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Anotace 

KOLÍBALOVÁ, Zuzana. Rozbor projektů a softwaru pro analýzu rizik území v ČR a 

zahraničí. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2015, 66 s. 

Bakalářská práce se zabývá rozborem 10 vybraných softwarů a projektů na analýzu rizik 

používaných v České republice i v zahraničí. Jednotlivé softwary a projekty jsou v práci blíže 

popsány. Součástí práce jsou tabulky všech popsaných projektů a softwarů, ve kterých je 

přehledně znázorněno, kterými oblastmi z analýzy rizik území se popsané projekty a softwary 

zabývají. Na závěr práce je provedeno zdůvodněné doporučení využití některých zahraničních 

projektů či softwarů v České republice. 

Klíčová slova: projekt; software; riziko; analýza rizik; hodnocení rizik 

 

Annotation 

KOLÍBALOVÁ, Zuzana. Analysis of Projects and Software for Territorial Risk Analysis in 

the Czech Republic and Abroad. Bachelor thesis, Ostrava: VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2015, 66 p. 

The bachelor thesis deals with searches of 10 chosen software and projects for territorial risk 

analysis used in the Czech Republic and abroad. The author deals with the description and 

recommendations of some foreign one suitable for use in the Czech Republic.  The thesis 

includes two tables containing all described software and projects, I which are clearly 

displayed the project’s and software’s areas of interest in case of territorial risk analysis. 

Key words: project; software; risk; risk analysis; risk assessment 
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1 Úvod  

Česká republika je dennodenně vystavena působení mnoha mimořádných událostí. Tyto 

události se dělí na přírodní, antropogenní a kombinované. Mezi přírodní patří např. sucha, 

povodně, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy a tsunami. K antropogenním patří např. 

průmyslové havárie, terorismus a chemizace zemědělství a kombinované jsou způsobené 

společným působením přírody a člověka např. sesuvy půdy v důsledku vykácení lesů. 

Naše území je vystaveno jen některým ze závažných mimořádných událostí (například 

povodně a bleskové povodně). Jedny z nejhorších mimořádných událostí vyskytující se ve 

světě, jako jsou tsunami, hurikány a silná zemětřesení, se u nás nevyskytují. I tak je potřeba se 

připravit na rizika, která se u nás vyskytují, neboť i ta mohou způsobit rozsáhlé škody na 

zdraví a majetku. Tato rizika je nutné poznat a připravit se na ně. K tomu slouží analýza rizik, 

která se provádí na základě poznání rizik, která by se mohla v daném území vyskytnout a je 

důležitým nástrojem pro ochranu obyvatelstva. Cílem analýzy rizik je na základě jejího 

zhodnocení minimalizovat výskyt potenciálních rizik v území. Výstupy analýzy rizik slouží 

pro stanovení preventivních opatření spjatých s konkrétní mimořádnou událostí na daném 

území. 

Cílem této práce je popis vybraných projektů a softwarů na analýzu rizik území v České 

republice a v zahraničí. Úkolem je také doporučení některých zahraničních projektů a 

softwarů pro využití na našem území. 
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2 Terminologie 

V textu práce se nejčastěji vyskytují níže uvedené pojmy, které jsou zde zároveň i vysvětleny. 

RIZIKO kombinace pravděpodobnosti a důsledku jevu [60] 

ANALÝZA RIZIKA proces porozumění charakteru rizika a určení míry rizika [60] 

HODNOCENÍ RIZIKA celkový proces identifikace nebezpečí, analýzy rizik a 

vyhodnocení rizik [60] 
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3 Projekty  

Projekty se většinou zabývají problematikou na mezinárodní úrovni. Nemusí se jednat o 

spolupráci v rámci kontinentu, ale může se jednat o spolupráci napříč všemi kontinenty. Mezi 

uvedenými projekty jsou jak projekty řešené v rámci jednoho státu, jednoho kontinentu a také 

mezi kontinenty. 

 

3.1 ASTARTE 

Evropský projekt Hodnocení, strategie a snížení rizik vzniku tsunami v Evropě (Assessment, 

Strategy, and Risk Reduction for Tsunamis in Europe), probíhající od 1.11.2013 do 

31.10.2016, se zabývá vznikem tsunami v oblasti severovýchodního Atlantického oceánu, 

Středozemního moře a přilehlých moří (North East Atlantic, Mediterranean and Adjacent 

Seas). Tyto oblasti, stejně jako ostatní pobřežní oblasti ve světě, bývají vystaveny tsunami a 

vzhledem k rozvoji pobřežních oblastí, jejich kritické infrastruktury a vysoké návštěvnosti 

turistů, čelí zvýšenému riziku. Projektu se účastní 16 států včetně Japonska, USA, Maroka, 

VB a Německa. [1] 

 

Obrázek 1: Projekt ASTARTE [2] 

Cílem projektu je zlepšení odolnosti Evropy proti dopadům tsunami skrze zlepšení předvídání 

a monitorování situace. Budou využity zkušenosti z výzkumů katastrof navazujících na 

tsunami a hurikány, které se odehrály v různých koutech světa. Dalším z cílů je přispění 

k osvojení nových znalostí o problematice a doplnění existující evropské informační 

základny. K úkolům projektu patří hodnocení dlouhodobé recidivy tsunami, zlepšení 

identifikace mechanismu vzniku, vývoj cenově výhodného výpočetního nástroje pro 

hodnocení rizik, zlepšení schopnosti odhalení tsunami, jeho předpovědi a včasného varování 

obyvatelstva. [2]  
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ASTARTE sestává z 10 pracovních balíčků, z nichž každý má určenou oblast, kterou bude 

řešit. První balíček se věnuje koordinaci a řízení projektu. Balíčky 2 až 5 se zabývají 

recidivou tsunami, mechanismem jeho vzniku, číselnému modelování a dopadům na pobřeží. 

Balíčky 6 až 8 se zaměřují na oblasti detekce a komunikace, včasné varování, předpověď a 

hodnocení rizik. Předposlední balíček má za úkol vybudování evropské společnosti odolné 

proti tsunami a poslední balíček se věnuje rozšiřování a využívání výsledků projektu.  

