ovšem pro účely zhodnocení dopadů úniku na zasažené 

obyvatelstvo je nedostačující. Naším cílem je tedy zjistit, jaký bude mít daná koncentrace 

nebezpečné látky dopad na zasaženou populaci. Právě pro tento účel jsou vyvíjeny různé 

havarijní expoziční limity, havarijní směrnice a směrné hodnoty. A právě aplikace správných 

hodnot je to, co nám umožní odhadnout následky úniku nebezpečné látky.  

 

Obrázek 5: Faktory určující dopady úniku [6] 

V České Republice jsou používány dvě limitní hodnoty Přípustný expoziční limit a 

Nejvyšší přípustná koncentrace. Obě tyto hodnoty jsou vztaženy na pracovní prostředí. Jsou 

vypočteny pro zdravého dospělého pracovníka. Přípustný expoziční limit je navíc stanoven 
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pro osmihodinové působení, oba limity počítají s opakovaným vystavováním po dobu celého 

života. Při havarijním úniku se v naprosté většině případů jedná o krátkodobé působení – od 

jedné minuty maximálně po osm hodin, zasažena je celá populace – včetně dětí a oslabených 

jedinců. Proto byly ve Spojených státech a v některých evropských státech stanovené různé 

havarijní limity, které určují zasažení populace na základě koncentrace nebezpečné látky. 

Pokud máme tedy modelem stanovenou koncentraci látky v určitém místě, můžeme za 

pomoci těchto limitů určit i úroveň zasažení. Jedním z cílů mé práce bylo vytvořit seznam 

nejpoužívanějších limitů a popsat praktický přínos výsledků modelů při použití těchto hodnot. 

Při sestavování jsem vycházel z hodnot používaných v programu ALOHA, z výsledků 

programu ACUTEX [12] a z limitů dostupných v prostředí České republiky. Seznam 

limitních hodnot je shrnut v tabulce 1. V další části mé práce jsou pak tyto hodnoty 

podrobněji popisovány. Některým z nich je věnován větší prostor, jedná se většinou právě o 

hodnoty více používané. Některé jsou popsané pouze stručně, jedná se hlavně o ty, které 

nejsou příliš používané, a také o ty, jejichž použití nepřináší v prostředí České republiky 

praktický význam.  

tabulka 1: Seznam expozičních limitů 

Hodnoty Zdroj Počet 

stupňů 

Délka 

expozice 

Počet 

látek, pro 

které je 

hodnota 

stanovena 

Cílová populace 

AEGL EPA (USA) 3 10, 30, 60 

min., 4, 8 

hod. 

38 Běžná populace 

včetně vnímavých 

jedinců 

ERPG AIHA (USA) 3 60 min. 120 Běžná populace 

TEEL SCAPA (USA) 4 15 nebo 60 

min. 

3 200 Běžná populace 

EEI ECETOC (EU) 3 15, 30, 60 

min. 

1 Běžná populace 

včetně vnímavých 

jedinců  

STA Ministerstvo1 (FR), 

INERIS (FR) 

4 (2)3 1, 10, 20, 30, 

60 min. 

20 Běžná populace 

IW Ministerstvo2 (NL) 3 (2)3 60 min. 300 Běžná populace 
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DTL UK Health and 

Safety Executive 

2 Lze 

vypočítat 

pro 

jakoukoli 

230 Běžná populace 

AETL ACUTEX (EU) 3 + 1 10, 30, 60 
min 2, 4, 8 
hod. 
 

0 Běžná populace 

včetně vnímavých 

jedinců 

IDLH NIOSH (USA) 1  380 Zaměstnanci 

PEL ČR 1 40 

hod./týden 

Většina 

běžných 

NL4 

Zaměstnanci 

NPK-P ČR 1 15 min. Většina 

běžných 

NL4 

Zaměstnanci 

LC50 Toxikologické 

studie 

1 Dle def. Většina 

běžných 

NL4 

Lidé, zvířata 

 
Poznámky k tabulce 1 
1 Francouzské ministerstvo životního prostředí, 
2 Holandským ministerstvo pro výstavbu, územní plánování a životní prostředí 
3 většinou jsou stanoveny pouze první dva stupně 
4 nebezpečná látka 
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9. AEGL – Acute Exposure Guideline Levels 
Směrné úrovně akutní expozice 

Jedná se asi o nejpoužívanější limitní hodnoty. Jsou vyvíjeny speciální komisí National 

Advisory Committee for Acute Exposure Guideline Levels for Hazardous Substances 

(NAC/AEGL Committee), která je stanovena jako součást agentury EPA. 

9.1. U.S. EPA – United States Environmental Protect ion 
Agency [18] 

Agentura pro ochranu životního prostředí v USA. Byla založena v roce 1970 a 

zaměstnává 17 000 lidí. Podílí se na vytváření předpisů a standardů, finančně podporuje 

programy na ochranu životního prostředí, organizuje výzkum v oblasti životního prostředí, 

sponzoruje dobrovolnické programy a věnuje se vzdělávání v oblasti životního prostředí. 

9.2. Definice AEGL [3] 
• AEGL-1 Koncentrace nebezpečné látky ve vzduchu (vyjádřená v ppm nebo v mg/m3), 

nad kterou se předpokládá, že běžná populace, včetně vnímavých jedinců, může 

zakusit patrné nepohodlí, podráždění, nebo určité, smysly nepostřehnutelné, 

asymptomatické příznaky. Účinky nejsou oslabující, jsou přechodné a vratné po 

přerušení expozice. 

• AEGL-2 Koncentrace nebezpečné látky ve vzduchu (vyjádřená v ppm nebo v mg/m3), 

nad kterou se předpokládá, že běžná populace, včetně vnímavých jedinců, může 

zakusit nevratné nebo jiné vážné, dlouhotrvající nepříznivé zdravotní účinky nebo 

může dojít k zhoršené schopnosti úniku.  

• AEGL-3 Koncentrace nebezpečné látky ve vzduchu (vyjádřená v ppm nebo v mg/m3), 

nad kterou se předpokládá, že běžná populace, včetně vnímavých jedinců, může 

zakusit zdravotní účinky ohrožující život nebo může dojít k smrti. 

Hodnota koncentrace nebezpečné látky ve vzduchu menší než AEGL-1 může způsobit 

mírné smyslové dráždění, například zápachem, či chutí. Toto dráždění se může i zvyšovat, je 

však přechodné a nemůže vést ke zneschopnění. Tato hodnota koncentrace může také 

způsobit určité bezpříznakové asymptomatické efekty. Při stoupající koncentraci látky nad 

definované hodnoty AEGL se postupně zvyšuje pravděpodobnost výskytu vážných efektů 

popisovaných pro každou danou hodnotu AEGL. Přestože hodnoty AEGL jsou definované 

pro běžnou populaci včetně vnímavých jedinců jako jsou například děti, staří lidé, astmatici a 

jinak nemocní lidé, je v metodice uvedeno, že i při hodnotách koncentrace menších než 
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definované AEGL mohou někteří více vnímaví jedinci s unikátní odezvou na přítomnost látky 

zažít efekty již při nižších koncentracích než je odpovídající koncentrace AEGL.   

Hodnoty AEGL jsou definovány pro pět různě dlouhých dob expozice. Jsou to 10, 30, a 

60 minut, 4 a 8 hodin. V případě, že obyvatelstvo je vystaveno koncentraci větší, než je 

stanovená hodnota AEGL po dobu, pro kterou je tato hodnota stanovena, pravděpodobnost 

výskytu nepříznivých efektů, které jsou dané koncentraci přiřazeny, roste. Hodnoty AEGL 

jsou definovány pro každou stanovenou dobu expozice.  

9.3. Vývoj AEGL [3,19] 
Účelem je vytvoření hodnot pro kvalitní havarijní plánování, ale i pro prevenci a 

plánování odezvy. Vývoj AEGL se snaží přistupovat k danému problému co nejvíce vědecky. 

Vychází ze zevrubného prozkoumání všech existujících dat ke každé chemické látce. Používá 

nejenom otevřených zdrojů, ale i informací od soukromého sektoru. Tento výbor pro 

stanovení těchto hodnot ustanovil detailní směrnice pro vývoj jednotných, podstatných 

havarijních standardů pro širokou veřejnost. Každá hodnota AEGL je vyvíjena nezávisle, 

týmem vědců, kteří používají aktuální data z toxikologických studií na lidech a na zvířatech. 

