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1. Úvod 

 

 Od vysokého růstu ekonomiky České republiky se odvíjí jak potřeba skladovat, tak i 

převážet nebezpečné látky. Při manipulaci a transportu nebezpečných látek hrozí vznik 

mimořádné události, jak ve skladovacím areálu, tak i kdekoliv jinde na našem území. 

Jednotkám Hasičského záchranného sboru České republiky by pro snadnější řešení 

mimořádných událostí pomohlo zavedení softwaru ALOHA do operačního řízení. Pomocí 

tohoto programu by bylo možno v daném okamžiku a na přesně specifikovaném místě po 

zadání potřebných parametrů mimořádné události (jako je množství uniklé láky či aktuální 

klimatické podmínky) simulovat různé varianty průběhu události. Získaná data mohou sloužit 

jednotkám Hasičského záchranného sboru tak, aby mohli účinně reagovat a zkrátit tím čas 

potřebný k zajištění dotčené oblasti. 

 Cílem mé bakalářské práce je představení programu ALOHA, návrh školení osob 

zabývajícími se řešením a plánování mimořádných událostí, popis doporučeného postupu 

operačního důstojníka v průběhu mimořádné události a uvedení typových scénářů havárií, 

řešených pomocí tohoto softwaru. 
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1.1. Rešerše 

 Pro vypracování této bakalářské práce jsem použil program ALOHA. Informace o 

něm, jako je popis prostředí, ve kterém uživatel pracuje a postupy modelování mimořádné 

události, jsem čerpal z  U.S. Environmental Protection Agency and National. ALOHA : User´s 

manual. February 2007. Dostupný z WWW: http://www.epa.gov/ . 

 K popisu operačního řízení jsem jako podklad použil publikaci ADAMACE, Vilém, 

ŠENOVSKÝ, Michal. Management záchranných prací - II : OPERAČNÍ STŘEDISKA. 2. 

vyd. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003. 99 s. ISBN 80-86634-

24-8., ve které jsou charakterizována operační a informační střediska a postupy jednotek 

Požární ochrany. Ze svazku OŠŤÁDALOVÁ, Tereza. Zavedení tísňové linky 112 v České 

republice. 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 59 s. 

ISBN 80-86634-69-8 jsem čerpal informace o procesu zavedení jednotného evropského čísla 

tísňového volání 112.  

   

1.2. Program  ALOHA ve světě [1] 

 17. srpen roku 1999 zůstane v paměti mnoha obyvatel Turecka. Tento den se zapsal do 

historie zemětřesením o síle 7,4 stupňů Richterovy stupnice, které zasáhlo západní část 

Turecka. Následky této katastrofy zahynulo více než 17 000 lidí, více než 44 000 osob bylo 

zraněno na 320 000 budov bylo zničeno, čímž přes 300 000 lidí přišlo o střechu nad hlavou. 

Škody způsobené tímto zemětřesením se vyšplhaly na částku převyšující 3 miliardy 

amerických dolarů. Tato katastrofa byla  impulsem pro Tureckou vládu, Ministerstvo 

životního prostředí a lesnictví, k zavedení technologie GIS (Geografický informační systém). 

Technologie GIS byla zavedena proto, aby se rozvíjela národní záchranná centra ECP 

(Emergency Center Project), která mají za úkol analyzovat efekty nehod a živelných pohrom 

na Tureckých strategických komerčních a průmyslových zařízeních. Jedním z programů, které 

byly vybrány k analyzování, byl i program ALOHA, který byl zapojen do dvou studií o 

zneškodnění a zmírnění následků havárie. Jednou z nich je studie pro továrnu AKSA, která se 

zabývá výrobou syntetických vláken a textilií a pro rafinerii Tupras.  

 Okres Genesee ve státu New York leží mezi městy Buffalo a Rochester. Je to malý 

zemědělský venkovský okres zhruba se 62 000 obyvateli. Jako mnoho jiných má cenná 

historická místa, chráněné přírodní oblasti, ale také průmyslové oblasti s nebezpečnými 

látkami. Tento okres ve spolupráci s organizací Emergency Management Services (dále jen 

http://www.epa.gov/
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EMS) řešily problém, jak postupovat v případě úniku nebezpečné látky z některé z továren 

v této lokalitě, při které by mohlo dojít k znečištění chráněných území a ohrožení obyvatel. 

EMS využívá programu ALOHA v krizových plánech okresu a v řešení mimořádných situací.   

 

1.3. Program  ALOHA v České republice [2], [3]  

 V České republice je program ALOHA využíván převážně při zpracování havarijních 

plánů. Například společnost Kaučuk a.s. z Kralup nad Vltavou použila program ALOHA 

k modelování scénářů úniku amoniaku.  

 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha ve spolupráci s Městským úřadem 

v Odrách namodelovali scénář havárie cisterny s LPG pomocí programu ALOHA. Cílem této 

analýzy bylo představení softwaru ALOHA pro odbornou společnost.  

 Předpokládané místo nehody je silnice I. třídy č. 47, která spojuje město Ostrava a 

Olomouc. Na severozápadním cípu Oderského náměstí se vyskytuje nebezpečná ostrá 

pravotočivá zatáčka, na které může dojít k mimořádné události. 

 Automobilová cisterna s kapacitou 22 tun LPG přijíždějící od Fulneku havaruje a 

převrátí se na bok. Dojde k narušení pláště cisterny a z díry o rozměrech cca 10 x 4 cm 

v třetinové výšce pláště cisterny začne unikat kapalný LPG. Unikající plyn se odpařuje a 

vytváří mrak par. Z praxe je známo, že při havárii cisterny s LPG je nejpravděpodobnější 

scénář úniku plynu, který v krátkém čase cca do 1 minuty bude iniciován a začne hořet 

v podobě tryskového plamene (Jet Fire).  

 Podle výpočtu programu může 

tepelný tok vyšší jak 10 kW.m-2 

zasahovat až do vzdálenosti 65 metrů 

viz. Obrázek 1, lze zde předpokládat 

úmrtí zasažených osob. ALOHA 

poskytne kruhové tvary zasažených 

oblastí, ale tvar zasažené oblasti je 

přizpůsoben zástavbě či zeleni 

nacházející se na místě havárie. 

 

Obrázek 1 Místo nehody[3] 
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2. Program ALOHA [4], [5] 

 

 Program ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) vyvinula vláda 

spojených států Amerických, NOAA (National Oceanic and Athmosperic Administration – 

národní úřad pro výzkum atmosféry) a EPA (Enviromental Protection Agency - agentura pro 

ochranu životního prostředí). 

 Tento počítačový program je volně přístupný ke stažení na internetových stránkách 

U.S. Enviromental Protection Agency (http://www.epa.gov/). 