V oblasti, kterou se projekt zabývá, bude zvoleno 9 testovacích míst, kde se bude volně 

realizovat propojení mezí pracovními balíčky, zúčastněnými stranami, společností a bude se 

testovat praktické využití. Testovací místa budou vybrána s ohledem na to, zda mohou být 

zasažena regionálními a místními zdroji tsunami, které mají různé úrovně závažnosti projevu 

a předpovědi. Dále zda se v místě vyskytují různé typy možných zdrojů tsunami, jako jsou 

sesuvy půdy, zemětřesení a sopky, přičemž některé z nich nejsou zahrnuty v systému varování 

proti tsunami (Tsunami warning system). Mezi další kritéria spadá výskyt průmyslu, 

přístaviště, další infrastruktury v oblasti a také výskyt turisticky oblíbených destinací, měst a 

různých pobřežních komunit, např. rybářská komunita. [2] 

Předpokládanými výsledky projektu jsou vydání průvodců Eurokódy pro tsunami a pro 

podporu rozhodování, vyvinutí lepších nástrojů pro předpověď a varování před tsunami pro 

Národní centra pro varování před tsunami (National tsunami warming centers) a systém 

Uchazečů u poskytování informací o tsunami (Candidate tsunami watch providers). Dalším 

výsledkem by mělo být zlepšení základních znalostí o tsunami, jeho vzniku, recidivě a to díky 

novým empirickým údajům a statistickým analýzám pro hodnocení dlouhodobého opakování 

a hrozby závažných událostí v citlivých oblastech. Měly by také vzniknout metody pro 

hodnocení hrozeb, zranitelností a rizik a také nové číselné techniky pro simulace tsunami se 

zaměřením na údaje v reálném čase a nové statistické napodobovací přístupy. [1] 

 

3.2 Drought –R&SPI 

Podpora výzkumu sucha v Evropě a vědecko-politické propojení (Fostering European 

Drought Research and Science-Policy Interfacing) je evropský projekt, který probíhal 36 

měsíců, od 1.10.2011 do 30.10.2014. Zúčastnilo se 12 partnerů z 9 zemí – Francie, 

Holandsko, Itálie, Německo, Norsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko a Švýcarsko. [3]  



13 
 

 

Obrázek 2: Projekt Drought R&SPI [3] 

Sucho je jednou z přírodních hrozeb, které v posledním desetiletí stále více zasahují Evropu. 

Tento jev může trvat krátce (týdny, měsíce) nebo také dlouhodobě (roční období, roky nebo 

desetiletí). Kvůli znatelným dopadům sucha je třeba se na něj lépe připravovat, čerpat z údajů 

z minulosti a předvídat do budoucna, vylepšit plány připravenosti a odezvy. Cílem projektu je 

posílit povědomí o suchu jako přírodní hrozbě včetně ovlivňování počasí a následně 

vyvolaných procesů a událostech. Dále o socio-ekonomických dopadech a dopadech na 

životní prostředí. Třetím cílem je zvýšení povědomí o zranitelnosti, hrozbách a strategické 

odezvě včetně detailnějšího plánování zvládání sucha s podporou Evropské Unie (dále jen 

EU) a dalších mezinárodních institucí. [3]  

Předpokládanými výsledky projektu je zvýšení povědomí o výskytu sucha v budoucnu – jeho 

četnost a závažnost, důkladné porozumění ekologickým a socio-ekonomickým dopadům 

v suchých oblastech a posouzení nejvíce ovlivňujících ukazatelů. Dále zlepšení odezvy na 

sucho v rámci případových studií a uvedení výčtu nejlepších postupů na opatření proti suchu, 

založená na získaných zkušenostech. Dále také ukazatelé sucha propojující fyzikální vlivy a 

indexy zranitelnosti, které poukazují na různé druhy měřítek a vodohospodářských odvětví. 

Měla by vzniknout inovativní metodologie pro včasné varování v celoevropském měřítku, 

případové studie zaměřené na hrozby sucha a možnou zranitelnost a celoevropský žebříček 

21. století pro identifikaci oblastí ohrožených suchem a v neposlední řadě možnost sdílet 

informace a znalosti Evropského centra sucha na internetu. [3] 

Projekt používá mezioborový přístup obsahující hloubkové studie, které kombinují analýzy 

sucha případových studií suchých oblastí napříč Evropou a analýzy sucha v celoevropském 

měřítku pro počasí v minulosti i budoucnosti. Předmětem zkoumání jsou 3 hlavní témata: 

sucho jako přírodní hrozba, sucho v ekologické a socio-ekonomické sféře, a snížení ohrožení 

oblastí suchem a zlepšení způsobu odezvy. [3]  

Bylo provedeno 6 případových studií v různých státech – Itálii, Holandsku, Portugalsku, 

Řecku, Španělsku a Švýcarsku. Země byly vybrány jako reprezentanti suchých oblastí 
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v současnosti a s velkou pravděpodobností výskytu sucha v budoucnosti. Dopady sucha 

v těchto státech mají velký význam na život obyvatelstva a pokrývají následky, které se 

mohou vyskytnout kdekoli napříč Evropou. Jedná se především o dopady na zemědělství, 

energetiku, ekosystém a vodní dopravu. [3] 

 Výsledkem je shrnutí klíčových informací včetně dopadů rozsáhlých such v minulosti napříč 

Evropou do Databáze ohrožení vlivem sucha (Drought Reference Database). Informace v této 

databázi jsou propojeny se Soupisem oznámení dopadů evropského sucha, který ukazuje 

celoevropské schéma ohrožení suchem a různé charaktery dopadů na evropském kontinentě. 

Byly provedeny analýzy ekonomických dopadů, které přinesly významné výsledky pro 

zemědělství a energetiku, kdy bylo poukázáno na různost dopadů sucha na výrobce a 

spotřebitele. Nejčastějšími ekologickými dopady byly stanoveny dopady na vodní ekosystém 

– snížení kvality vod a odumírání ryb. Při dlouhodobém suchu dochází k lesním požárům a 

snížení rozmanitosti druhů ptáků. Na závěr byl sestaven detailní soupis a zhodnocení 

proběhlých a zaznamenaných případů sucha, který slouží jako zdroj dat o minulých i 

budoucích obdobích sucha. [3]  

 

3.3 FLOODsite 

Jednotná analýza povodňových rizik a metody řízení (Integrated Flood Risk Analysis and 

Management Methodologies) je projekt zabývající se povodněmi. Koordinátorským státem 

byla Velká Británie a projekt probíhal od 1.3.2004 do 28.2.2009. Celkem se zúčastnilo více 

než 250 badatelů ze 37 partnerských organizací reprezentujících 13 evropských zemí.[4][5] 

 

Obrázek 3: Projekt FLOODsite [5] 

Cílem projektu je zvýšení povědomí o konkrétních povodňových procesech a mechanismech 

vzniku a vývoje povodní, vytvoření metodologie pro analýzu rizik povodní a řízení rizik 

v rozmezí od nejvyšší úrovně řízení rizik povodí, ústí řek a pobřežních procesů až po detailní 

hodnocení konkrétních oblastí. Projekt také usiluje o nalezení technologií a strategií pro trvale 
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udržitelné zmírnění povodní a obranu proti nim a také pro podporu územního a správního 

plánování v kontextu globální změny a společenského vývoje. Důležité je, aby společnost 

pochopila svou zranitelnost vůči následkům povodní a povodním samotným, protože 

pochopení této souvislosti je rozhodující k dosažení zmírnění povodňových rizik všech druhů. 