Tento proces je co nejdůkladnější a výsledné hodnoty jsou několikrát velice důkladně 

posuzovány. Součástí vývoje je i zveřejnění takzvaných Interim AEGL, tedy jakýchsi 

neoficiálních hodnot, které jsou někdy i několik let ještě ponechány k případným 

připomínkám a přehodnocování.  Proces vývoje je znázorněn v příloze č. 2. 

Předpokládá se že hodnoty AEGL budou využívány americkými státními a federálními 

úřady a možná i mezinárodně pro účely havarijního plánování, plánování odezvy a 

preventivních programů. Mohou být používány v různých modelech určujících území 

zasažené únikem nebezpečných látek. Může se jednat o modely úniků z fixních zařízení, při 

dopravě, i modely rozptýlení látek při teroristickém útoku.  

9.4. Stanovování hodnot AEGL [3]  
Určování hodnot AEGL-1 

Hodnoty AEGL-1 nejsou v několika případech stanoveny. Hodnoty AEGL-1 a AEGL-

2 jsou si někdy velmi blízké. V některých případech se může stát i to, že by hodnota AEGL-1 

byla vyšší než hodnota AEGL-2. Jedná se o látky, které už ve chvíli, kdy jsou teprve 

smyslově zjistitelné, dosahují nebezpečných koncentrací. Proto se nedoporučuje v takovýchto 

případech hodnotu AEGL-1 vůbec stanovovat a uvádí se pouze hodnota AEGL-2. Hodnota 

AEGL-1 se také nestanovuje, v případě že nejsou k dispozici dostatečná data. 

Samotná hodnota AEGL-1 se může vybrat dvěma způsoby:  
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1) Experimentálně zjištěna nejvyšší hodnota koncentrace, při které se neprojeví žádný z 

efektů popisovaný pro AEGL-1.  

2) Z různých prahových hodnot. Jako hodnoty AEGL-1 se stanoví různé definované 

prahové úrovně například pro zjištění zápachu (čichový práh), pro jemné podráždění a 

podobně. 

Určování hodnot AEGL-2 

AEGL-2 lze určit třemi způsoby: 

1) Experimentálně zjištěna nejvyšší hodnota koncentrace, při které se neprojeví žádný z 

efektů popisovaný pro AEGL-2. 

2) Použije se definovaná úroveň koncentrace (například hodnoty používané v medicíně), 

která způsobí toxickou odezvu, avšak nezpůsobuje nevratné efekty či efekty, které by 

mohly vést k neschopnosti. 

3) Výpočtem z AEGL-3. Pokud nelze hodnotu AEGL-2 získat jiným způsobem, použije 

se jedna třetina hodnoty AEGL-3 pro danou látku.   

Určování hodnot AEGL-3 

Hodnotu AEGL 3 lze určit čtyřmi způsoby: 

1) Experimentálně zjištěna nejvyšší hodnota koncentrace, při které ještě nedojde k úmrtí. 

2) Výpočtem z LC50. Jako hodnota AEGL-3 se použije jedna třetina hodnoty LC50.  

3) Hodnotu AEGL-3 lze také stanovit použitím statistických metod a výpočtů. Jsou-li k 

dispozici určitá data, lze použít definované nástroje a funkce, k výpočtu hodnot, které 

se použijí jako AEGL-3. Jsou stanoveny doporučené metody a softwarové nástroje. 

4) Z různých prahových hodnot. Pokud nejsou k dispozici dostatečná data, může se 

AEGL-3 stanovit z úrovní definovaných pro efekty, které ještě nezpůsobí smrt, ale 

způsobují vážné toxické efekty. 

9.5. Dostupnost 
Právě v souvislosti s rozsáhlostí celého procesu vývoje AEGL, existuje zatím jen málo 

látek, které mají tuto hodnotu stanovenou. V současné době (duben 2008) má pouze 38 látek 

stanovenou finální hodnotu (viz příloha č.1). Pro dalších přibližně 130 látek je stanoven 

Interim AEGL. Seznam hodnot (včetně Interim AEGL) je dostupný v databázi na 

internetových stránkách U.S. EPA [18], i v dalších databázích, např. [16]. Dokumentace k 

jednotlivým hodnotám vychází jako soubor Acute Exposure Guideline Levels for Selected 

Airborne Chemicals [31] v National Academies Press, na jehož webových stránkách lze knihy 

prohlížet.    
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10. ERPG – The Emergency Response Planning Guidelin e 
Hodnoty ERPG patří mezi jedny z nejstarších hodnot. Jsou vyvíjené od roku 1989 

americkou asociací AIHA.  

10.1. AIHA – The American Industrial Hygiene Associ ation [20] 
Americká asociace pro průmyslovou hygienu.  

Je to jedna z největších federálních asociací. Je to nezisková organizace založená v roce 

1939. Má více jak 10 000 členů. Slouží pracovníkům ochrany zdraví a životního prostředí při 

práci, kteří zajišťují průmyslovou hygienu v průmyslu, vládě, laboratořích, akademických 

institucích i v nezávislých organizacích. Pomáhá svým členům k dosažení nejvyšších 

standardů, spolupracuje při certifikaci, organizuje vzdělávací programy a účastní se mnoha 

programů, založených na mezinárodních normách.     

10.2. Definice ERPG [4] 
• ERPG-1 Hodnota maximální koncentrace látky v ovzduší, do které je možno se 

domnívat, že téměř všichni jednotlivci by mohli být nechránění po dobu jedné hodiny, 

aniž by zakusili jiné nežli mírné přechodné nepříznivé účinky na svém zdravotním 

stavu nebo postřehli zřetelně nepříjemný zápach. 

• ERPG-2 Hodnota maximální koncentrace látky v ovzduší, do níž je možno se 

domnívat, že téměř všichni jednotlivci by mohli být nechráněni po dobu jedné hodiny, 

aniž by zakusili nebo se u nich vyvinuly nevratné nebo další vážné účinky nebo 

příznaky, které by mohly poškodit jejich schopnosti podniknout záchrannou činnost. 

• ERPG-3 Hodnota maximální koncentrace látky v ovzduší, do níž je možno se 

domnívat, že téměř všichni jednotlivci by mohli být nechráněni po dobu jedné hodiny, 

aniž by zakusili nebo se u nich vyvinuly účinky ohrožující zdraví nebo život 

Hodnoty ERPG jsou vyvinuty pouze pro expozici po dobu jedné hodiny, což znamená značné 

omezení při jejich použití. Metodika zásadně nedoporučuje používat extrapolaci pro 

zjišťování těchto hodnot pro jiné časové úseky. 

10.3. Metodika ERPG [4] 
Metodika na určování ERPG vznikla v roce 1989. Tyto hodnoty jsou vyvíjeny pro potřeby 

havarijního plánování. Mohou být použity pro hodnocení dopadů havárií a jako podklady pro 

tvorbu havarijních plánů. Je však kladen důraz na to, že hodnoty ERPG jsou určeny pro 

plánování. Hodnoty ERPG jsou vytvářeny na základě co největšího množství aktuálních dat. 

Hodnoty ERPG se poskytují spolu s ERPG dokumentací. Ta obsahuje popis látky, její 
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chemické a fyzikální vlastnosti, toxikologická data z pokusů na zvířatech, lidské zkušenosti s 

expozicí, seznam existujících limitů a prahových hodnot k dané látce, popis a vysvětlení 

procesu, který vedl ke zvolení dané hodnoty a seznam odkazů.   

Vývoj hodnot ERPG probíhá tak, že komisi pro hodnocení (ERP Committee), se 

předkládají již navržené hodnoty ERPG. Navržené ERPG, spolu s ERPG dokumentací mohou 

předložit jednotlivci, federálními nebo státní orgány, organizace, podniky, země nebo jakákoli 

skupina, která má zájem o to, aby její hodnota byla podrobena zhodnocení. Tyto dokumenty 

mohou být předloženy předsednictvu komise ERP pro předběžné zhodnocení. Pokud je 

nutnost zavést hodnotu ERPG, a nejsou k dispozici expertizy k jejímu stanovení, je také 

možné požádat přímo předsednictví komise ERPG o vývoj těchto hodnot. Tato pak jeho vývoj, 

v případě, že to uzná za nutné, zajistí. Existující hodnoty ERPG podléhají každých sedm let 

důkladné revizi.  