 Jedná se o software, který je zvláště určen pro osoby zabývající se chemickými 

haváriemi pro krizové plánování a modelování havárií. ALOHA umí namodelovat klíčová 

rizika, jako je toxicita, zápalnost, tepelné záření, exploze chemických látek, které mají za 

následek rozptyl toxických plynů, požáry a nebo výbuchy. 

 ALOHA lze použít jak na přenosné, tak osobní počítače firmy Microsoft a Macintosh. 

Je navržen tak, aby byl snadno použitelný, a aby mohl pracovat během mimořádných událostí. 

 Chemická knihovna obsahuje informace o fyzikálních vlastnostech přibližně 1000 

běžných nebezpečných chemikálií. Program byl navržen k tomu, aby produkoval výsledky, 

které by bylo možno použít rychle k řešení mimořádné události. ALOHA je navržen tak, aby 

minimalizoval chyby operátora, kontroloval zadávaná data a upozornil na případně chybně 

zadaná data. 

 

2.1.  Historie programu ALOHA 

 V průběhu let se program ALOHA měnil a vyvíjel. V následujících kapitolách uvádím 

stručný přehled nejvýznamnějších modifikací programu. 

 

2.1.1. ALOHA 4.x a dřívější verze 

 Program ALOHA byl poprvé napsán v jazyce Basic pro počítače Apple II+ na počátku 

80. let 20. stolení, jako pasivní plynový pérový model pro místní použití NOAA během 

záchranných prací. Následně byl přepsán v jazyce FORTRAN pro Apple Macintosh a byla 

přidána knihovna s chemickými vlastnostmi, možnost připojení meteorologické stanice 

pomocí sériového rozhraní počítačů a výkazová mapa. Koncem 80. let byl přidám algoritmus 

vypařování.  

http://www.epa.gov/)
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2.1.2. ALOHA 5.0 

 V roku 1990 byl program přepsaný v jazyce C, byl přidán časově závislý Gaussův 

algoritmus rozptylu těžkých plynů, dále pak algoritmy zdrojů intenzity uvolňování 

z prosakujících tanků a roztržených plynovodů. ALOHA byl aktualizován pro potřebu 

předpovědi infiltrace znečišťujících látek a plynů do budov. 

  

2.1.3. ALOHA 5.05 

 V roce 1991 byla do knihovny míst přidána města států Arizona, Idaho, Nový 

Hempsire, Nové Mexiko, Tennssee, Guama a Wake Island. U této verze softwaru bylo možno 

přijímat data z přenosné meteorologické stanice Weathepak. Softwar mohl předpovídat 

přesnou rychlost proudění skrz trhlinu ve dně nádrže. 

 

2.1.4. ALOHA 5.1 

 První verze ALOHA pro Windows byla vydána v roce 1992. Komplex s mapovými 

funkcemi byl umístěn do nového mapového programu MARPLOT. Hodnoty chemické 

knihovny byly opraveny a byla doplněny karcinogenními varováními. 

 

2.1.5. ALOHA 5.2 

 V roce 1995 byla zrevidována těžká plynová stopa tak, je vždy chápána jako nejlepší 

odhad programu. Byl upraven automatický výběr třídy stability, stačilo tedy pouze jednou 

zadat hodnoty rychlosti větru, oblačnosti a denního času. Aktuální fyzikální vlastnosti látek 

nahradily starší informace v chemické knihovně. Některé výpočty byly upraveny za použití 

výsledků testování, jako jsou například vypařování louže, dvoufázový tok, těžký plynový 

rozptyl, atd. 

 

2.1.6. ALOHA 5.2.1 

 V zimě roku 1996 byla opravena chybná hodnota pro povrchové napětí čpavku. Chyba 

způsobovala v simulaci přecenění rychlosti vypařování amoniaku z tlakového zásobníku. 

Program byl upraven na přesný výběr povětrnostních dat z přenosné meteorologické stanice 

(rádiová rušení). Algoritmus pro předpovídání dvoufázového proudění z nádrže byl vylepšen. 
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2.1.7. ALOHA 5.2.3 

 V létě 1999 byl odstraněn ChemManager. Po této úpravě je možno změny v chemické 

knihovně provádět přímo v programu. Chráněné soubory ALOHA jsou propojeny platformou 

(soubory na Macintosh mohou být použity ve Windows, a naopak). Program je nyní schopen 

předpovídat velikost počátečního úbytku propouštěcího poměru z protržených potrubí 

připojených k velkým zásobníkům.  

 

2.1.8. ALOHA 5.3 a 5.3.1 

 V roce 2004 byla aktualizována chemická knihovna, byla zahrnuta cis a trans forma 

1,2-dichlórethylénu . Windows veze byla aktualizována k 32-bitovým aplikacím. Vypařující 

se algoritmus louže nyní užívá 10-ti sekundových kroků.  

 

2.2. Základní kroky v programu ALOHA 

Při použití programu bude uživatel vykonávat několik základních kroků: 

• označení místa, na kterém dojde k chemické havárii, datum a čas, 

• volba chemické látky z chemické knihovny, 

• zadání informací o aktuálních povětrnostních podmínkách, 

• charakteristika úniku chemikálie z ochranné nádoby (zásobníku), 

• zobrazení oblasti s vyznačením hrozícího nebezpečí. 

 

2.3. Modelování v programu ALOHA 

 Program ALOHA umí namodelovat tři kategorie hrozícího nebezpečí – kategorie 

rozptylu toxického plynu, kategorie ohrožení ohněm a kategorii oblasti exploze. ALOHA 

používá několik různých modelů včetně air dispersion model (model atmosférického 

rozptylu), který používá k pohybu a rozptylu chemických plynových mraků. Dle tohoto vzoru 

umí odhadnou rozptyl toxického plynu, explozi nebo oblast zasaženou ohněm z tohoto mraku 

par. Program používá dodatečné modely k odhadnutí nebezpečí souvisejících s dalšími požáry 

a výbuchy, řeší problémy rychle a poskytne řešení v grafickém formátu. Řešení těchto 

problému může být užitečné během mimořádné události, nebo při tvorbě plánů.  
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 ALOHA vznikal jako pomocný nástroj k tomu, aby mohl pomoci řešit mimořádné 

události. Byl vyvíjen v průběhu let jako nástroj použitelný v mnoha oblastech od řešení 

a plánování až po akademické účely. 

 

2.4. Model rozptylu 

 Existuje mnoho atmosférický modelů rozptylu, ale mnohé z nich jsou složité a je 

k nim potřeba mnoho vstupních údajů a výkonných počítačů. Atmosférický model rozptylu 

programu ALOHA předpokládá, že bude používán pro odhad úzce specifikované oblasti, ve 

které došlo ke  krátkodobému uvolnění chemické látky. Klíčové nebezpečí jako je toxicita, 

zápalnost, tepelná radiace nebo možný přetlak mohou v této oblasti převyšovat uživatelem 

specifikovaná kritéria LOC (Levels of Concern) (viz. Tepelné záření - Levels of Concern a 

Přetlak - Levels of Concern). Tento model rozptylu není určen k aplikaci na působení 

radioaktivních chemických látek, ani ke zjištění spalin nebo trvale nízkých úrovní emisí. 