[4] 

Předpokládané výsledky projektu byly rozděleny do 3 částí – z hlediska výsledků, týmů a 

projektu samotného. Z hlediska výsledků se počítá s vydáním vědecké publikace provedených 

výzkumů, spoluprací partnerů pro podporu zavedení výsledků do praxe, šíření výsledků 

výzkumu mezi občany, které povede ke změně způsobu řešení a vnímání nebezpečí povodní a 

snížení rizika vzniku povodní a zvýšení odolnosti proti povodním. Z pohledu týmu se jedná o 

spolupráci členů, sdílení informací mezi nimi, budování co nejlepší pověsti své organizace a 

snaha o společnou spolupráci v budoucnu. Z hlediska projektu jako celku se předpokládá 

ukončení projektu v termínu a splnění stanoveného rozpočtu.[4]  

FLOODsite se zabýval 7 tématy, která zahrnovala 35 úkolů. Prvním tématem byla analýza 

rizik, její vědecké poznání a porozumění. Podtémata byla zdroje rizik, rizikové cesty a 

receptory rizik. Druhé téma se věnovalo inovativnímu zmírňování a udržitelnému řízení rizik 

po povodních. Podtémata se zabývala měřítky před povodněmi, zvládáním povodňových 

událostí a měřítky po povodních. Dalšími tématy byla struktura pro technologické začlenění, 

využití testovacích míst, procvičování, šíření a zvyšování veřejného povědomí. Dále sdílení, 

harmonizace a vyhodnocení projektu a poslední téma bylo koordinace projektu.[4] 

V rámci projektu bylo provedeno 7 případových studií, které pokrývají oblasti náchylné 

k povodním na pobřeží, v ústí a na vodním toku.  Tyto studie využily zkušeností z nedávných 

povodní a otestovaly navrhované operační použití metod v oblasti integrovaného řízení rizik, 

udržitelné protipovodňové ochrany a vyzkoušely nové technologie pro předpověď bleskových 

povodní.  Vybranými oblastmi pro případové studie byly povodí řek Labe, Tisza, Temže, ústí 

řek Schelde, oblasti bleskových povodní ve Španělsku, Belgii, Francii a Itálii. Dále pobřežní 

delta řeky Ebro a německé pobřeží Bight.[4]  

Výsledky projektu je zavedení společné terminologie, vytvoření průvodce a nástrojů pro 

šíření výsledků projektu a speciální balíček pro vzdělávání profesionálů, Vizuální knihovna 

materiálů, funkční webová stránka disponující mnoha informacemi a odkazy. Jsou zde také 
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mapy případových studií s vysvětlivkami a znázorněním možného zaplavení oblasti.  

Výsledkem je také mnoho dalších veřejně dostupných publikací. [4] 

 

3.4 Floreon 

Poznání povodní na síti (Flood Recognition on the Net) je projekt financovaný z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, probíhající v letech 2006 až 2012. Floreon se především zaměřuje 

na Moravskoslezský kraj a pro svou práci využívá velmi výkonných výpočetních technologií. 

Na projektu se jako řešitelský tým podílí katedry Vysoké školy bánské, které dále 

spolupracují s povodím Odry a Labe, Západočeskou Univerzitou v Plzni, Českým 

hydrometeorologickým ústavem a dalšími partnery projektu. [6][8][9] 

                           

Obrázek 4: Projekt Floreon [7] 

Floreon se zabývá kromě hydrologie také modelováním znečišťování životního prostředí nebo 

problematikou monitorování a předpovědi dopravní situace. Cílem projektu je vytvoření 

integrační a provozní platformy pro monitorování, modelování, předpověď a podporu řešení 

krizových situací. Zprostředkovávané informace musí být srozumitelné, vhodně filtrované a 

odborně zaštítěné. Musí být také zdrojem maximálního počtu pochopitelných a správně 

vyhodnocených informací pro koncové uživatele, mezi které patří různé skupiny obyvatel. 

[6][7] 

Hlavní zkoumanou oblastí projektu jsou povodně. Systém získává a analyzuje data v reálném 

čase. Výsledky zpracování dat systémem musí být pro uživatele rychle dostupné, všude 

zobrazitelné, tzn. musí být co nejobsáhlejší a nejúplnější i při omezeném technickém 

vybavení např. v terénu. Podoba a dostupnost informací je klíčovou podstatou vzniku tohoto 

systému. Dodané informace mohou sloužit jako podklady pro informované a kvalifikované 

rozhodnutí pro krizové štáby nebo starostům nejen za krizových situací. Další oblastní zájmu 

projektu je silniční doprava. Zajištění včasných a přesných informací o průjezdnosti nebo 

např. ohrožení komunikace povodní bude sloužit především pro záchranné složky. 
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Předpokládá se, že aplikace zefektivní práci krizových štábů a záchranných složek, a bude 

také nápomocna běžným řidičům, pro které bude dostupná prostřednictvím GPS navigace. 

Zdroji informací v silniční dopravě mohou být jak samotná vozidla, tak mýtné brány nebo 

kamerové systémy. Součástí systému Floreon Traffic budou také informace o uzavírkách, 

nehodách nebo o počasí.[7] 

Kromě zmíněných povodní a dopravy se projekt zabývá simulací přívalových srážek a 

povrchového odtoku, kalibrací a verifikací srážkoodtokových modelů, modelováním šíření 

znečištění ovzduší a modelováním vývoje úniku nebezpečných látek.[10] 

Výsledkem projektu jsou výstupy aplikací v podobě informací sloužících na podporu 

rozhodování v rámci krizového řízení - předpovídání průtoků vodních toků a hodnocení 

těchto předpovědí ve srovnání se skutečností, aktuální informace z dopravy pro záchranné 

složky i běžné uživatele.[7][8] 

 

3.5 FOCUS 

Projekt Předvídání bezpečnostních scénářů: Mapování výzkumu komplexního přístupu 

k exogenním rolím EU (Foresight Security Scenarios: Mapping Research to a Comprehensive 

Approach to Exogenous EU Roles) probíhal od 1.4.2011 do 31.3.2013 a byl spolufinancovaný 

Evropskou komisí v rámci Sedmého rámcového programu, téma bezpečnost. Projektu se 

účastnilo 13 partnerů a v čele stála vídeňská Soukromá Univerzita Sigmunda Freuda. V rámci 

projektu byla rozpracována sada scénářů, založená na počítačově podpořené předvídavosti, 

pokrývající přírodní a sociogenní katastrofy, terorismus a útoky na evropskou kritickou 

infrastrukturu. [11][14] 

 

Obrázek 5: Projekt FOCUS [11] 
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Hlavní cíle projektu jsou vytvoření nástroje na evropské úrovni pro dlouhodobou předpověď a 

vyhodnocení a vytvoření postupu na plánování a upřednostňování budoucích cílů 

bezpečnostního výzkumu. Dalším cílem projektu vytvoření podpůrných rolí EU k vypořádání 

se s exogenními hrozbami a riziky. Vytvoření počítačové, odborníkům přístupné, informační 

infrastruktury pro vytváření materiálů a nástrojů pro plánování scénářů bezpečnostních studií 

a v rámci projektu by měl být navržen a aplikován určitý přístup k modelové situaci, která 

bude založena na předvídavosti, kdy předmětem řešení bude vnímání bezpečnosti a ochrany 

ve vztahu k jiným hodnotám. FOCUS  se dále pokusí zlepšit přehlednost, pochopení a 

připravenost pro neustále vznikající externí hrozby a evoluci v bezpečnostním výzkumu. 