10.4. Dostupnost 
V současné době (poslední údaje z roku 2007) jsou hodnoty ERPG stanovené pro 130 

látek. Pro dalších přibližně 30 látek jsou hodnoty stanovené a probíhá jejich přehodnocování, 

kontrola a schvalování. Hodnoty ERPG lze zjistit na internetových stránkách asociace AIHA. 

[20] Ne těchto stránkách lze také dostat veškeré ERPG dokumentace a metodiky poskytující 

popis výběru hodnot.  
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11. TEEL - Temporary Emergency Exposure Levels  

Prozatímní havarijní expoziční limity 

TEEL jsou hodnoty, které jsou, jak už jejich název napovídá, stanovené pouze dočasně. 

Složitost procesu vývoje AEGL a ERPG způsobuje, že počet látek, pro které jsou tyto 

hodnoty v současné době stanovené, není vysoký. Proto americký výbor SCAPA určil 

dočasné hodnoty TEEL, které slouží jako limitní hodnoty látkám, jež nemají prozatím 

stanovené hodnoty AEGL a ERPG.  

11.1. SCAPA [21]  
The Subcommittee on Consequence Assessment and Protective Actions (podvýbor pro 

odhad následků a ochranné akce) slouží národnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, které je 

součástí amerického ministerstva energetiky, a také jejím dodavatelům. SCAPA poskytuje 

technické informace a doporučení pro havarijní připravenost a k ochraně zdravý a bezpečí 

pracovníků ale i veřejnosti. SCAPA se soustředí na radioaktivní materiály, ale zabývá se také 

chemickými a biologickými látkami.   

11.2. Definice [5] 
• TEEL-0 hodnota prahové koncentrace, pod kterou většina lidí nezakusí žádné znatelné 

riziko zdravotních účinků. 

• TEEL-1 hodnota maximální koncentrace látky ve vzduchu, pod kterou se věří, že 

téměř všichni jedinci mohou být nechráněni, aniž by zakusili jiné než mírné nepříznivé 

zdravotní účinky nebo by zaznamenali zřetelný nepříjemný zápach. 

• TEEL-2 hodnota maximální koncentrace látky ve vzduchu, pod kterou se věří, že 

téměř všichni jedinci mohou být nechráněni, aniž by zakusili či se u nich rozvinuly 

nevratné či jiné vážné zdravotní účinky nebo příznaky, které mohou snížit jejich 

schopnost se chránit. 

• TEEL-3 hodnota maximální koncentrace látky ve vzduchu, pod kterou se věří, že 

téměř všichni jedinci mohou být nechráněni, aniž by zakusili či se u nich rozvinuli 

život ohrožující účinky na zdraví. 

Doba expozice pro hodnoty TEEL je stanovená podle druhů nebezpečných látek. Pro látky, 

jejichž nebezpečí pro lidský organizmus je dané především koncentrací je to 15 minut. Pro 

látky, kde je rozhodující dávka je to 60 minut. 
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11.3. Metodika TEEL [5] 
Hodnoty TEEL, jsou vytvořeny jako dočasné hodnoty, umožňující předvídat úroveň 

zasažení obyvatelstva pro látky, pro které nebyli stanovené jiné limitní hodnoty. Jelikož 

proces vývoje hodnot AEGL i ERPG je zdlouhavý, což souvisí také s přesností výsledných 

hodnot, existuje mnoho látek, pro které tyto limity nejsou stanoveny. Hodnoty TEEL se 

získávají jednoduchým výpočtem z hodnot, které jsou k dané látce k dispozici. Jedná se 

hlavně o hodnoty LD50, LC50 a hodnoty PEL, ILDH i další publikované hodnoty, z nichž 

většina slouží především ke stanovení nebezpečných koncentrací v pracovním prostředí. 

Získané výsledné hodnoty jsou pouze orientační, a slouží, jak již bylo uvedeno, pouze jako 

dočasné řešení, pro určování nebezpečí látek, pro které nejsou stanovené jiné havarijní limitní 

hodnoty. Tvůrci těchto hodnot si plně uvědomují, že hodnoty ERPG a AEGL poskytují 

mnohem přesnější informace, proto, pokud má nebezpečná látka stanovenou jednu z těchto 

hodnot, hodnoty TEEL se pro ni neuvádí.   

Agentura SCAPA, která hodnoty TEEL vyvíjí, poskytuje databázi PAC (Protective Action 

Criteria) [16], kde jsou u každé látky uvedeny hodnoty AEGL, ERPG nebo TEEL. Primárně 

jsou uvedeny hodnoty AEGL, nejsou-li tyto k dispozici jsou uvedeny hodnoty ERPG a v 

případě že nejsou k dispozici ani tyto, je uvedena hodnota TEEL. Databáze PAC obsahuje 

více jak 3 200 chemických látek (březen 2008).  

11.4. Dostupnost 
Vzhledem k tomu, že stanovení hodnota TEEL je velice jednoduché, existují tyto hodnoty 

pro veliké množství látek. V současné době je to více jak tři tisíce látek. Hodnoty TEEL se 

neposkytují pro látky, které mají stanovenou hodnotu ERPG či AEGL. Databáze je dostupná 

na internetových stránkách SCAPA. [21] 
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12. EEI – Emergency Exposure Indices  
Havarijní expoziční ukazatele. 

Metodika pro vývoj hodnot EEI byla vytvořena evropskou organizací ECOTOC. Problém 

těchto hodnot spočívá v tom, že přestože metodika na jejich vývoj je propracovaná, 

k samotnému vývoji hodnot nedochází.    

12.1. ECETOC [23] 
European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals, Evropské centrum pro 

ekotoxicitu a toxikologii chemických látek, bylo založeno v roce 1978, jako nezisková 

organizace, která je financována vedoucími společnostmi v oboru výroby chemických látek. 

ECETOX umožňuje spolupracovat specialistům z evropského chemického průmyslu. 

Poskytuje výzkumy, recenze, hodnocení a veřejná studia toxických chemikálií a chemikálií 

toxických pro životní prostředí. Hlavním úkolem je identifikovat a hodnotit rizika v průmyslu 

a poskytovat pomoc průmyslovým subjektům při minimalizaci potencionálních dopadů na 

člověka či životní prostředí vzniklých při výrobě a používání chemických látek. ECETOC 

zapojuje velké množství společností a spolupracuje s mezivládními agenturami, 

zdravotnickými organizacemi a odbornými institucemi.  

12.2. Definice EEI [6] 
 

� EEI-1 Hodnota koncentrace látky ve vzduchu, trvající stanovený čas (t1), pod kterou 

je nepravděpodobné, že by přímé toxické účinky vedly k NEPOHODLÍ pro zasažené 

obyvatelstvo (včetně citlivých ale bez přecitlivělých jedinců), a nad kterou, při 

zvyšování koncentrace, bude výskyt případů NEPOHODLÍ stále častější.   

� EEI-2 Hodnota koncentrace látky ve vzduchu, trvající stanovený čas (t1), pod kterou 

je nepravděpodobné, že by přímé toxické účinky vedly k ZNESCHOPNĚNÍ pro 

zasažené obyvatelstvo (včetně citlivých ale bez přecitlivělých jedinců), a nad kterou, 

při zvyšování koncentrace, bude výskyt případů ZNESCHOPNĚNÍ stále častější.   

� EEI-3 Hodnota koncentrace látky ve vzduchu, trvající stanovený čas (t1), pod kterou 

je nepravděpodobné, že by přímé toxické účinky vedly ke SMRTI / TRVALÉ 

NESCHOPNOSTI pro zasažené obyvatelstvo (včetně citlivých ale bez přecitlivělých 

jedinců), a nad kterou, při zvyšování koncentrace, bude výskyt případů SMRTI / 

TRVALÉ NESCHOPNOSTI stále častější. 
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12.3. Metodika [6] 
Hodnoty EEI nejsou stanovené pro předem definované časy, u každé z nich je určena 

specifická doba expozice, za kterou se předepsané účinky projeví. Jsou však předem 

doporučené doby, pro které se tyto hodnoty stanoví (například 15, 30 a 60 minut). Hodnoty 

EEI jsou vyvíjené na základě souboru dostupných dat, které jsou nejprve zhodnoceny podle 

kvality a důležitosti. Data pro určení toxických efektů jsou analyzovány, a to několika 

způsoby: matematicky, graficky či počítačově. Výpočet probíhá tak že jsou stanoveny 

numerické indexy pro klíčové hodnoty pro expozici. Na základě těchto dat se vytvářejí funkce, 

které slouží k získání hodnot, pro něž data nejsou k dispozici. 