 ALOHA byl navržen k tomu, aby vstupní data byla snadno zjistitelná, nebo se dala 

odhadnout z místa mimořádné události.  

 

2.4.1. Lehké plyny 

  ALOHA používá Gaussův model rozptylu k tomu, aby předpovídal jak se plyny, které 

jsou lehčí nebo mající podobnou hustotu jako vzduch, rozptýlí v atmosféře. Podle tohoto 

modelu jsou vítr a atmosférické turbulence síly, které pohybují molekulami uvolněného plynu 

vzduchem mrak uniklého plynu odnášejí ve směru větru. Nerovnoměrné promíchávání mraku 

se vzduchem způsobuje, že spodní (downwind) a boční (crosswind) vítr mrak rozšiřují 

horizontálně a zmenšují vertikálně ve směru proudění větru. Podle Gaussova modelu obrazec 

plynového mraku vypadá jako zvonová křivka. Vysoko v centru (kde je koncentrace nejvyšší) 

a menší na stranách (kde je koncentrace nižší) viz.Obrázek 2. V místě úniku plynu je 

koncentrace velmi vysoká a plyn není příliš rozptýlený. Obrazec koncentrace blízko zdroje 

proto vypadá jako bodec, s větší vzdáleností zdroje se zvonovitý tvar stává širším a plošším.     
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Obrázek 2 Gaussův model [4] 

Legenda: 

- Concentration (ppm) - koncentrace 

- Crosswind Distance – interval bočního větru 

- Source of Spill – zdroj úniku 

- Cloud Axis – osa mraku 

- Downwind – spodní vítr 

 

2.4.2. Těžké plyny 

 Při úniku plynu, který je těžší než okolní vzduch, je z počátku jeho chování jiné než 

plynu lehkého. Těžký plyn prvně klesne, protože má větší hustotu než okolní vzduch. Plynový 

mrak se pohybuje ve směru spodního větru, gravitace způsobuje rozšiřování plynového mraku 

viz. Obrázek 3. Dále ve směru větru od zdroje se plynový mrak stává řidším až do okamžiku, 

kdy je hustota mraku podobná hustotě okolního vzduchu. Při malé intenzitě unikajícího plynu 

nastane tato situace už po několika metrech. V případě větší intenzity unikajícího plynu bude 

oblast potřebná k naředění na hustotu okolního vzduchu ve směru větru mnohem věší. 

 

 
Obrázek 3 Únik těžkého plynu [4] 
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 Program ALOHA používá pro modelaci těžkých plynů DEGADIS model, jeden 

z několika známých těžkých plynových modelů. Tento model byl vybrán, protože je 

všeobecně přijímán a byl rozsáhle testován svými autory. 

 

2.5. Modelování požárů a explozí 

 Verze programu ALOHA 5.4 dokáže modelovat scénáře požárů a explozí stejně jako 

scénáře rozptylu toxických plynů. Pomocí programu je možno namodelovat únik nebezpečné 

látky ze 4 typů zdrojů – z přímého zdroje, z louže, ze zásobníku a plynového potrubí. 

 V tabulce č.1 je uveden přehled scénářů podle zdrojů, které může software vypočítat. 

 
Tabulka 1 Scénáře podle zdrojů [4] 

Zdroj Scénář rozptylu Scénář požáru Scénář exploze 
Přímý 

Přímý únik Toxický mrak par Hořící oblast  
(velký požár) Výbušný mrak par 

Louže 

Vypařování Toxický mrak par Hořící oblast  
(velký požár) Výbušný mrak par 

Hoření 
(hořící louže)  Hořící louže  

Zásobník 

Nehoření Toxický mrak par Hořící oblast  
(velký požár) Výbušný mrak par 

 Tryskový požár nebo 
ohnivá louže  

Hoření 
 Ohnivý mrak a požár 

louže  

Plynovod 

Nehoření Toxický mrak par Hořící oblast  
(velký požár) Výbušný mrak par 

Hoření  
(tryskové hoření)  Tryskový požár  

  

 Hoření je řetězová reakce, při které palivo (plyn) reaguje s kyslíkem za vývinu tepla, 

kouře a světla. Požár může také produkovat popel, saze a nové chemické látky, které vznikly 

při chemické reakci. Některé tyto vedlejší produkty mohou být nebezpečné. Program ALOHA 

nemůže namodelovat celé komplexní procesy probíhající při požáru, předpovídá pouze oblast 

tepelného záření, které by mohlo být škodlivé. 

 Exploze je náhlé, intenzivní uvolnění energie, které je doprovázeno hlukem, vysokými 

teplotami, letícími troskami a tlakovou vlnou. Je mnoho různý druhů explozí, příčiny a 
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následky jsou také různé. ALOHA modeluje exploze, které jsou výsledkem průmyslových 

chemikálii. Úmyslné exploze budou mít obecně, ale ne vždy, za následek větší nebezpečnou 

havárii. Při explozi se zvažují tři primární rizika – tepelné záření, přetlak a letící trosky. Tato 

rizika trvají krátkou dobu po explozi, je proto důležité si uvědomit následná rizika jako jsou 

sekundární exploze a následné požáry. 

 Software není navržen tak, aby mohl modelovat najednou rozptyl nebezpečné látky, 

požáry a exploze. Nejprve se spustí scénář rozptylu nebezpečné látky, scénář požáru a exploze 

následně. Nakonec se zvažují všechny zóny nebezpečí, velikost zón podle scénářů rozptylu 

požáru a exploze proto nebude stejná. 

 

2.5.1. Tepelné záření - Levels of Concern 

 Levels of Concern (LOC) je úroveň limitu tepelného záření, obvykle se jedná o 

úroveň, nad kterou může existovat nebezpečí. Program navrhuje tři standardní hodnoty LOC 

[kW.m-2], které vytvoří tři zóny viz. Tabulka 2.  

 
Tabulka 2 Oblasti tepelného záření [4] 

Zóna Hodnota LOC  
Červená 10 kW.m-2 (potenciálně smrtící oblast během 60 s) 

Oranžová 5 kW.m-2 (oblast druhého stupně popálenin během 60 s) 
Žlutá 2 kW.m-2 (oblast bolesti během 60 s) 

 

2.5.2. Přetlak - Levels of Concern 

 Levels of Concern (LOC) je úroveň limitu tlaku tlakové vlny, obvykle se jedná o 

úroveň, nad kterou může existovat nebezpečí. Program navrhuje tři standardní hodnoty LOC 

[psi], které jsou v grafickém modelu znázorněny jako tři oblasti viz. Tabulka 3. 