[13][14] 

FOCUS se zabýval 5 velkými tématy:  

1) různé způsoby komplexních přístupů dodržovaných evropskými institucemi, členskými 

státy a mezinárodními strategickými postavami, zahrnující především vazby mezi 

vnitřními a vnějšími rozměry bezpečnosti,  

2) přírodní katastrofy a rizika související s životním prostředím, zaměřené na komplexní 

snížení rizik, ochranu obyvatelstva a obnovu,  

3) ochrana kritické infrastruktury a dodavatelského řetězce, zaměřená na předcházení a 

odezvu na zákeřné útoky na obyvatele EU a na zahraniční uživatelskou infrastrukturu, 

stejně jako seznámení s riziky dříve než zasáhnou EU a ovlivní dodavatelský řetězec,  

4) EU jako celosvětová postava založená na Petersburgských úkolech, postavených na 

nástrojích EU a členských států a na schopnosti se vyvíjet,  

5) evoluce evropské interní struktury a předpoklady pro doručení komplexního přístupu, 

včetně zajištění Lisabonské smlouvy a významných strategií (závazky s dalšími 

mezinárodními postavami) stejně jako etická přijatelnost a veřejné přijetí. [12] 

Výsledky jednotlivých studií katastrof a jejich zvládání nastínily, že pro realizaci studií je 

potřeba promyšleně zvládat katastrofy, které ohrožují bezpečnost společnosti a její přínosy 

tzn. aplikovat opatření a činy pro prevenci, připravenost, odezvu a obnovu. Dále jsou pro 

praktické účely potřeba dobrá technická řešení založená na nových zjištěních a zkušenostech, 

správně zaměřené správě veřejných záležitostí podpořené legislativou s dostatečnou právní 

mocí, financemi, kvalifikovaným personálem a materiální základnou. [14] 
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Výsledkem projektu je webová stránka projektu se značným množstvím materiálů 

k nahlédnutí, sekcí pro stahování dokumentů, počítačově založená vědomostní platforma a 

další. Webové stránky projektu jsou přístupné i po ukončení projektu a měly by zůstat 

přístupné i nadále. [11] 

 

3.6 iNTeg – Risk 

Projekt Včasné rozpoznání, monitorování a jednotné řízení pro vznikající a s novými 

technologiemi související rizika (Early Recognition, Monitoring and Integrated Management 

for Emerging, New Technology Related Risks, dále jen iNTeg-Risk) probíhal od 1.12.2008 

do 31.5.2013 a podílelo se na něm 87 partnerů,  mezi kterými byly přední průmyslové 

společnosti. Vedoucím projektu je Evropský virtuální institut pro jednotné řízení rizik (The 

European Virtual Institute for Integrated Risk Management), zaměřený na Evropské 

hospodářské zájmové sdružení (European Economic Interest Grouping), které zaručuje 

udržitelnost výsledků po ukončení projektu. [15][16] 

 

Obrázek 6: Projekt iNTeg-Risk [15] 

Cílem projektu je zkrácení potřebného času pro zavedení nových technologií na trh v souladu 

s vysokými evropskými standardy bezpečnosti, které kladou důraz také na bezpečnost 

životního prostředí. Dále je snahou zlepšit zvládání rizik, které souvisí s vývojem nových 

technologií v evropském průmyslu. Podstatné je včasné rozpoznání a monitorování 

vznikajících hrozeb a snížení doby odezvy na vzniklé nehodové události. [15][16] 

Projekt je založen na analýze 25 použití jednotlivých nových technologií, tzv. Zástupce pro 

aplikaci nově vznikajících rizik v průmyslu v EU (Emerging Risk Representative Application 

in European Union Industry), zahrnujících nanotechnologie, vodíkové technologie, podzemní 

skladování oxidu uhličitého a nové materiály. Výsledky těchto aplikací byly zobecněny a 

použity pro definování struktury projektu. Součástí projektu bylo 5 podprojektů, které odráží 

přístup popsaný výše. [15][16] 
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Cíle dané před zahájením projektu byly splněny, ale bylo odhaleno mnoho otevřených témat, 

kterým budou muset v budoucnu věnovat pozornost především vědečtí pracovníci, instituce a 

průmyslové společnosti. Výsledky projektu byly shrnuty do „Velké 7“, která bude základem 

pro řešení dalších otázek. Součástí „Velké 7“ jsou:  

1) iNTeg-Risk katalog vznikajících rizik – systém RiskEar,  

2) Struktura iNTeg-Risk pro řízení vznikajících rizik,  

3) iNTeg-Risk knihovna metod, příruček a průvodců pro vznikající rizika,  

4) iNTeg-Risk dynamická knihovna klíčových ukazatelů vznikajících rizik,  

5) iNTeg-Risk dokument Evropského výboru pro normalizaci – evropský dokument na 

řízení rizik před schválením,  

6) Evropská předloha a certifikace v oblasti analýzy a řízení rizik – vzdělávání a 

průprava pro zlepšení odezvy při řízení rizik,  

7) iNTeg-Risk radar rizik a 1StopShop – prototyp webového systému pro včasnou 

detekci, identifikaci, monitorování a řízení vznikajících rizik. [16] 

Výsledky jsou uživatelům dostupné ve formě „iNTeg-Risk vše v jednom“ (iNTeg-Risk one-

stop-shop). Jsou zde zahrnuty materiály týkající se včasného rozpoznání a monitorování 

vznikajících rizik, komunikace a řízení při vzniku rizik, vzdělávání a výcvik a šíření 

informací. Jsou zde dostupné nové nástroje jako např. Encyklopedie bezpečnosti 

(Safetypedia), Atlas vznikajících rizik (Atlas of Emerging Risks), Referenční knihovna. 