12.4. Dostupnost 
Metodika pro vývoj Emergency exposure indicies slouží pouze k návodu jak tyto hodnoty 

získat, případně vypočítat. ECETOX sám o sobě, kromě dvou příkladů, které jsou uvedeny 

jako ilustrační, tyto hodnoty nevyvíjí. Proto v současné době není k dispozici žádný seznam 

hodnot EEI.  
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13. Seuils de toxicité aigue 
Hranice akutní toxicity. 

Byli vyvinuty, aby vyjádřili hranice akutního účinku v případě havarijního úniku 

nebezpečné látky z průmyslového objektu. Jsou určeny k výpočtu dosahu účinků, které jsou 

definované. Tyto hodnoty jsou také používány k organizaci výstavby pro splnění direktivy 

Seveso II.  

13.1. Organizace vyvíjející Seuils de toxicité aigu e 

Seuils de toxicité aigue jsou vyvíjeny francouzským ministerstvem životního prostředí, 

francouzskýmy instituty INERIS Institut National de l'EnviRonnement industriel et des 

rISques – institutem, který se zabývá ochranou osob a životního prostředí před rizyky v 

průmyslu, INRS – Institut national de recherche et de sécurité – institutem, který se zabývá 

ochranou pracovníků v průmyslu a prevencí havárií, IPSN Institut de protection et de sureté 

nucléaire – institutem, který se zabývá ochranou před radioaktivními materiály a 

Universitními nemocnicemi a zástupci průmyslu.  

13.2. Definice [7] 
• SEL Seuil des effets létaux (hranice smrtelných účinků) - odpovídá koncentraci, při 

které za stanovenou dobu bude možno mezi zasaženou populací pozorovat úmrtí.   

• SEI Seuil des effets irréversibles (hranice nevratných účinků) - odpovídá koncentraci, 

při které za stanovenou dobu se v zasažené populaci objeví jedinci zasaženi 

nevratnými účinky. 

• SEP Seuil des effets réversibles (hranice nevratných účinků) - odpovídá koncentraci, 

při které za stanovenou dobu se v zasažené populaci objeví jedinci zasaženi vratnými 

účinky. 

• SP Seuil de perception (hranice vnímání) odpovídá koncentraci, při které zasažená 

populace dovede smysly zjistit chemickou látku. 

13.3. Vývoj Seuils de toxicité aigue [7] 
Nejprve se vyhledá veškerá dostupná literatura z oblasti toxikologie o dané chemické látce. 

Použijí se, pokud je to možné i neveřejné či nepublikované zdroje. Z těchto získaných 

toxikologických údajů se stanoví dopady na člověka, které jsou doplněny i údaji získanými z 

klinických studií, případně z pokusů na dobrovolnících. Zároveň jsou obdobným způsobem 

získány i údaje pro zvířata. Z těchto získaných dat se vyberou průzkumy a údaje, které 
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odpovídají kritickým účinkům. Dalším vstupem jsou jakákoli jiná zaznamenaná kritéria pro 

vymezení prahů. Jsou určeny poměry mezi dávkou a účinkem. Poté jsou veškerá získaná data 

důkladně zhodnocena a oceněna. Výsledky jsou podrobeny diskuzi. Extrapolací se zároveň 

určí z dat získaných na zvířatech účinky na člověka. Výsledkem celého procesu je stanovení 

limitů Seuils de toxicité aigue. 

13.4. Dostupnost 
Na internetových stránkách francouzského ministerstva životního prostředí [24] jsou 

dostupné hodnoty Seuils de toxicité aigue pro přibližně dvacet látek, nejčastěji pouze hodnoty 

SEL a SEI. Je zde k dispozici i podpůrná dokumentace. Omezujícím faktem je že veškeré 

informace jsou ve Francouzském jazyce. Dokumentace a hodnoty Seuils de toxicité aigue je 

možná dostat také na stránkách institutu INERIS. [32] 



 - 32 - 

14. Interventiewaarden gevaarlijke stoffen 
Interventiewaarden gevaarlijke stoffen (zásahové hodnoty pro nebezpečné látky) Jsou 

vyvíjené Holandským ministerstvem pro výstavbu, územní plánování a životní prostředí. Tyto 

hodnoty reprezentují koncentrace nebezpečné látky, při kterých dojde ke zdravotním účinkům, 

jež jsou stanovené pro dané úrovně. Hodnoty jsou stanovené pro expozici trvající jednu 

hodinu.   

14.1. Definice [8] 
Holandské zásahové hodnoty 

• Levensbedreigende waarde – LBW (život ohrožující hodnota) – hodnota koncentrace 

látky, jejíž překročení se po jednohodinové expozici může během několika dnů u 

zasažených jedinců projevit smrtí či život ohrožujícími stavy.  

• Alarmeringsgrenswaarde – AGW (alarmující hodnota) – hodnota koncentrace látky, 

nad kterou se po jednohodinové expozici, během několika dnů, u zasažených jedinců 

následkem akutních toxických účinků mohou vyskytnout nevratné nebo jiné vážné 

poškození zdraví.  

• Voorlichtingsrichtwaarde – VRW (hodnota, při které se očekávají stížnosti 

obyvatelstva) – hodnota koncentrace látky, při které je velká pravděpodobnost, že 

bude vnímána většinou nechráněné populace jako překážející, nebo nad kterou se po 

expozici delší než jedna hodina mohou objevit menší zdravotní účinky, které rychle 

odezní. Často je toto hodnota koncentrace, při které si zasažení jednotlivci začínají 

stěžovat na projevy expozice. 

14.2. Dostupnost  
Hodnoty Interventiewaarden gevaarlijke stoffen jsou k dispozici v dokumentu [8], který je 

volně dostupný na internetu. Jsou zde uvedené hodnoty, u většiny látek pouze AGW a LBW, 

pro přibližně tři stovky látek (březen 2008). Látky jsou řazeny ve dvou tabulkách, v jedné jsou 

seřazené podle abecedy ve druhé podle UN kódu. Hodnoty jsou uvedeny v g/m3. U každé 

látky je řečeno jakým způsobem byla či podle jakých dat byla tato hodnota stanovena. 

Dostupnost a optimální práci s těmito hodnotami značně omezuje skutečnost, že veškeré 

materiály jsou v Holandském jazyce. 
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15. DTL - Dangerous Toxic Load  
Nebezpečná toxická zátěž.  

Hodnoty vyvinuté UK Health and Safety Executive (úřad pro zdraví a bezpečnost ve 

velké Británii). DTL popisují úroveň toxických účinků, kterou bude běžná populace zasažena 

při expozici za stanovených podmínek. Jsou definované dvě úrovně SLOT DTL Specified 

Level of Toxicity (specifická úroveň toxicity) a SLOD DTL Significant Likelihood of Death 

(podstatná pravděpodobnost smrti). Není stanovená přesná doba expozice, ale DTL jsou 

vyjádřeny v rovnici, která umožňuje výpočet koncentrace pro jakýkoli kratší zvolený časový 

úsek.  

15.1. Definice [17] 
Dangerous Toxic Load (DTL), Nebezpečná toxická zátěž 

• Specified Level of Toxicity - SLOT DTL, specifická úroveň toxicity: Hodnota 

koncentrace látky ve vzduchu, při které je pravděpodobné, že téměř každý jednotlivec 

v zasažené oblasti bude vážně zasažení obtížemi, značná část z nich bude vyžadovat 

lékařskou pomoc a někteří jednotlivci budou vážně zranění a budou vyžadovat 

dlouhodobou lékařskou péči. Vysoce citliví jednotlivci mohou být dokonce zabiti. 

• Significant Likelihood of Death - SLOD DTL, podstatná pravděpodobnost smrti. 

Koncentrace nebezpečné látky ve vzduchu, při které se předpokládá úmrtí 50 procent 

zasažené populace. 