 
Tabulka 3 Oblasti přetlaku [4] 

Zóna Hodnota LOC  
Červená 8 psi ≈ 55,158 KPa (zničení budov) 

Oranžová 3,5 psi ≈ 24,131 KPa (pravděpodobné těžké ubližení na zdraví) 
Žlutá 1psi ≈ 6,895 KPa (vybití oken) 
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3.  Operační řízení [6], [7], [8] 

 

 Operační řízení je spolupráce operačních středisek Integrovaného záchranného 

systému (dále jen IZS), které má za úkol koordinaci činností při vysílání sil a prostředků 

složek IZS nebo zajištění jiné pomoci při mimořádné události podle potřeb velitele zásahu 

nebo podle poplachového plánu IZS. Spolupráce operační středisek má probíhat na těchto 

úrovních: 

• Strategické – v období příprav 

• Operační – příjem tísňových zpráv 

• Taktické – na zásahovém místě mimořádné události IZS 

 

3.1. Strategická spolupráce operačních středisek 

 Operační střediska IZS si navzájem poskytují informace pro vypracování havarijních 

plánů, poplachových plánů a zvláštních postupů při řešení mimořádných událostí. Ve 

spolupráci orgánů IZS se zřizuje u operačního a informačního střediska IZS krizový štáb. 

Tento krizový štáb nepřetržitě: 

• hodnotí, analyzuje situace a vypracovává návrhy na opatření pro krizový štáb, 

• eviduje a poskytuje síly a prostředky, 

• dokumentuje činnost havarijní komise, 

• zajišťuje technické a týlové zabezpečení sil a prostředků havarijních komisí, 

• eviduje a posuzuje pomoc pro ochranu obyvatel a 

• zpracovává informace pro sdělovací prostředky. 

 

3.2. Operační spolupráce operačních středisek 

 Při příjmu tísňové zprávy operačním střediskem základní složky IZS je vyhodnocena 

tísňová zpráva, přičemž: 

• jedná-li se o mimořádnou událost, která je v jeho kompetenci, postupuje podle 

vlastních předpisů a pokud je nutný zásah jiné složky IZS, vyžádá si nasazení sil a 

prostředků prostřednictvím jejich operačního střediska, 
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• jedná-li se o mimořádnou událost, která nespadá do její kompetence, předá přijaté 

informace operačnímu středisku příslušné základní složky IZS, 

• jedná-li se o mimořádnou událost, která se nenachází na jejím vlastním územním 

obvodu, předá tuto informaci územně příslušnému operačnímu středisku základní 

složky IZS. 

 

3.3. Taktická spolupráce operačních středisek  

 Pro úspěšné řešení mimořádné události je shromažďování informací na jednom místě 

prioritou. Operační střediska, případně dispečerská pracoviště ostatních složek IZS, poskytují 

informace o mimořádné události operačnímu a informačnímu středisku (dále jen OPIS) IZS 

kraje nebo na příslušné územní oddělení. 

 Pokud velitel zásahu zažádá o pomoc OPIS IZS, postupuje tato podle poplachového 

plánu. 

 

3.4. Operační a informační střediska IZS 

 OPIS IZS je stálý orgán pro koordinaci složek IZS. Tuto funkci plní operační střediska 

Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen HZS ČR). 

 Operační a informační střediska, respektive krajská operační a informační střediska 

(dále jen KOPIS) zabezpečují: 

• přijímání a vyhodnocování informací o mimořádné události,  

• zprostředkovávání organizačních plnění úkolů vydaných velitelem zásahu,  

• plnění úkolů uložených orgány oprávněnými řídit záchranné a likvidační práce,  

• dle potřeby OPIS, KOPIS vyrozumí základní i ostatní složky IZS, státní orgány a 

orgány územních samosprávných celků. 

 

 OPIS IZS jsou oprávněna: 

• povolat a nasadit síly a prostředky HZS ČR a jednotek požární ochrany, ostatních 

složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo dle požadavků velitele zásahu, 

• vyžadovat a organizovat osobní pomoc a poskytování věcných prostředků podle 

požadavku velitele zásahu, 

• provádět při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území.  
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3.5. Základní struktura HZS ČR 

 Na obrázku č. 4 je zjednodušena struktura HZS ČR pro operační řízení. 

 

Hasičský záchranný 
sbor České republiky

Generální ředitelství 
hasičského 

záchranného sboru

Hasičské záchranné 
sbory kraje

Sekce pro prevenci a 
civilní nouzovou 

připravenost

Sekce IZS a 
operačního řízení

Sekce ekonomickáKancelář 
generálního ředitele

Odbor IZS a výkonu 
služby

Odbor operačního 
řízení

Odbor komunikačních 
a informačních 

systémů

Oddělení analýz a 
statistiky

Oddělení operačního a 
informačního střediska 

MV - generálního 
ředitelství 

Krajské 
ředitelství

Územní odbory

Úsek IZS a 
operačního řízení

Úsek prevence a 
plánováníÚsek ekonomický

Kancelář krajského 
ředitele

Pracoviště 
interního autidtu a 

kontroly

Odbor služeb
Odbor komunikačních 

a informačních 
systémů

Odbor IZSOdbor operačního 
řízení

Oddělení krajského 
operační a informační 

středisko (KOPIS)

Oddělení technického 
zabezpečení a GIS a 

pracoviště krizového řízení

 
Obrázek 4 Struktura HZS ČR [7] 

 

3.5.1. Odbor operačního řízení  

 Odbor operačního řízení Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky je členěn na dvě oddělení. Na oddělení analýz a statistiky a oddělení OPIS-GŘ. 

Odbor zprostředkovává funkci OPIS-GŘ a celostátní OPIS. 

 Při velkých mimořádných událostech v České republice a zahraničí je odbor 

operačního řízení, respektive OPIS-GŘ, partnerem operačních středisek a stálých služeb v ČR 

(např. operační středisko prezidenta Policie ČR, stálá služba Českého hydrometeorologického 
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ústavu, diplomatické služby Ministerstva zahraničních věcí atd.) a partnerem sousedních států  

a Maďarska podle bilaterálních mezinárodních smluv. 

 OPIS-GŘ provádí vyrozumění příslušných orgánů a varování obyvatelstva 

prostřednictvím technologie k celostátnímu spuštění varovacího systému. 

 Odbor operačního řízení zajišťuje zavedení jednotného evropského čísla tísňového 

volání 112 v České republice. 

 

3.5.2. Oddělení krajského operačního a informačního střediska 

 Krajská operační a informační střediska fungují jako bývalá operační a informační 

střediska územních odborů. Cílem tohoto sjednocování OPIS je modernizace a zavádění 

tísňové linky 112. K těmto účelům slouží telefonní centra tísňového volání (dále jen TCTV). 

TCTV zprostředkovávají příjem tísňového volání na linku 112 všem základním jednotkám 

IZS viz. Obrázek 5. 