Dalším nástrojem pro zajištění udržitelnosti dosažených výsledků po ukončení projektu je i 

Radar rizik, diagram, který znázorňuje rozdělení rizik do skupin a jejich závažnost. Rizika 

jsou označena číslem a v přiloženém seznamu jsou vysvětlena (Příloha č. 1). [16][17] 

 

3.7 NEDIES 

Evropský projekt Systém pro výměnu informací o celostátních a ekologických katastrofách 

(National and Environmental Disaster Information Exchange System) řešící ohrožení Evropy 

se sídlem v italském městě Ispra, je řízen Institucí pro ochranu a bezpečnost občanů (Institute 

for the Protection and Security of the Citizen). K vytvoření projektu vedl členské státy 

zvýšený počet katastrof a nedostatečné sdílení informací o nich. [18][19][20] 
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Obrázek 7: Projekt NEDIES [22] 

Cílem projektu je podpora Služeb komise evropského společenství, představitelů členských 

států a Evropské organizace v jejich snaze předcházet a připravovat evropské státy pro 

přírodní katastrofy, nehody a zvládání jejich následků. Jedním z cílů je i pokrytí havárií, které 

nejsou pokryté Evropskou směrnicí Seveso a kombinované pohromy. Dále poskytnutí 

prostoru pro výměnu zkušeností a nápadů na socioekonomické aspekty řízení rizik, analýza 

havárií a vydávání publikací o nabytých zkušeností z řízení přírodních a ekologických 

pohrom a příprava směrnic a doporučení, jak čelit budoucím katastrofám. [19][20] 

Jedním z hlavních dosažených cílů projektu je publikace série brožur s názvem „Nabyté 

zkušenosti z …“. Jednalo se o zkoumání a řešení např. sesuvů půdy, lesních požárů, lavin, 

povodní, zemětřesení, tsunami, havárií vlaků, havárií v tunelech a mnoha dalšími. Každá 

z těchto brožur obsahuje ověřené a strukturované informace o vývoji katastrofy a jejích 

následcích, zavedení opatření pro prevenci, zmírnění a odezvu a ponaučení z události. Bez 

ohledu na rozměr katastrofy (mezinárodní, národní, krajský, místní) má proces ponaučení 6 

kroků, přičemž se projekt zabývá především kroky 3-6: 

1) průzkum katastrofy,  

2) podání zprávy o katastrofě,  

3) sběr dat o události,  

4) analýza a zhodnocení dat,  

5) vytvoření seznamu nabytých zkušeností,  

6) zavedení a sledování dodržování tohoto seznamu. [18][19][20] 

K nabytým zkušenostem např. u sesuvů půdy patří potřeba krizových plánů a včasného 

varování obyvatel např. prostřednictvím sdělovacích prostředků (rádio a televize), včasná a 
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správná předpověď počasí, informovanost obyvatel žijících na ohroženém území, příprava 

procesu odezvy a záchranných týmů, mapy rizik ohrožených oblastí, geologické a geotechnice 

studie náchylných oblastí a zavedení krizových kontrolních center. V případě lesních požárů 

bylo zjištěno, že požáry se mohou vyskytnout kdykoli mimo sezonu, je potřeba udržovat lesy 

čisté, nepěstovat monokulturu, informovat obyvatele o prevenci, zdokonalit spolupráci složek, 

vypracovat krizové plány pro lesní požár, vhodné rozmístění dep pro řešení lesních požárů, 

lepší vybavenost a proškolenou hasičů a je dobré mít dobrovolníky. [21][22] 

Za výsledky projektu lze považovat již zmíněné vydání brožur se získanými informacemi o 

zdolávání a předcházení katastrofám, vytvoření webových stránek projektu, na nichž jsou 

dostupné brožury ke stažení a mnoho dalších informací pro širokou veřejnost. [19][20] 

 

3.8 PEARL 

Projekt Příprava na extrémní a ojedinělé události v pobřežních oblastech (Preparing for 

Extreme and Rare events in coastal region) probíhá od 1.1.2014 do 31.12.2017 a je 

koordinován organizací UNESCO, se sídlem ve Francii. Projektu se účastní 24 partnerů ze 13 

zemí Evropy a Asie, kteří mají zkušenosti se závažnými povodněmi v pobřežních oblastech a 

se systémem včasného varování. [23]  

 

Obrázek 8: Projekt PEARL [24] 

Hrozby musí být řešeny nejen předpovědí povodní a dohledem, ale musí se vzít v úvahu také 

vládní a socioekonomické záležitosti. Proto projekt spojuje nejlepší světové experty z oblasti 

vodního inženýrství, snižování rizik a správy, aby sdíleli své vědomosti a zkušenosti a 

vytvořili udržitelnější řešení řízení rizik pro pobřežní společenství zaměřené na současné 

problémy oblastí a předpokládané extrémní hydrometeorologické události. [23] 

Úkolem projektu je vytvořit adaptivní, sociotechnické měřítka řízení rizik a strategie pro 

pobřežní komunity proti extrémním hydrometeorologickým událostem, které budou 



23 
 

minimalizovat sociální, ekonomické a ekologické dopady a zvýší odolnost pobřežních oblastí 

v Evropě. Dalším úkolem je vytvoření nových technologií a metod pro zlepšení procesu 

včasného varování. Projekt také poskytuje rozhraní pro probíhající práce zaměřené na tsunami 

– připojení do celosvětové databáze, systémy pro včasné varování, procesy Světové 

meteorologické organizace, přispívá k budování komunit, vytváření průvodců a celosvětových 

komunikačních kanálů skrze Mezinárodní vodní asociaci. [23][24] 

PEARL se bude zabývat 6 případovými studiemi v Evropě (Dánsko, Francie, Itálie, Německo, 

Řecko a Španělsko) a 5 napříč Asií a Karibikem (ostrovy Svatá Lucie a Svatý Maarten, 

Thajsko, Taiwan a Japonsko – Indonésie - Bangladéš). Tyto studie poslouží k vytvoření 

metodiky pro snižování rizik, které mohou být způsobeny kombinací více vlivů najednou. 

Budou se zabývat také rizikovými kaskádovými procesy a posílením správy zvládání rizik. 

[23][25] 

Projekt se skládá ze 6 pracovních balíčků. Těchto balíčků bude 8, ale poslední dva ještě 

nebyly zavedeny. Tyto balíčky jsou rozděleny do 4 skupin. První skupinou je analýza rizik 

scénářů a patří sem balíčky pochopení formování zranitelností a rizik, pochopení formování 

nebezpečí za extrémních událostí a holistické a mnohonásobné hodnocení rizik. Druhou 

skupinou jsou odezvy a patří sem systém pro předpověď povodní a včasné varování 

pobřežních oblastí. Třetí skupinou je správa rozhodování v nebezpečných situacích a poslední 

skupinou je realita, kde se budou řešit případové studie. Ještě nezavedenými balíčky jsou 

šíření výsledků projektu a řízení a koordinace projektu.[26] 

Výsledkem projektu by měly být aplikace např. systém brzkého varování, online mapování 

oblastí případových studií a předpověď srážek. Předpokládá se vydání mnoha publikací a 

dokumentů pro zákonodárné orgány a také prostor pro sdílení informací pro uživatele a 

zainteresované osoby. [23][27] 

 