Výpočet DTL vychází z předpokladu, že při expozici látky rozptýlené ve vzduchu, je toxicitu 

možno vyjádřit funkcí s parametry "c" - koncentrace nebezpečné látky ve vzduchu a "t" - 

doba expozice. Výsledkem této funkce je konstanta. Tato konstanta je nazvána toxic load, 

toxická zátěž. Výpočet DTL je založen z největší části na dostupných datech z pokusů na 

zvířatech. Tyto data se přepočítávají na účinky na člověka. Pokud je možné, použijí se i data 

získaná zkušenostmi z případů zasažení člověka. Provede se stanovení hodnoty pro krátkou 

časovou expozici. Je stanovena rovnice pro výpočet nebezpečné koncentrace pro určený čas. 

Tato rovnice, v závislosti na druhu látky, může mít dva tvary. Pro některé látky pouze 

tcLoadToxic ×=  (1) 

Pro látky kde se účinky se zvyšující koncentrací nezvyšují lineárně je stanovena rovnice 

tcLoadToxic n ×=  (2) 

Pro tyto látky jsou stanovené příslušné hodnoty “n“. Vzhledem k celkem jednoduchému 

stanovování dat a méně obsáhlé revizi těchto hodnot, je lépe považovat je za více orientační. I 
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způsob výpočtu, pro různé doby expozice, je do určité míry nepřesný, proto v porovnání s 

jinými, důkladněji stanovovanými hodnotami, nelze podle mého názoru DTL označit za příliš 

přesné.  

15.2. Dostupnost 
Na internetových stránkách britského Health and Safety Executive [17] je k dispozici 

seznam přibližně 230 látek. U každé z nich je uveden hodnota n a hodnota SLOT a SLOD 

v ppmn/min. Údaje pro libovolnou dobu úniku je možno vypočítat.    
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16. ACUTEX [12,13] 
Cílem projektu Acutex bylo vytvořit metodiku pro vývoj evropských expozičních limit – 

AETL. Tyto limity mají sloužit k určení koncentrací nebezpečných látek, které jsou při 

inhalaci pro člověka toxické. Tyto hodnoty jsou určeny k použití ve všech členských státech 

Evropské unie. Jsou ustanoveny pro havarijní plánování, ale také pro územní plánování. Je 

zamýšleno, že AETL budou doplňovat americké hodnoty AEGL, ovšem s přihlédnutím k 

potřebám Evropských občanů.  

ACUTEX je projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu 5th Framework 

Research Programme aby podpořil praktické uplatňování evropské směrnice 96/82/EC 

(direktiva Seveso II) pro prevenci závažných průmyslových havárií způsobených 

nebezpečnými chemickými látkami. Projekt se soustředí na vývoj evropské metodologie, 

která umožní produkovat vlastní limity pro akutní expozici – AETL. Dále se zabývá vývojem 

Technických dokumentů k těmto limitám (TGD – technical guidance document). Tyto 

hodnoty mají být určené jak pro management rizika, havarijní plánování, částečně mohou být 

použity také při odezvě při havárii a také pro územní plánování. Vytvoření této metodologie 

má sloužit k větší spolupráci evropských zemí při výměně informací pro podporu 

managementu rizika.  

Součástí projektu Acutex je i zhodnocení stávajících limitních hodnot používaných jak ve 

Spojených státech, tak i v Evropě. Zhodnocení je zaměřeno primárně na nejčastěji používané 

hodnoty v Evropské unii (a to jak při havarijním plánování tak i při územním plánování). 

Jedná se o tyto hodnoty: AEGL (USA), ERPG (USA), TEEL (USA), a EEI (ECOTOX). Dále, 

v již menším měřítku srovnává hodnoty používané v zemích Evropské unie Seuils de toxicité 

aigue (Fr), DTL (VB) a Interventiewaarden (NL). Zhodnocení slouží k tomu, aby při vývoji 

evropských expozičních limitů byly zohledněny v co největší míře veškeré výsledky, kterých 

bylo při výzkumu těchto limitů dosaženo.  

16.1. AETL [12] 
AETL (Acute Exposure Threshold Levels), hodnoty navržené v rámci programu Acutex. 

• AETL-3a: Hodnota maximální koncentrace látky v ovzduší, při které je možno se 

domnívat, že při expozici delší než stanovenou dobu dojde k úmrtí určitého procenta 

(1, 5 či 50%) jednotlivců z běžné populace. 

• AETL-3b: Hodnota maximální koncentrace látky v ovzduší, při které je možno se 

domnívat, že při expozici trvající nejdéle po stanovenou dobu by jednotlivci z běžné 

populace nezakusili život ohrožující zdravotní účinky. 
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• AETL-2: Hodnota maximální koncentrace látky v ovzduší, při které je možno se 

domnívat, že při expozici trvající nejdéle po stanovenou dobu by jednotlivci z běžné 

populace nezakusili nebo se u nich nevyvinuly nezvratné nebo další vážné život 

ohrožující účinky, včetně těch, které by mohly vést ke snížení schopnosti úniku. 

• AETL-1: Hodnota maximální koncentrace látky v ovzduší, při které je možno se 

domnívat, že při expozici trvající nejdéle po stanovenou dobu by jednotlivci z běžné 

populace nezakusili vážnější než mírné přechodné nepříznivé účinky na svém zdraví. 

• LDSA – (Level of Distrinc Sensory Awareness) Úroveň zřetelného smyslového 

zpozorování. Hodnota maximální koncentrace látky v ovzduší, do níž je možno se 

domnívat, že poměrná část běžné populace by mohla zachytit smyslové podněty (např. 

zápach), které by mohly vést ke stížnostem, veřejnému znepokojení nebo i k panice. 

Hodnoty AETL nejsou dosud stanoveny. Předpokládám ovšem, že v nejbližší době budou 

tyto hodnoty k dispozici a bude možno je používat. Jelikož celý projekt Acutex je určen pro 

vývoj hodnot použitých specificky v evropském prostředí proto se dle mého názoru se jeví 

hodnoty AETL v prostředí České republiky těmi nejvhodnějšími k použití. Ve své práci 

používám některých výsledků projektu Acutex pro zhodnocení v současnosti používaných 

limitních hodnot. Jsem si vědom toho, že samotný projekt a metodika na vývoj AETL by 

zasloužili hlubší zájem, ovšem to by bylo již nad rámec mé práce, která slouží především ke 

zhodnocení současného stavu a pro praktické využití dostupných hodnot. 
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17. Pracovní limity 

17.1. IDLH Immediately Dangerous to Life and Health  Limits [22] 

Limity bezprostředně ohrožující život a zdraví 

Byly definovány organizací The National Institute of Occupational Safety and Health 

(NIOSH) (národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Na rozdíl od ostatních 

havarijních expozičních limitů, IDLH má stanovenou pouze jednu hodnotu. Limit IDLH 

reprezentuje hodnotu koncentrace nebezpečné látky ve vzduchu, které mohou být vystaveni 

dospělí pracovníci (v případě, že selžou jejich respirátory), aniž by zakusili dlouhodobé 

zdravotní účinky či účinky, které znesnadní únik. Limity ILDH byly stanoveny pro 

rozhodování, jaké ochranné masky mají pracovníci použít. V případě, že hodnota koncentrace 

je vyšší než IDLH, je třeba použít dýchací přístroj, pokud je hodnota nižší, stačí použít 

ochrannou masku či respirátor. Do roku 1994 byly hodnoty IDLH definovány pro expozici 

trvající 30 minut. Od roku 1994 již nejsou hodnoty definovány pro určitou dobu, počítá se s 

tím, že pracovníci v nejkratším možném čase prostředí opustí.    

V současné době (březen 2008) je hodnota IDLH k dispozici pro 380 látek. Hodnoty jsou 

dostupné na internetových stránkách NIOSH. 

17.2. PEL 
Přípustný expoziční limit (PEL) podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. [28], kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci: 

Přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený 

průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle 

současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní 

pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k 

ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. Přípustný expoziční limit je stanoven pro 

práci, při které průměrná plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za 

osmihodinovou směnu.  

Hodnoty PEL jsou stanovené pro naprostou většinu nebezpečných látek. Je možné je také 

přejmout ze zahraničních zdrojů. Nalezneme je většinou v bezpečnostním listu nebezpečné 

látky. 

17.3. NPK-P  
Nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které nesmí být 

zaměstnanec v žádném úseku směny vystaven. Při hodnocení pracovního ovzduší lze 
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porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr 

koncentrací této látky měřené po dobu nejvýše 15 minut. Takové úseky s vyšší koncentrací 

smí být během osmihodinové směny nejvýše čtyři, hodnocené s odstupem nejméně jedné 

hodiny. [28] 

Hodnoty NPK-P jsou stanovené pro naprostou většinu nebezpečných látek. Je možné je 

také přejmout ze zahraničních zdrojů. Nalezneme je většinou v bezpečnostním listu 

nebezpečné látky. 