 Oddělení KOPIS zpracovává a zabezpečuje provoz KOPIS HZS a OPIS dalších složek 

IZS. Přijímá a hodnotí informace o mimořádných událostech, na základě těchto informací 

vysílá síly a prostředky IZS. Poskytuje informace zasahujícím jednotkám požární ochrany a 

dalším složkám IZS, orgánům krizového řízení a územním správním úřadům. Analyzuje a 

hodnotí statistické údaje o mimořádných událostech. KOPIS spolupracuje s povodňovou 

komisí kraje a obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP), bezpečnostní radou kraje a 

s krizovým štábem kraje a bezpečnostní radou a štábem ORP, varuje obyvatelstvo ohroženého 

území a vyrozumívá základní i ostatní složky IZS, státní orgány a orgány územních 

samosprávních celků. 

 

 Základní činnost obsluhy tísňových linek 

• přijetí tísňového volání, 

• vyhodnocení tísňového volání, a předání potřebných údajů o mimořádné události 

místně příslušnému operačnímu středisku IZS. 

 

 Základní činnost operačních středisek 

• rozhodovací 

• reakce na mimořádné události a krizové stavy 

• spolupráce v rámci IZS 

• informační podpora nasazených sil a prostředků a komunikace s velitelem zásahu. 
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Tísňové volání 
(občan)

TCTV 112 (součást 
KOPIS) 150

150 Operační 
středisko HZS

155 Operační 
středisko ZZS

158 (156) 
Operační 

středisko PČR

Operační střediska, 
dispečinky, dohledové centra 
složek IZS, pohotovostních a 

havarijních služeb

 
Obrázek 5 Odbavení tísňového volání [7] 

 

3.5.3. Obsluha příjmu tísňového volání 

 Obsluhu pro příjem tísňového volání zabezpečují příslušníci HZS ČR. Tato služba je 

vykonávána ve 12-ti hodinových směnách, ve 4-směnném provozu, operačním důstojníkem a 

operátory. Činnost ve směně řídí operační důstojník (velící důstojník) KOPIS HZS kraje. 
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4. Činnost operačního střediska HZS při mimořádné události 

s únikem nebezpečné látky 

 

 Operační důstojník řídí a rozhoduje jak bude probíhat zásah u mimořádné události viz. 

Obrázek 5. Rozhodovací proces operačního řízení prochází těmito fázemi:  

• zjišťování situace (průzkum), 

• zpracování návrhu na řešení, které obsahuje posouzení situace a rozhodnutí, 

• vlastní řešení vzniklé mimořádné události (příkaz k výjezdu) 

 Řídící a rozhodovací činnost operačního důstojníka je podporována řídicím a 

informačním systémem operačního střediska. [6] 

 

4.1. Ohlášení mimořádné události 

 Dojde-li k ohlášení mimořádné události s nebezpečnou látkou mohou nastat dva 

scénáře. Jedná-li se o mimořádnou událost v podniku na operační středisko je ohlášena 

zprostředkovaně ze strany organizace, informace o mimořádné události v organizaci jsou buď 

ohlašovací nebo organizace žádá o pomoc. 

 Jde-li o mimořádnou událost, která se vyskytla na veřejném místě, volající využívá 

tísňového volání. Informace o mimořádné události jsou závislé na znalostech volajícího a 

schopnostech dispečera. Řídicí a rozhodovací činnost zpravidla probíhá podle algoritmu 

viz. Obrázek 6. 
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Příjem tísňové zprávy (zjištění situace)

Stačí k plánování 
zásahu?

Jaké zdroje rizika jsou zjištěna:

Co je potřeba provést jako první?

Jaké jsou k tomu možnosti?

Je potřeba provádět 
ještě něco?

Co je zapotřebí 
provést dále?

Které možnosti jsou nejlepší pro celkové 
provedení?

Rozhodnutí (návrh skladby sil a 
prostředků)

Příkaz k výjezdu

Komunikace se zásahovou jednotkou, 
sdělení podpůrných informací.

Hlášení od zásahu / dodatečné 
požadavky

Lokalizace

Likvidace

Konec zásahu

--

--

--

++

++

++

--

++

 
Obrázek 6 proces operačního důstojníka [6] 
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4.2. Komunikace se zásahovou jednotkou 

 

 

Identifikace polohy 
mimořádné 

události.

O jakou uniklou 
látku se jedná?

Zadání nebezpečné 
látky do ALOHA.

Zadání parametrů 
nádrže.Jaké je počasí? V čem se převáží?

Komunikace se 
zásahovou 
jednotkou.

Sdělení podpůrných 
informací zásahové 

jednotce.

Analýzy výsledků.

+

-

+

-

 
Obrázek 7 Potřebné informace o MU 

 

 Při příjmu tísňové zprávy (datové věty) operační důstojník provede úkony dle procesu 

popsaného viz. Obrázek 6 až po bod  „příkaz k výjezdu“. Využije čas mezi vysláním jednotky 

a příjezdu na místo mimořádné události k její analýze. Potřebuje k ní informace viz. Obrázek 

7, které se dozví z tísňové zprávy nebo po příjezdu zásahové jednotky na místo mimořádné 

události.  

 

4.2.1. Identifikace polohy mimořádné události 

 Operační důstojník z tísňové zprávy zjistí polohu mimořádné události, a to přibližnou 

nadmořskou výšku, zeměpisnou šířku a délku ve stupních a minutách. Z mapy, kterou mu 

poskytne např. program GISMap Klient vyhodnotí zástavbu území. Tyto získané informace 

vloží do programu ALOHA (viz. Příloha 1). 

 

4.2.2. Uniklá nebezpečná látka 

 Jestliže operační důstojník ví o jakou uniklou látku se jedná, zadá ji do programu 

ALOHA (viz. Příloha 1). Pokud s těmito informacemi není seznámen, přeskočí tento krok. 
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Informace o nebezpečné látce se dozví následně v okamžiku, kdy zasahující jednotka dojede 

na místo mimořádné události a zjistí o jakou látku se jedná. 

 

4.2.3. Klimatické podmínky 

 Pro zjištění atmosférických podmínek - rychlosti a směru větru, stavu oblačnosti, 

teploty ovzduší, stavu inverze a vlhkosti vzduchu operační důstojník zavolá buď na 

hydrometeorologický ústav, na některý z místních chemických podniků nebo na stanoviště 

letecké záchranné služby. Tyto informace zadá od programu ALOHA (viz. Příloha 1). 

 

4.2.4. Uskladnění nebezpečné látky 

 Jestliže operační důstojník zná údaje o nádobě, ve které se nebezpečná látka 

přepravuje, může tyto údaje zadat do programu (viz. Příloha 1). Nemá-li tyto informace, 

vyčká na zprávu od zasahující jednotky, nebo může zadat data typových přepravních 

zásobníků, a to rozměry přepravní nádoby. 