3.9 SEERISK 

Celým názvem Hodnocení rizik společného řízení katastrof a připravenost v podunajském 

makroregionu (Joint Disaster Management risk assessment and preparedness in the Danube 

macro-region) je projekt zaměřený na řešení rizik způsobených přírodními jevy v zemích 

v povodí Dunaje. Projekt trval 30 měsíců, od 1.7.2012 do 31.12.2014, a účastnilo se jej 20 
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partnerů reprezentujících 9 zemí – Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, 

Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. V 6 státech se poté konala praktická 

cvičení. Projekt vychází ze závěru Rady EU ohledně Dalšího rozvoje vyhodnocování rizik pro 

řízení v případě živelných pohrom v Evropské Unii, které se zaměřují na společný přístup a 

sladění v prevenci před přírodními a člověkem způsobenými živelnými pohromami. Spolek 

partnerů je řízen Národním generálním ředitelstvím pro zvládání katastrof (The National 

Directorate General for Disaster Management) z Maďarska a financován z Programu na 

mezinárodní spolupráci jihovýchodní Evropy (The South East Europe Transnational 

Cooperation Programme). [28][29] 

 

Obrázek 9: Projekt SEERISK [28] 

Hlavní snahou projektu bylo vyvinutí a testování metodologie řešení opakovaných situací 

(Common Risk Assessment Methodology), která bude aplikovatelná i pro jiné státy nebo 

města s obdobnými problémy. [30] 

Cvičení se konala postupně na Slovensku, v Maďarsku, Bosně a Hercegovině, Rumunsku, 

Bulharsku a v Srbsku. Ve slovenské Senici se jednalo o časté problémy s povodněmi, 

klasickými i bleskovými. Území maďarského města Siofok je zužováno silnými větry, někdy 

spojenými s bouřemi. Cílem cvičení byla všeobecná příprava na bouře, konkrétně na silné 

větry. Sarajevo v Bosně a Hercegovině trápí povodně způsobené extrémními dešti nebo 

náhlým táním sněhu, což ve vyšších místech způsobuje bleskové povodně a v nížinách 

nadbytek vody a problémy s odvodňováním vedou k rozsáhlým záplavám.  V rumunském 

Aradu jsou velkým problémem vlny veder, které mimo hrozících lesních požárů trápí 

především rizikové skupiny obyvatel, pro které byly ve městě postaveny stany, jako úkryty 

před horkem a jako místa pro poskytování zdravotnické pomoci. Tématem cvičení 

v bulharském Velingradu byly lesní požáry, které se kvůli častým výskytům a těžko 

přístupnému terénu mohou velmi lehce šířit. Na území města Kanjiža v Srbsku jsou značným 
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problémem dlouhotrvající sucha, která mají největší dopad na místní zemědělství, které tvoří 

značnou část obživy zdejšího obyvatelstva.[32] 

Pro jednotlivá města byly vytvořeny mapy ohrožení, ve kterých je barevně znázorněna úroveň 

daného nebezpečí. Tyto mapy slouží pro orgány řešení krizových situací, aby přesně věděly, 

kam směřovat potřebná opatření, síly a prostředky. Jedním z výsledků projektu bylo vytvoření 

průvodce, do kterého byly zaznamenány výsledky analýz, doporučení pro tvůrce strategií pro 

lepší praktické a efektivní přizpůsobení se změnám klimatu a pro lepší informovanost 

obyvatelstva. Dále je zde uvedeno, jak by se měla města připravit na blížící se změnu 

podnebí, jak vzdělávat obyvatelstvo o daném problému a především jak tyto poznatky zavést 

do příštích směrnic. Na webových stránkách projektu jsou dostupné online mapy jednotlivých 

měst s podrobným zakreslením konkrétních hrozeb a je možné si jednotlivé vrstvy mapy skrýt 

nebo naopak zobrazit. [31] 

 

3.10 SIPROCI 

Jedná se o evropský projekt, celým názvem Meziregionální spolupráce při reakci na přírodní a 

člověkem způsobené katastrofy (Interregional response to natural and man-made 

catastrophes), který se konal od ledna 2004 do října roku 2007.  Projektu se účastnilo 13 

partnerských organizací ze 7 evropských zemí – Česká republika, Itálie, Maďarsko, Německo, 

Polsko, Řecko a Španělsko. Cílem bylo zlepšení odezvy při přípravě a řešení mimořádných 

událostí na místní a regionální úrovni prostřednictvím evropské meziregionální spolupráce. 

Důvodem byl fakt, že jednotlivé státy mají různý systém civilní ochrany, nedostatek znalostí a 

zkušeností s řešením mimořádných událostí, omezené prostředky a nedostatek inovací pro 

jejich řešení. [33][34] 

 

Obrázek 10: Projekt SIPROCI [33] 
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Mezi cíle projektu patří rozvoj a zlepšení metod, postupů a nástrojů sloužících k mapování a 

monitorování rizik, vytvoření a zlepšení metod a praktických dovedností pro vytvoření 

organizačního modelu systému, který bude schopen řídit koordinaci a optimalizaci informací, 

lidských a materiálních zdrojů. Dalšími cíly je využívat nové komunikační a informační 

technologie zaměřené na zdokonalení postupů a nástrojů využívaných k monitoringu a 

prevenci rizik a pro podporu nástrojů v krizovém managementu a zlepšení informovanosti a 

připravenosti obyvatelstva ke zvýšení sebeochrany. [33] 

Od projektu se očekávalo, že orgány krizového řízení budou schopny reagovat na vzniklé 

mimořádné události a katastrofy, vznikne kvalitní příručka pro krizový management, zlepší se 

systém organizace řešení nastalých situací, bude dostatek dostatečně proškolených osob, 

informační technologie k monitorování rizik a podpory činnosti budou využívány lépe než do 

současnosti, zlepší se spolupráce a zjednoduší se proces rozhodování při řešení mimořádných 

událostí. [34] 

Projekt se zabýval 4 oblastmi a byl rozdělen do dvou etap. První oblastí byl mechanismus pro 

součinnost, řízení a organizaci systému civilní ochrany. Druhou oblastí bylo použití nových 

informačních a komunikačních technologií v oblasti civilní ochrany. Třetí oblast pokrývala 

postupy, metody a nástroje sloužící k monitorování a mapování rizik a poslední oblastí byly 

evropské strategie pro komunikaci s obyvatelstvem. V rámci první etapy byly vytvořeny 4 

pracovní skupiny, každá o 5 – 8 odbornících. Každá skupina měla určenou svou oblast, ve 

které měla prostřednictvím řešení a zkoumání konkrétních možností daných problémů a 

sdílení svých znalostí a zkušeností, zlepšit, rozvinout a propracovat postupy řešení včetně 

příkladů v návaznosti na další oblasti. Cílem druhé etapy bylo přenesení a využití metod, 

poznatků a výsledků vytvořených pracovními skupinami do svých místních systémů. Proces 

začlenění výsledků probíhal formou školení, informačních dnů a simulace událostí, které tyto 

konkrétní země ohrožují. [34] 