17.4. Zahrani ční pracovní expozi ční limity  
OEL [Occupational Exposure Limit] [1] 

Pracovní expoziční limit, tj. maximální koncentrace chemické látky, které mohou být 

pracovníci vystaveni. 

Hlavní limity: 

USA-ACGIH (doporučení): MAC (Maximum Allowable Concentrations) přejmenované na 

TLVs (Threshold Limit Values), různé typy, např.: TLV-TWA (Threshold Limit Value – 

Time-Weighted Average), TLV-STEL (Threshold Limit Value-Short – term Exposure Limit), 

TLV-C (Threshold Limit Value – Ceiling) 

USA-OSHA (závazné limity): PELs (Permissible Exposure Limits) 

USA-NIOSH (doporučené limity): RELs (Recommended Exposure Levels) 

Německo:  MAK (Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen), 

 TRK (Technische Richtkonzentrationen) 

Velká Británie:  OES (Occupational Exposure Standards), 

 MEL (Maximum Exposure Limits) 

EU: OEL (Occupational Exposure Limits) 
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18. Další hodnoty koncentrací 

18.1. Efektivní koncentrace  
Účinná koncentrace nebezpečné chemické látky je koncentrace, která zpravidla při deseti 

minutovém působení vyvolá s určitou pravděpodobností nebo u určitého procentuálního počtu 

osob objektivní účinek, např. čichový vjem, mírnou otravu bez následků, otravu s 

přechodnými nebo trvalými následky apod. Značí se EC (přesněji na př. EC 5010 = 0,02 mg/l, 

to znamená, že vdechování uvedené koncentrace po dobu 10 minut vyvolá u 50 % osob 

účinek). [1] 

18.2. Letální koncentrace LC 50 
Střední smrtelná (letální) koncentrace [Lethal Concentration] 

Koncentrace látky v ovzduší, která je smrtelná pro 50% testovaných organismů 

exponovaných touto koncentrací stanovenou dobu. Hodnota LC50 se udává jako hmotnost 

testované látky ve standardním objemu vzduchu (mg.l-1). Např. údaj uvedený jako LC50 

(krysa, inhal, 1 h) je smrtelná koncentrace látky ve vzduchu pro polovinu počtu krys 

vystavených této dávce po dobu 1 hodiny. Hodnoty LC50 lze získat z různých toxikologických 

studií, tyto mohou být vztaženy jak ke zvířatům tak ke člověku. [1]  

18.3. Imisní limity 
  Imisní limity (IL) hodnoty nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší. Imisní limity 

se pro některé v příručce uváděné nebezpečné chemické látky (oxid siřičitý, oxid dusičitý a 

oxidy dusíku, oxid uhelnatý, amoniak) stanovují podle nařízení vlády 597/2006 Sb. [30]. 

Podle zákona č. 86/2002 Sb. [29], je možnost doplnění i o jiné nebezpečné chemické látky, 

neboť se provádí sledování zdravotního stavu obyvatelstva v oblastech se zhoršenou kvalitou 

ovzduší a je možno zpracovat nebo doplnit seznamy referenčních koncentrací jakýchkoli látek, 

které negativně ovlivňují zdraví.  

Jelikož jsou imisní limity stanovené jen pro minimální počet látek (a pro většinu těchto 

látek jsou již stanovené i hodnoty AEGL nebo ERPG) a navíc jejich hodnoty je značně nízká 

a nevypovídající, jejich použití pro stanovení nebezpečné koncentrace v zóně havarijního 

plánování nedoporučuji.  
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19. Doporu čení pro ALOHU 

19.1. Jaké hodnoty používat v programu ALOHA 
Program ALOHA při stanovování nebezpečných zón používá implicitně hodnoty AEGL. 

V ALOZE jsou k dispozici hodnoty AEGL stanovené pouze pro dobu expozice v trvání jedné 

hodiny. Souvisí to s nároky na jednoduchost programu. V databázi chemických látek k 

programu ALOHA jsou pouze finální hodnoty AEGL, nejsou-li k dispozici použije program 

hodnotu ERPG. Není-li k dispozici (tedy není-li stanovena) použije hodnotu TEEL. Pokud 

není pro danou látku dostupná ani tato hodnota, je v databázi zařazená i hodnota IDLH, kterou 

lze také použít pro stanovení zóny. Na rozdíl od hodnot AEGL, ERPG a TEEL je IDLH 

tvořena pouze jednou hodnotou, proto nelze stanovit standardní tři úrovně zasažení, ale pouze 

jednu. Při zobrazování zasažených zón si uživatel může i zvolit, podle jakých hodnot budou 

zóny stanoveny. 

 

Obrázek 6: Hodnoty používané programem ALOHA 

Platí ovšem, že hodnoty TEEL pro látky, které mají stanovené ERPG či AEGL, se 

nepoužívají, jde tedy většinou pouze o výběr mezi hodnotou AEGL a ERPG (obr. 7). V 

programu ALOHA je rovněž možné zadat vlastní úrovně zasažení. Toto lze provést dvěma 

způsoby – databázi chemických látek ALOHY je možno doplňovat o vlastní látky. Pro 

každou látku je třeba zadat určité chemické, fyzikální či požárně bezpečnostní parametry. 
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Jedním z těchto parametrů jsou i hodnoty expozičních limitů. Navíc ke každé látce (a to i k 

látce již v databázi obsažené), je možno přiřadit „default LOC“ (základní úroveň zasažení), 

jedná se o tři hodnoty, podle kterých budou vypočítávány zasažené zóny. Tyto hodnoty budou 

uloženy v databázi a při výpočtu zón budou používány přednostně. Dalším způsobem jak 

zadat vlastní hodnoty je doplnit je přímo v dialogovém okně, které ALOHA zobrazí ve chvíli, 

kdy chceme zobrazit ohrožené zóny (obr. 8).  

Na základě informací zjištěných o hodnotách a o způsobu jejich výběru a výpočtu, 

mám za to, že při práci s ALOHOU je nejlépe využívat standardních nabídek programu – tedy 

používat hierarchicky hodnoty AEGL, ERPG, TEEL nebo IDLH. V některých případech je 

možno preferovat dočasné hodnoty AEGL (Interim AEGL) před hodnotami ERPG, a dle 

mého názoru je vhodné téměř vždy použít tyto hodnoty místo hodnot TEEL. Hodnoty TEEL 

jsou stanovené dočasně a velice jednoduchým způsobem, zatímco hodnoty Interim AEGL 

jsou získávány poměrně zevrubným způsobem, a jen díky nutnosti důkladného zhodnocování 

a umožnění všech připomínek, je nutné ponechat je ve fázi vývoje určitou dobu než budou 

schváleny definitivně. Při práci s ALOHOU se dále jeví vhodné, pokud jsou možnosti a to 

především časové, použít hodnoty AEGL definované pro kratší či delší časový úsek. 

V případě, že lze s určitou přesností odhadnou délku expozice, bude výsledný model přesnější 

a bude mít větší vypovídací schopnost.  

       

Obrázek 7: Zadávání vlastních hodnot 
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Problém nastává, modelujeme-li únik látky, pro který není žádný z expozičních limitů pro 

havarijní únik stanoven. Zde se nabízejí tyto možnosti: použít některý z evropských 

expozičních limitů STA, IW, SLOT/SLOD. Další možností je použít expoziční limit pro 

pracovní prostředí. Podíváme-li se na použití v praxi, modelujeme-li únik nebezpečné látky, 

pro kterou nejsou k dispozici limity pro havarijní únik, máme většinou její bezpečnostní list, 

kde jsou uvedeny pro účely hodnocení pouze tři relevantní hodnoty koncentrací: PEL, NPK-P, 

a LD50. Použití jakékoli z těchto hodnot přináší značné problémy. Vzhledem k definici PEL je 

nutné říci, že použití je výrazně omezeno. Při krátkodobém havarijním úniku působí látka 

především mnohem kratší dobu, navíc jde spíše o úroveň účinků, které vážným způsobem 

omezí zasaženou populaci, zatímco v případě PEL se jedna spíše o vznik dlouhodobých 

účinků při celoživotní (chronické) expozici. Hodnota NPK-P je již zajímavější, jelikož v její 

definici se mluví o hodnotě, která nemůže být překročena v žádném úseku směny. Jde tedy o 

hodnotu, která po překročení může způsobovat určité nepříznivé efekty. Problémem zde 

zůstává, že tyto efekty nejsou definovány, a také to, že tato hodnota je vztažena na dospělého 

zaměstnance, tedy nezohledňuje vlastnosti standardní populace. Při použití této hodnoty pro 

stanovení odhadu účinků při havarijním úniku je tedy nutno postupovat s opatrností. Hodnoty 

se srovnatelnými definicemi jako NPK-P jsou dostupné i z dalších zahraničních zdrojů. 