 

4.2.5. Analýza výsledků 

 Při tomto kroku operační důstojník zvolí scénář úniku nebezpečné látky z nabídky, 

kterou mu poskytne program ALOHA, a tyto výsledky viz. Vzorové scénáře havárií analyzuje 

pro potřebu usnadnění zásahu a likvidace mimořádné události.  

 

4.2.6. Výsledky analýzy a komunikace 

 Operační důstojník vybere nejpravděpodobnější průběh mimořádné události a sdělí 

výsledky vypočtené programem ALOHA zasahující jednotce. Tyto informace budou sloužit 

jako podpůrné a orientační např. pro případ evakuace ohroženého území. 
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5. Školení na software ALOHA  

 

 V současné době není v České republice dosud program ALOHA zaveden. V případě 

zájmu o tento software by mělo předcházet jeho zavedení důkladné proškolení všech 

zainteresovaných pracovníků. Při práci s tímto programem získají pověřené osoby velmi 

rychlou představu o chování uniklé nebezpečné látky, a tím by se rychlost odstraňování 

možných následků mimořádných událostí snížila na minimum. 

 

5.1. Cílem školení 

 Účastníci školení na software ALOHA by měli získat praktickou dovednost 

v modelování programu ALOHA. Školení zahrnuje tyto okruhy: základní modely používané 

programem ALOHA, seznámení se s programem a modelování v programu. 

 

5.2. Profil účastníka  

 Tato vzdělávací akce je určena pro pracovníky krajského operačního a informačního 

střediska HZS, a to pro operační důstojníky a vedoucí směn krajských operačních a 

informačních středisek a pro zájemce, kteří se zabývají havarijním a krizovým plánováním. 

 

5.3. Profil absolventa  

 Absolvent této vzdělávací akce se bude orientovat v programu ALOHA a bude umět 

namodelovat únik nebezpečné látky při mimořádné události v krátkém čase, vyhodnotit a 

předat potřebné informace zasahujícím hasičům. 

 

5.4. Obsah vzdělávací akce (seznam disciplín, studijní plán) 

Seznam disciplín 

1. Základní modely programu ALOHA 

• seznámení se s modelem rozptylu pro lehké a těžké plyny, 

• modelem požáru a explozí. 
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2. Seznámení se s programem ALOHA 

• popis prostředí programu, 

• ovládání základních funkcí. 

 

 3. Modelování pomocí programu ALOHA 

• modelování různých příkladů mimořádných událostí. 

 

Studijní plán 

 Účastníci školení nejprve nahlédnou do problematiky modelů používaných 

programem a získají všeobecný přehled týkající se chování nebezpečných chemických látek. 

Po zvládnutí teoretických znalostí se studující zaměří na ovládání programu ALOHA, dále se 

zaměří na konkrétní modelování různých příkladů úniku nebezpečných látek v programu. 

 Kurz trvá 5 dnů a je ukončen praktickou závěrečnou zkouškou, která zahrnuje dvě 

části – namodelování úniku nebezpečné látky a vyhodnocení výsledků a předání potřebných 

údajů při řešení mimořádné události zasahujícím hasičům. 

  

Plán výuky 

• 08:00 – 12:00 hod dopolední výuka 

• 12:00 – 14:00 hod polední přestávka 

• 14:00 – 18:00 hod odpolední výuka 

 

Časové rozvržení disciplín 
Tabulka 4 Časové rozvržení disciplín 

 08:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 18:00 

Pondělí základní modely polední pauza seznámení se s programem 

Úterý seznámení se s programem polední pauza seznámení se s programem 

Středa modelování v programu polední pauza modelování v programu 

Čtvrtek modelování v programu polední pauza modelování v programu 

Pátek modelování v programu polední pauza praktická zkouška 

 

5.5. Organizační a technické zabezpečení školení 

 Organizační zabezpečení této vzdělávací akce by zabezpečovalo odborné učiliště 

požární ochrany Frýdek-Místek ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. 
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6. Vzorové scénáře havárií 

 

 Uvedené příklady jsou pouze orientační, nejsou založené na skutečných událostech, 

slouží jen pro představu modelování v programu. 

 

6.1. Únik LPG z cisterny  

 Pro názorný příklad jsem si vybral čerpací stanici (označena červenou šipkou) 

v Ostravě na Mariánskohorské ulici viz.Obrázek 8. Čerpací stanice sousedí s nákupním 

centrem, které je odděleno ulicí Mariánskohorkou. V okolí čerpací stanice je zeleň a jsou zde 

rozmístěny menší průmyslové a obchodní aktivity.  

 
Obrázek 8 Čerpací stanice [9] 

6.1.1. Návěsná cisterna  

Průměr 2,45 m 

délka 11,06 m 

Kapacita 52 m3 

Plnění 60 % 
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6.1.2. Známá data o nehodě 

Čas nehody 9:00 

Nebezpečná látka LPG (směs plynů, hlavní složky propan a butan) 

Teplota 13 °C 

Rychlost větru 2 m.s-1 

Vlhkost 45 % 

Stav počasí Slunečné  

Inverze Bez inverze 

 

6.1.3. Scénář havárie 

 Cisterna s LPG přijede na čerpací stanici, špatnou manipulací při přečerpávání dojde 

k poruše na přečerpávacím ventilu. Místo úniku LPG z cisterny bude kruhového tvaru o 

průměru 5 cm, které se bude nacházet na dně cisterny. 

 

6.1.4. Varianty úniku 

1. Zkapalněné LPG bude unikat z cisterny a nedojde k jeho iniciaci. 

 Zde ALOHA nabízí modely tří následků nehody 

a. znázornění oblasti zasažené toxickými účinky plynu 

 
Obrázek 9 Toxické účinky 
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b. znázornění oblasti s nebezpečnou koncentrací LPG, z hlediska možnosti 

výbuchu vzniklého oblaku 

 
Obrázek 10 Nebezpečná koncentrace LPG 

c. znázornění oblasti tlakové vlny vzniklé při opožděné iniciaci a explozi par. 

Opožděná iniciace plynu může být způsobena jiskrou či otevřeným 

plamenem (např. zapalovačem). Pro tento scénář byla opožděná iniciace po 

4 minutách. 

 
Obrázek 11 tlaková vlna 
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 Při tomto prvním scénáři nehody budou potenciální zasažené místa v maximální 

vzdálenosti od zdroje následující: 
Tabulka 5 Vzdálenosti 

 Toxické účinky Nebezpečná koncentrace Tlaková vlna 

Červená 210 m 77 m  

Oranžová 210 m  55 m 

Žlutá 210 m 216 m 119 m 
 

 Program znázorní předpokládanou dobu a průběh úniku nebezpečné látky 

(viz. Obrázek 12). Z uvedeného grafu je patrné množství látky unikající za minutu a doba 

vyprázdnění cisterny. 