Součástí projektu bylo vytvoření jednotné metody pro mapování rizik HVE (hazard, 

vulnerability, value of the elements at risk) neboli analýza rizik a zranitelnosti. Tato metoda 

slouží k usnadnění předávání dat a informací mezi experty a osobami pracujícími v oblastech 

ochrany obyvatelstva a civilní nouzové připravenosti. [35] 
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Výsledkem projektu bylo vydání příručky s výsledky, návrhy a metodami, které shrnují 

společnou práci účastníků projektu. Součástí příručky je také vydání 5 brožur s postupy a 

dobrými příklady řešení konkrétních situací. Za výsledky projektu se také považuje zlepšení 

odezvy na přírodní a člověkem způsobené katastrofy, zlepšení sebeochrany obyvatelstva, 

evropská síť vědomostní databáze odborníků z oblasti ochrany obyvatelstva a civilní ochrany 

a v neposlední řadě rozvinutí norem, postupů a společné terminologie zaměřené na sjednocení 

odlišných systémů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany. [34] 
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4 Softwary 

Softwary jsou využívány jako nástroje pro modelování nebo monitorování různých situací. 

Jejich výstupy pomáhají s přípravou na danou situaci a jejím řešením. V analýze rizik území 

jsou softwary málo využívané. Používají se zde pro monitorování přírodních jevů v reálném 

čase. Mnohem větší využití mají softwary v rámci modelování úniku nebezpečných látek a 

průmyslových havárií. 

V příloze č. 2 jsou k nahlédnutí vizualizace většiny ze zmíněných softwarů. K softwarům 

EFFECTS a WHAZAN nebyly dostupné vizualizace a program SAFETI nemá dostupné 

dostatečně kvalitní náhledy, které by se daly dále prezentovat. 

 

4.1 ALOHA 

Program pro plošné rozmístění nebezpečných látek v ovzduší (Areal Locations of Hazardous 

Atmospheres) je volně dostupný a byl vyvinut americkou organizací na ochranu přírody 

(United States Environmental Protection Agency, dále jen US EPA) pro operační systém 

Windows. Program slouží pro modelování následků úniků nebezpečných látek do ovzduší, 

pracuje s plyny i kapalinami, obsahuje databázi 652 chemických látek včetně jejich fyzikálně 

chemických vlastností. [35][36] 

Pro výpočet nebezpečné zóny se zadávají vstupní informace, které program potřebuje vědět. 

Zadávají se vždy ve stejném pořadí. - jako první informace o místě, kde k úniku nebezpečné 

látky došlo. Zadává se stát, místo a typ zástavby v daném místě. Jako druhá v pořadí je 

informace o druhu uniklé látky, která se volí z výše zmíněné databáze. Třetím parametrem je 

stav atmosféry v okamžiku úniku látky. Zde se zadávají hodnoty pro teplotu a vlhkost 

vzduchu, rychlost a směr větru, oblačnost a drsnost zemského povrchu. Posledním 

parametrem je informace o zdroji úniku látky. Program pracuje se čtyřmi zdroji a každý 

z nich má své konkrétní požadované parametry. Prvním druhem zdroje je přímý zdroj, který 

se používá pouze pro plyny. Předpokládá se, že známe množství uniklé látky vstupující přímo 

do atmosféry. Potřebnými parametry jsou množství uniklé látky nebo rychlost úniku, výška 

zdroje úniku látky nad zemí, a zda se jedná o únik kontinuální nebo okamžitý. Dalším typem 

zdroje je louže, kde se modeluje situace pro vypařování rozlité kapaliny z louže. Vstupními 

daty pro tento zdroj jsou teplota unikající látky, teplota a typ podkladu, plocha rozlité 
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kapaliny a objem, hmotnost nebo hloubka louže. Třetím zdrojem úniku je zásobník, kdy se 

předpokládá únik látky z poškozeného zásobníku a jejího následného odpařování do ovzduší. 

Potřebnými parametry jsou typ a orientace zásobníku, jeho rozměry, stav a teplota skladované 

látky, množství látky, rozměry a typ únikového otvoru, výška otvoru ode dna zásobníku, druh 

a teplota podkladu, přítomnost popř. rozměry záchytné jímky. Na základě zadaných 

parametrů si program automaticky vyhodnotí tlak v zásobníku. Posledním zdrojem je potrubí. 

Tento zdroj se používá pro modelaci rozptylu plynu unikajícího z potrubí a není možné jej 

použít pro kapaliny. Zde se zadává délka a průměr potrubí, teplota a tlak v potrubí, drsnost, a 

zda je potrubí napojeno na zásobník. [35][36] 

Výsledky modelování jsou v textové i v grafické podobě. Výstupem programu je maximální 

rychlost úniku (u kapalin se jedná o rychlost odpařování), maximální minutový průměr 

rychlosti úniku, celkové uniklé množství za dobu maximálně jedné hodiny, maximální dosah 

nebezpečné zóny, ve které koncentrace dosáhne zadaných hodnot. Dále maximální dávka ve 

zvoleném místě pro organismus během jedné hodiny a maximální koncentrace nebezpečné 

látky v libovolně zvoleném místě.[36] 

Program je omezen prací s nízkými rychlostmi větru, nezahrnutím možností změny jeho 

směru, prací se stabilními atmosférickými podmínkami, malým rozlišením členitosti terénu, 

nezahrnutím efektů požáru a chemických reakcí, únik látek je stanoven na jednu hodinu a 

rozptyl do vzdálenosti 10km. [35] 

 

4.2 EFFECTS 

Produkt holandské společnosti TNO na aplikované vědecké výzkumy, který pomáhá 

s vytvořením bezpečnostních analýz v chemickém a petrochemickém průmyslu od 

počátečního zkoumání až po jejich využití. Program vyhodnocuje následky nežádoucího 

úniku nebezpečných látek a napomáhá k zajištění této situace. Je vhodný pro všechny 

uživatele, obsahuje režimy začátečník, pokročilý a expert. [37] 

EFFECTS vychází ze Žluté a Zelené knihy, které nabízí jednotné vědecké informace a jsou 

mezinárodně známy jako odborné práce pro analýzu následků. Zelená kniha se konkrétně 

zabývá vztahy mezi fyzikálními úkazy např. tepelná radiace, výbuch přetlakem a jedovaté 

koncentrace. [37] 
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Součástí programu je kromě integrovaného geografického informačního systému (dále jen 

GIS) také databáze nebezpečných látek a jejich sloučenin. Databáze jich obsahuje přes 2000 

včetně jejich toxických, hořlavých a termodynamických vlastností. Uživatel si může vložit a 

spravovat vlastní látku nebo sloučeninu. [37] 