Použití hodnoty LC50 (případně LC10, LC1) v modelování dopadů účinků havarijního 

úniku je také spojeno s určitými obtížemi. Tuto hodnotu pro odhad následků využívá 

například v České Republice používaný program TerEx. Při použití této hodnoty dosáhneme 

sice výsledků, které nám dají informaci o tom, kolik se vyskytne smrtelných případů, ovšem 

nedovolí nám určit hranice, které vymezí, kdy začne ke smrtelným následkům docházet, a již 

vůbec ne hranice, na kterých začne docházet k relevantním toxickým účinkům. Výsledky jsou 

vhodné pro odhad následků, ale nejsou použitelné pro provádění zásahu a případné evakuace. 

19.2. Interpretace výsledk ů z programu ALOHA 
Výsledky, které získáme použitím stanovené hodnoty koncentrace v programu ALOHA, 

se odvíjejí od výše uvedených definic a popisů. Program používá primárně tři hodnoty. Zóny 

tedy můžeme většinou rozdělit na čtyři druhy:  

1 zóna – dochází v ní k smrti zasažených jedinců (přesněji dle definic v závislosti na použité 

hodnotě), zobrazená červeně  

2 zóna – dochází v ní k vážným nevratným účinkům na zdraví, může dojít ke zhoršení 

možnosti úniku (přesněji dle definic v závislosti na použité hodnotě), zobrazená oranžově 
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3 zóna – dochází v ní k zasažení zdraví obyvatel, které však není vážné (přesněji dle definic 

v závislosti na použité hodnotě), zobrazená žlutě 

4 zóna – nedochází k účinkům na zdraví, případně jen minimálně (přesněji dle definic 

v závislosti na použité hodnotě), bílé pozadí 

 

Obrázek 8: Zobrazení ohrožené zóny 

Hranice mezi těmito zónami tvoří právě limitní hodnoty. Jejich účinky na lidský organizmus 

udává tabulka č. 2 převzatá z [12] . 

tabulka 2a: Účinky podle limit ů 

Účinky na zdraví / doba 

expozice 

1 min 10 min 15 min 20 min 30 min 

Úroveň smyslového uvědomění  LDSA    

Nepodstatné riziko vzniku účinků 

na zdraví, nepraděpodobný výskyt 

obtěžujících příznaků.    

  EEI-1 

TEEL-0 

 EEI-1 

Znatelný zápach   TEEL-1   

Mírné efekty, nepohodlí, dráždění  AEGL-1 EEI-1 

TEEL-1 

 AEGL-1 

EEI-1 

Pravděpodobný výskyt      
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bolestivých případů 

Nutnost zdravotní asistence   EEI-2  EEI-2 

Zhoršení schopnosti jednotlivců 

podnikat ochranné akce či 

uniknout  

 AEGL-2 

 

TEEL-2 

EEI-2 

 

 AEGL-2 

EEI-2 

Vážné zdravotní následky, vážná 

zranění vyžadující dlouhodobou 

léčbu 

 AEGL-2 TEEL-2 

EEI-2 

 AEGL-2 

EEI-2 

Okamžité či zpožděné trvalé 

nepříznivé zdravotní následky, 

nevratné účinky na zdraví 

SEI SEI 

AEGL-2 

TEEL-2 

 

SEI SEI 

AEGL-2 

Trvalá nechopnost  EEI-3   EEI-3 

Účinky ohrožující život  AEGL-3 TEEL-3 

 

 AEGL-3 

 

tabulka 2b: Účinky podle limit ů 

Účinky na zdraví / doba 

expozice 

1 hodina 4 hodiny 8 

hodiny 

Probit 

Úroveň smyslového uvědomění     

Nepodstatné riziko vzniku účinků 

na zdraví, nepraděpodobný výskyt 

obtěžujících příznaků.    

EEI-1    

Znatelný zápach EPRG-1 

VRW 

   

Mírné efekty, nepohodlí, dráždění AEGL-1 

EPRG-1 

EEI-1 

VRW 

AEGL-1 AEGL-1  
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Pravděpodobný výskyt 

bolestivých případů 

   SLOT 

Nutnost zdravotní asistence EEI-2   SLOT 

Zhoršení schopnosti jednotlivců 

podnikat ochranné akce či 

uniknout  

AEGL-2 

EPRG-2 

EEI-2 

AGW 

AEGL-2 AEGL-2  

Vážné zdravotní následky, vážná 

zranění vyžadující dlouhodobou 

léčbu 

AEGL-2 

EPRG-2 

EEI-2 

AGW 

AEGL-2 AEGL-2 SLOT 

Okamžité či zpožděné trvalé 

nepříznivé zdravotní následky, 

nevratné účinky na zdraví 

SEI 

AEGL-2 

EPRG-2 

AGW 

AEGL-2 AEGL-2  

Trvalá nechopnost EEI-3    

Účinky ohrožující život AEGL-3 

EPRG-3 

LBW 

AEGL-3 AEGL-3  

Pravděpodobnost úmrtí, smrt SEL 

EEI-3 

LBW 

  SLOD 

 

Dalšími rozdíly v těchto hodnotách může být definice zasažené populace, a časové 

trvání úniku. Tyto rozdíly jsou uvedené v tabulce č. 1 výše. Při použití jakékoli hodnoty 

musíme tedy přihlédnout k definici této hodnoty, k tomu pro jaký druh populace je definována, 

pro jakou dobu, ale i k přesnosti a důkladnosti s jakou byli hodnoty stanovovány. V příloze 

č. 4 jsou uvedené hodnoty výše uvedených expozičních limitů pro vybrané látky. 



 - 46 - 

Je také rozdíl mezi chápáním hodnoty jako horní meze, tedy takové, při které je výskyt 

určitého nepříznivého účinku pravděpodobný, a prahové hladiny, která reprezentuje 

koncentraci, při níž se daný účinek může objevit. AEGL je určena spíše jako prahová hodnota. 

Snaží se znázornit bod jakéhosi přechodu, tedy kvantitativním způsobem ustanovit hranici 

mezi výskytem jednoho a jiného jasně definovaného souboru jevů. Těmito jevy můžou být na 

jedné straně nevratné účinky a na druhé straně smrt. Výběr hodnot tedy probíhá tak, že se 

nalézají nejvyšší hodnoty expozice, při kterých se požadovaný předem definovaný jev 

nevyskytne. Rozdílem mezi hodnotami AEGL a hodnotami ERPG, případně TEEL, jak 

vyplývá z definice, je ten, že AEGL jsou limitem nad jehož úrovní dojde ke stanovenému 

účinku. Hodnoty ERPG a TEEL jsou naopak stanovené jako hodnoty pod jejichž úrovní 

nebude ještě k definovanému účinku docházet. 