 
Obrázek 12 Doba úniku 

 

2. Zkapalněný LPG bude unikat z cisterny a ihned dojde k jeho iniciaci a začne hořet, 

vznikne tzv. Jet Fire (tryskový požár viz. Modelování požárů a explozí). 
Tabulka 6 Vzdálenosti 2 

 Vzdálenost od zdroje [m] 

Červená oblast –  smrtící oblast 29 

Oranžová – oblast, kde hrozí 
popáleniny 2. stupně 42 

Žlutá oblast – oblast bolesti 66 
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Obrázek 13 Jet Fire 

 

 Iniciace plynu může být způsobena projíždějícími vozidly po ulici Mariánskohorská, 
od horkých částí cisterny nebo od osob nacházejících se v blízkosti nehody například od 
nedopalku cigarety. 
 Při druhé variantě nehody bude průběh a doba úniku LPG trvat 26 minut. 
 

 
Obrázek 14 Doba úniku 2 
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3. Při třetím scénáři havárie ALOHA znázorní oblast, ve které dojde k totálnímu 

roztržení cisterny. Vznikne ohnivá koule vlivem jevu BLEVE (z uvolněného 

kapalného LPG vznikne louže, která začne hořet viz. Modelování požárů a 

explozí).  

 
Obrázek 15 BLEVE 

 
Tabulka 7 Vzdálenost 3 

 Vzdálenost od zdroje [m] 

Červená oblast –  smrtící oblast 348 

Oranžová – oblast, kde hrozí 
popáleniny 2. stupně 491 

Žlutá oblast – oblast bolesti 767 

 

6.2. Únik amoniaku  

 Pro lepší představu o zasažené oblasti uniklým toxickým plynem (viz. Únik LPG 

z cisterny) jsem si vybral názorný příklad úniku amoniaku z potrubí v chemické továrně 

v Ostravě viz. Obrázek 16. Potrubí se nachází uvnitř areálu společnosti a dodává amoniak do 

výroby ze zásobníků. Vzhledem k špatnému technickému stavu potrubí během provozu došlo 
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k tomu, že plášť potrubí nevydržel tlak proudící kapaliny. Uniklý amoniak byl zachycen v 

betonové havarijní jímce, ale vzhledem k teplému počasí se rychle vypařoval. 

 

 
Obrázek 16 Únik amoniaku [9] 

6.2.1. Technická data 

Plocha havarijní jímky 30 m2 

Množství uniklého amoniaku 12 000 kg 

 

6.2.2. Hydrometeorologická data 

Čas havárie 10:25 

Nebezpečná látka Amoniak 

Teplota vzduchu 22°C 

Vlhkost vzduchu 50% 

Rychlost větru 4 m.s-1 od západu 

Stav počasí polojasno 

Inverze bez inverze 
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6.2.3. Toxická oblast 

 Program ALOHA použil k výpočtu Gaussův model (viz. Lehké plyny). Vypočítal tři 

nebezpečné zóny vyznačené červenou, oranžovou a žlutou barvou viz.Obrázek 17. Červená 

oblast zasahující do vzdálenosti 129 m od zdroje je oblastí s největším nebezpečím. Oranžová 

oblast dosahující 295 m od zdroje je oblastí se středním stupněm nebezpečí a poslední žlutá 

oblast dosahující 725 m od zdroje je oblast s nižší úrovni rizika. 

 
Obrázek 17 Oblasti úniku 
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7. Závěr 

 

 Zavedení softwaru ALOHA do operačního řízení bude časově i finančně náročný 

proces. Vyžaduje nejen prvotní impulz procesu zaškolení pracovníků a pořízení potřebného 

technického vybavení, ale hlavně soustavné vzdělávání i po ukončení základních kurzů a 

jistou dávku osobního zájmu o věc. Jak jsem již uvedl v jedné z kapitol mé bakalářské práce, 

v současné době Česká republika a její Integrovaný záchranný systém nevyužívá možností 

programu ALOHA.  

 Vzhledem k jednoduchosti a časové nenáročnosti zpracování dat, která potřebuji 

k vyhodnocení události, si myslím, že hlavní překážka v započetí zavádění softwaru ALOHA 

spočívá v prvotním zaškolení osob. 

 Informace poskytnuté programem by mohly přispět zasahujícím jednotkám Požární 

ochrany jako podpůrné údaje, které napomůžou efektnějšímu zásahu a zdolání mimořádné 

události s výskytem nebezpečné látky. 

 Domnívám se, že jeho zavedením by bylo možno ne předejít, ale zajistit efektivní 

průběh povolaných složek Integrovaného záchranného systému při zajištění ohrožené oblasti 

jak z hlediska bezpečnostního, tak i plánovacího. 

 Při zvážení důvodů finanční i časové náročnosti procesu zavedení do operačního 

řízení, se domnívám, že informace poskytnuté programem  přispějí jak ke zkrácení potřebné 

doby k likvidaci mimořádné události, tak k záchraně životů a majetků obyvatel postiženého 

území. Doporučuji integraci software ALOHA do stávajícího systému k zlepšení zásahu při 

zdolávání mimořádné události. 
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Použité zkratky 

 

ALOHA Areal Locations of Hazardous Atmospheres 

ECP Emergency Center Project 

EMS Emergency Management Services 

EPA Enviromental Protection Agency 

GIS Geografický Informační Systém 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

LOC Level of Concern 

LPG Liquefied petroleum gas 

NOAA National Oceanic and Atmospric Administration 

OPIS Operační a informační středisko 

OPIS GŘ Operační a informační středisko generálního ředitelství 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PČR Policie České republiky 

TCTV Telefonní centra tísňového volání 

ZZS Záchranná zdravotnická služba 
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Příloha 1 Popis porgramu ALOHA 

Popis prostředí programu ALOHA [4]   

 
 V této příloze bych se rád věnoval stručnému popisu prostředí programu ALOHA a 

nastínění možného postupu operačního důstojníka při jeho využití. 

 

Výběr místa a času 
 Klikněte na záložku SiteData a vyberte 

Location (umístění), nebo pomocí klávesové 

zkratky Ctrl+L viz. Obrázek 18. Zobrazí se okno 

informace o umístění viz. Obrázek 19. Zde je 

možnost výběru oblasti, na které se mimořádná 

událost stala, nebo si zvolit vlastní oblast pomocí 

příkazu Add (přidat). 

 

 
Obrázek 19 Location information 

 

 Pro přidání nové oblasti mimořádné události se musí nadefinovat tato oblast. Jméno 

oblasti (Location is), zda leží oblast ve spojených státech jestli ano, tak zatrhnete In U.S., 

jestliže ne, tak zatrhnete Not in U.S. Určit nadmořskou výšku (Elevation is) ve stopách (ft) 

Obrázek 18 SieteData 
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nebo v metrech (m), zeměpisnou šířku (Latitude) a délku (Longitude) ve stupních (deg.) a 

minutách (min) a zdali se jedná o severní (N) a jižní zeměpisnou šířku (S), východní (E) nebo 

západní (W) zeměpisnou délku viz. Obrázek 20. 