Většinou však je nutno pracovat s takovými hodnotami, které jsou k dispozici. Ne vždy to 

jsou ty, které přesně popisují to, co je pro nás důležité. Občas je třeba použít i hodnotu, která 

není určená primárně pro havarijní únik, tedy například pracovní limit. Vždy je třeba mít na 

zřeteli, že se jedná jen o odhad, a že celý proces vytváření výsledku od zadávání hodnot pro 

výpočet rozptylu, tak samotný výpočet i výpočet zón na základě zadání limitních hodnot, je 

pouze odhad a je třeba zvážit veškeré výsledky především lidským rozumem.  
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20. Závěr 
Ve své práci jsem se zabýval určením nebezpečných koncentrací v zóně havarijního 

plánování a při úniku nebezpečné látky. Tento proces je poměrně složitý. Pokud je nutné určit 

koncentraci v zóně havarijního plánování, musíme nejprve nějakým způsobem vymodelovat 

rozptyl uniklé látky. K tomuto účelu slouží celá řada softwarových nástrojů, ve své práci jsem 

se podrobně zabýval jedním z nich, programem ALOHA. Uvádím ovšem i příklady jiných 

nástrojů. V případě, že je zjištěna koncentrace, je třeba podle hodnot koncentrací určit 

závažnost zasažení. Určování nebezpečných zón podle rozsahu zasažení obyvatel je klíčovým 

prvkem mé práce. Vytvořil jsem seznam limit, které mohou být při modelování používány 

jako hranice zón s rozhodujícími účinky na obyvatelstvo. Tento seznam je uveden v tabulce 

č.1 a dále rozváděn. Na základě metodik vydaných k jednotlivým havarijním expozičním 

limitům jsem tyto jednotlivě popsal, uvádím zde u každého definice i stručný popis, případně 

popis vývoje. Podrobněji jsou popsané například hodnoty AEGL, které podle mého názoru 

patří mezi nejpropracovanější. Zmiňuji i ostatní expoziční limity, hlavně pro pracovní 

prostředí, které mohou být při určování ohrožených zón klíčové v případě absence havarijních 

expozičních limitů. Výsledky a doporučení jsem shrnul v poslední kapitole, kde na výstupech 

z programu ALOHA ukazuji, jakým způsobem je možné stanovit nebezpečné či relativně 

bezpečné koncentrace látek při úniku. 

Během své práce jsem dospěl k názoru, že mnou řešený problém vyžaduje mnohem více 

času a prostoru než mi nabízí bakalářská práce. Snažil jsem se tedy výstupy a výsledky 

shrnout do jakési informativní formy, tak aby byli co nejlépe využity pro praxi. Některé části, 

zvláště modelování rozptylu plynu, jsou ovšem pouze okrajovým náhledem, hlubší rozbor 

tohoto problému by již přesahoval rámec této práce. Také samotný projekt Acutex by 

vyžadoval rozsáhlejší zájem, který by byl ovšem co do rozsahu poměrně značný.  

Svou práci jsem se snažil koncipovat tak, aby poskytla co největší množství informací, 

které jsou prakticky využitelné jak při určování nebezpečných koncentrací v zóně havarijního 

plánování, tak při jakémkoli modelování havarijního úniku nebezpečné látky. Je určena 

především pro všechny pracovníky v oblasti analýzy rizik. Přináší jim základní informace o 

tom, jak se modeluje rozptyl chemických látek a jaké programy mohou použít. 

Nejdůležitějším výstupem jsou pak informace o expozičních limitech a jejich dostupnosti, 

které umožní zjistit jaká koncentrace látky je při úniku je nebezpečná. Práce může sloužit i 

jako návod pro práci v programu ALOHA. 
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Příloha č. 1 

Látky, pro které jsou stanoveny finální hodnoty AEGL 
 

CAS číslo Název látky 

57-14-7 N,N-dimethylhydrazin 

60-34-4 Methyl hydrazin 

62-53-3 Anilin 

74-90-8 Kyanovodík 

75-44-5 Fosgen 

77-81-6 Látka GA (Tabun) 

91-08-7 2-methyl-m-fenylen-diisokyanát 

96-64-0 Látka GD (Soman) 

107-11-9 Allyl amin 

107-15-3 Etylendiamin 

107-44-8 Látka GB (Sarin) 

108-91-8 Cyklohexylamin 

123-73-9 Trans- krotonaldehyd 

329-99-7 Agent GF 

505-60-2 Yperit  

509-14-8 Tetranitrometan 

540-73-8 1,2 Dimethyl hydrazin 

584-84-9 1,3-diisokyanato-4-methylbenzen 

624-83-9 Methyl-isokyanát 

811-97-2 Norfluran 

1717-00-6 1,1-dichlor-1-fluorethan 

4170-30-3 Cis- krotonaldehyd 

6423-43-4 Propylenglykol dinitrát 

7647-01-0 Chlorovodík 

7664-39-3 Fluorovodík 

7664-41-7 Čpavek 

7782-50-5 Chlor 

7783-81-5 Fluorid uranový 

7784-42-1 Arsan 
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7790-91-2 Fluorid chloritý 

7803-51-2 Fosfin 

10049-04-4 Oxid chloričitý 

13463-39-3 Tetrakarbonyl niklu 

13463-40-6 Pentakarbonylželezo 

19287-45-7 Diboran 

50782-69-9 Látka VX  

106602-80-6  Otto Fuel (hlavně propylenglykol dinitrát 6423 - 43 - 4) 

163702-07-6 a 163702-08-7 (HFE - 7100) methyl nonafluorobutyl ether (40%) a methyl 

nonafluoroisobutyl ether (60%) 
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Příloha č. 2  
Proces vývoje AEGL 
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NAC National Advisory Committee 

NAC/AEGL National Advisory Committee for Acute Exposure Guideline Levels for 

Hazardous Substances (NAC/AEGL Committee) 

NAS National Academy of Sciences (U.S.) 

NRC National Research Council (U.S.) 

NRC/AEGL National Research Council Subcommittee on Acute Exposure Guideline Levels 

(NRC/AEGL Subcommittee) (U.S.) 

ORNL (Oak Ridge National Laboratories (U.S.) 
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Příloha č. 3 
 Seznam nástrojů pro modelování rozptylu plynu v atmosféře při havarijním úniku 
Zastřešující 

agentura 

Název 

modelu 

Druh modelu Rychlost 

výpočtu 

Okruh 

působnosti 

Zohlednění 

budov 

NOAA/EPA CAMEO/ 

ALOHA 

Gaussian a 

heavy gas 

Reálný čas Místní až 

městský 

Ne 

DTRA/DOD HPAC/ 

SCIPUFF 

Gaussian puff 

heavy gas 

Střední Místní až 

regionální 

Ne 

LLNL/DOE NARAC/ 

ADAPT 

LODI 

Lagrangian 

particle 

Rychlá Městský až 

regionální až 

globální 

Ne 

 NARAC/ 

FEM3MP 

CFD-RANS Střední až 

pomalá 

Místní až 

městský až 

regionální 

Ano 

 NARAC/ 

FEM3MP 

CFD-LES Pomalá až 

velmi 

pomalá 

Místní až 

městský až 

regionální 

Ano 

LANL/DOE QWIC Lagrangian 

particle 

Rychlá Místní až 
městský  

Ano 

 HIGRAD CFD-LES Velmi 

pomalá 

Místní až 

regionální 

Ano 

EPA CALPUFF Gaussian puff Střední Místní až 

regionální 

Ne 

 Fluent CFD-RANS a 

LES 

Pomalá Místní až 

městský 

Ano 

 Wind Tunnel Reduced scale 

physical 

model 

Velmi 

pomalá 

Místní až 

městský 

Ano 

SAIC OMEGA Lagrangian 

particle 

Střední Místní až 

globální 

Ne 

UKDSTL UDM Gaussian puff Rychlá Místní až 

regionální 

Ano 



 - 59 - 

Příloha č. 4 
Hodnoty havarijních expozičních limitů pro vybrané nebezpečné látky (v ppm) 
Chemická 
látka  AEGL ERPG TEEL EEI STA IW  DTL 
Chlor  

1 0,5 1  0,4    

2 2 3  3 19 10 5,5 
 

3 20 20  25 110 50 11,6 
Amoniak  

1 30 20      

2 160 150   354 100 324 
 

3 1 000 750   3 400 500 535 
Formaldehyd  

1 0,9 1      

2 14 10   10 10 95 
 

3 56 25   25 50 135 
Oxid siřičitý 

1 0,2 0,3   3   

2 0,75 3   81 10 36 
 

3 30 15   8581 200 144 
Kyanovodík 

1 2 NA2      

2 7,1 10   41 10 7 
 

3 15 25   NA2 50 11 
Oxid Dusičitý  

1 0,5 1      

2 12 15   65 10 5 
 

3 20 30   450 50 13 
Sirovodík  

1 0,51 0,1      

2 27 30   40 50 20 
 

3 50 100   70 200 33 
Oxid uhelnatý 

1 NA2 200       

2 83 350    500 669 
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 3 330 500    1000 950 
Oxid uhli čitý  

1   30 000     

2   40 000   50 000 1753 
 

3   40 000   100 000 2338 
 

Poznámky k tabulce 

Kurzívou jsou uvedeny hodnoty Interim AEGL 
1 10% SEL 
2 hodnota nebyla vyvinuta 

 