 

 
Obrázek 20 Location Input 

  

 Po zadání informací o místu výskytu mimořádné události se specifikuje místo, ve 

kterém státě se nachází (Country name), časový posun GMT viz. Obrázek 21. 

 

 
Obrázek 21 Foreign Location Input 

  

 Po uložení místa do knihovny míst si toto místo můžete vybrat ze seznam míst viz. 

Obrázek 19 Location information. 

  Nastavení času je možné dvěma způsoby. Ponecháte aktuální čas (Use internal clock), 

toto může sloužit pro případ, že je řešena probíhající mimořádná událost, a nebo si nastavíte 

vlastní čas a datum (Set a constant time) viz. Obrázek 22. Tento úkon lez provést pomocí 
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záložky SiteData příkazu Date & Time viz. Obrázek 18  nebo pomocí klávesové zkratky 

Ctrl+E . 

 
Obrázek 22 Date and Time 

 

Výběr chemická látky 
 Vybrání uniklé chemické látky. 

Pomocí záložky SetUp a příkazu Chemical 

viz. Obrázek 23 nebo pomocí klávesové 

zkratky Ctrl+H.  

 
 

Obrázek 23 SetUp 

 Zobrazí se okno Chemical information, zde je na výběr jak z čistých chemických látek 

(Pure Chemicals) nebo z roztoků (Solutions) viz. Obrázek 24.  

 

 
Obrázek 24 Chemical Information 
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Zadání informací o počasí 
 Vkládání povětrnostních informací pomocí záložky SetUp a příkazu Atmospheric 

viz. Obrázek 23, jdou vložit dvěma způsoby buď pomocí příkazu (Sam station) což znamená, 

že k počítači je připojeno meteorologické zařízení a nebo vkládat informace ručně (User 

Input), klávesová zkratka Ctrl+A. 

 Při ručním vkládání informací se zadává rychlost větru (Wind Speed), směr (Wind is 

from) z jaké výšky bylo měření získáno (Measurement Height..), jaká se kolem místa nachází 

krajina (Ground Roughness) a jaká je oblačnost (Select Cloud Cover) viz. Obrázek 25. 

 

 
Obrázek 25 Atmospheric Options 

 

 V následujícím kroku se zadává teploty vzduchu (Ari Temperatrure), třída stability 

(Stability class), informace o inverzi (Inverzion Height Options) a vlhkosti viz. Obrázek 26. 

 

 
Obrázek 26 Atmospheric Options 2 
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Výběr úniku nebezpečné látky 
 Program ALOHA nabízí čtyři možnosti úniku viz. Obrázek 27. 

 

 
Obrázek 27 Source 

 

Přímý únik (Direct) 
 Tento zdroj úniku je zapotřebí nastavení jednotek (Select source strength units of mass 

or volume), způsobu úniku (Select an instantaneous or continuous source). Okamžitý 

(Instantaneous source) nebo kontinuální únik (Continuous source) a z jaké výšky (Enter 

source height) viz. Obrázek 28.   

 
Obrázek 28 Direct Source 

 

Louže s nebezpečnou látkou (Puddle) 
 ALOHA při tomto úniku nabízí možnosti s - vypařující se louži (Evaporating Puddle) 

nebo hořící (Burning Puddle) viz. Obrázek 29. 
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Obrázek 29 Type of Puddle 

 

Zásobník (cisterna) 
 Pomocí záložky SetUp viz. Obrázek 23 příkazu Source, Tank, klávesová zkratka je 

Ctrl+T. 

 V tabulce pro zadávání parametrů cisterny viz. Obrázek 30, je na výběr  tvar 

zásobníku (Select tank type..), údaje o průměru (diameter), délce (lenght) a objem zásobníku 

(volume). 

 

 
Obrázek 30 Tank Size and Orientation 
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 Po zadání informací o zásobníku s nebezpečnou látkou se zobrazí okno stavu 

nebezpečné látky viz.Obrázek 31. Zde se vyplní informace v jakém stavu je převážená 

nebezpečná látka (Enter state..,) a jakou má teplotu (Enter the temperature). 

 

 
Obrázek 31 Chenical State and Temperature 

  

 Následuje zadání množství převážené látky viz.Obrázek 32. Zde je na výběr ze dvou 

potažmo ze tří možností jak zadat množství, a to pomocí hmotnosti (Enter the mass…), nebo 

pomocí objemu potažmo procento plnění zásobníku (Enter liquid…) 

 

 
Obrázek 32 Liquid Mass or Volume 

 

Plynové potrubí 
Pro případ úniku z plynového potru program nabízí dvě varianty možnosti úniku a to varianty, 

kdy nedojde k požáru (Not Burning), a když vznikne požár tzv. Jet Fire (Burning) 

viz. Obrázek 33. 
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Obrázek 33 Gas Pipeline 

 

 Typy scénářů 
 Program ALOHA nabízí výběr scénáře viz. Obrázek 34. záložka Threat Zone..., 

klávsová zkratka Ctrl+F. 

 

 
Obrázek 34 Dispely 

 

Obrázek 35  popisuje možnosti výběru z třech typů scénářů: 

• zkapalněný plyn bude unik aniž by došlo k jeho zapálení, 

• zkapalněný plyn začne při nehodě hned hořet a vytvoří se „tryskovým plamen“, 

• dojde k roztržení zásobníku a vzniku ohnivé koule. 
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Obrázek 35 Type of Tank Failure 

 

Plyn bude unikat aniž by došlo k jeho zapálení.  
 Program ALOHA vypočte oblast zasaženou toxickými účinky plynu, oblast 

s nebezpečnou koncentrací možné iniciace plynu a oblast s účinky tlakové vlny, kdyby došlo 

k pozdějšímu výbuchu plynu.  

 Po vybrání scénáře se zadává údaj o místu kde uniká nebezpečná látka viz. Obrázek 

36. Zadává se velikost místa úniku (kruhový tvaru nebo trhlina) a jde-li o díru nebo poruchu 

na ventilu. 

 

 
Obrázek 36 Area and Type of Leak 
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 Program dále zjišťuje, kde se nachází místo úniku viz. Obrázek 37.  

 

 
Obrázek 37 Height of the Tank Opening 

  

 Vykreslí se garaf zasažené oblasti viz. Obrázek 38. 

 

 
Obrázek 38 Flammable 

 

Vytvoření modelu 

 Softwar nabízí několik variant modelu. Model množství vydání nebezpečné látky, 

klikněte na složku display a funkci Source Strength klávesová zkratka Ctrl+G viz. Obrázek 

34. Vytvoří se závislost množství unikané látky za jednotku času viz. Obrázek 39.  
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Obrázek 39 Doba 