Modeluje účinky tepelné radiace při požáru louže, v záchytné jímce a jev BLEVE, výsledkem 

je intenzita sálání v závislosti na vzdálenosti od kraje louže. Dalším modelem je rychlost 

výtoku plynu nebo kapaliny, který řeší únik adiabatický nebo izotermický a výsledkem je 

rychlost úniku, teplota a tlak v zařízení v určitém čase. Rozptyl neutrálního plynu počítá 

s disperzním modelem pro neutrální plyn a je nutné zadat hodnoty pro atmosférickou stabilitu, 

rychlost větru, druh konkrétního prostředí, teplota, hmotnostní tok a výška zdroje. S těmito 

parametry dostaneme koncentraci v daném bodě, maximální koncentraci ve směru větru a 

plochu zasažené oblasti. Rychlost vypařování uniklé látky se počítá pro ohraničenou i 

neohraničenou louži. Po zadání typu a materiálu povrchu dostaneme údaje o rychlosti 

odpařování a odpařeném množství v závislosti na čase. Model účinků výbuchu oblaku par 

nám poskytne informace o době trvání výbuchu, vzdálenosti od centra výbuchu s účinky 

tlakové vlny nebo sílu tlakové vlny v zadané oblasti. [36][37][38] 

Modely si mohou mezi sebou navzájem předávat informace, výsledek jednoho modelu může 

být vstupní informací pro druhý model. Program má také kombinované modely, kdy se pro 

zadaná vstupní data vypočítají všechny možné následky a poté se zvolí příslušné modely. [38] 

Výsledky jsou zobrazeny v tabulkách, v sériích grafů a zakreslené do map nehodových situací 

s toxickými nebo hořlavými látkami. Součástí je také speciální zpráva s výsledky. Zakreslení 

přetlaku, tepelné radiace a následků, jako jsou škody na majetku a úmrtí, slouží jako hodnotné 

informace pro identifikaci nebezpečí, bezpečnostní analýzy, kvantitativní analýzy rizika a 

krizové plánování.[36][37] 

 

4.3 CHARM 

Komplexní model pro únik nebezpečných látek do ovzduší (Complex Hazardous Air Release 

Model) slouží pro modelování úniku nebezpečných chemických látek, požáru nebo výbuchu. 

Program slouží pro vyhodnocení dopadu úniku látek v důsledku nehody, vytváření plánů 

odezvy na mimořádné události a pro provádění cvičení. CHARM vypočítává a předpovídá 
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rozptyl, koncentraci vzdušných par a oblak částic z uniklé látky. Předpovídá a modeluje také 

vývoj tepelné radiace, tlakové vlny a usazování částic. Software disponuje databází 

nebezpečných látek s jejich fyzikálně-chemickými a toxickými vlastnostmi. [41][42] 

CHARM je mřížkový model. To znamená, že se vypočítává zasažení pouze pro zvolenou 

oblast (mřížky) a dopady mimo tento prostor jsou považovány za nulové. Každé mřížce se 

zadávají dvě hodnoty – nadmořská výška a členitost terénu. Mapové podklady nejsou součástí 

programu. Pokud chceme přenést zakreslení do mapy, musíme si mapu stáhnout z internetu a 

upravit ji v CHARM editoru nebo si mapu vytvořit pomocí jiného programu. Pomocí 

databáze obyvatelstva, která není součástí programu, je možné zjistit konkrétní dopady na 

obyvatelstvo a určit počet zasažených osob. [41] 

Pro zjištění výsledků je nutné zadat vstupní data pro výpočet. Potřebnými vstupními daty jsou 

druh látky, typ úniku, druh prostředí a atmosférické údaje z okamžiku úniku. Zde je 

vyžadována pouze rychlost a směr větru. Údaje mohou být zadávány uživatelem manuálně 

nebo mohou být automaticky vloženy programem, který je možní nastavit, aby získával 

průběžné informace z blízké meteorologické stanice nebo z jedné z webových 

meteorologických stránek. Po zadání vstupních informací program vypočítá postup radiace, 

přetlakové vlny nebo koncentraci uniklého oblaku a předpoví jeho další rozptyl a možné 

dopady. Každý únik je programem chápán jako série oblaků. Pro každý oblak stanoví výchozí 

charakteristiky a zobrazí jeho polohu, tvar a příslušnou koncentraci. [41] 

Po ukončení výpočtu nám program zobrazí např. 2D zakreslení, vertikální průřez oblaku a 

tabulky s výsledky. Dalšími výsledky jsou okamžité zobrazení koncentrace ve zvolený čas, 

jednotné zobrazení oblaku zasaženého území minutu po minutě nebo vteřinu po vteřině, 

zobrazení dávky při určité koncentraci ve zvolený čas, přehled a zakreslení maximální 

vzdálenosti koncentrace po větru v daný čas, 3D zobrazení zadané koncentrace a dopad na 

obyvatelstvo zasažené oblakem. Dále program znázorní kruhové zobrazení dopadu na 

obyvatelstvo vzhledem ke vzdálenosti od zdroje úniku, chemické informace a opatření, která 

by měla být jako reakce na vzniklou situaci provedena a v neposlední řadě program poskytne 

detailní zprávu zobrazující výstup s výsledky výpočtu – čísla popisující radiaci, únik látky a 

únik látky do ovzduší. [41] 
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4.4 PHAST 

Softwarový nástroj pro analýzu nebezpečných procesů (Process Hazard Analysis Software 

Tool) je výrobkem formy DNV.GL. Slouží jako nástroj pro analýzu průmyslových rizik. 

Vyhodnocuje situace skýtající potenciální riziko na životech, majetku, životním prostředí a 

určuje jejich závažnost. Program byl navržen tak, aby splňoval regulační opatření mnoha 

zemí, např. obsahuje specifické moduly, aby bylo zajištěno splnění směrnic holandské Žluté 

knihy nebo US EPA. V České republice software využívá Ústav Jaderného Výzkumu Řež. 

[43][46] 

Program umí simulovat vývoj události od výchozího úniku až po rozsáhlé rozptýlení včetně 

modelování rozšíření louže a jejího vypařování, a také toxické a chemické účinky zahrnující 

výbuchy a požáry. [43] 

PHAST je sestaven zkušenými a kvalifikovanými bezpečnostními techniky a konzultanty. 

Mezi jeho výhody patří rychlejší reakce na nebezpečné mimořádné události, dodržování 

bezpečnostních předpisů, optimalizace softwaru, výpočet míry zasažení postižené oblasti, 

lepší pochopení hrozících událostí a rizik. Výhodou programu je také jeho spolupráce 

geografickým informačním systémem a zakreslení výsledků do mapového podkladu. [44] 

Program PHAST  zahrnuje modely ušité na míru pro analýzu rizik průmyslových zařízení 

umístěných na pevnině i mimo ni. Mezi tato průmyslová zařízení patří elektrárny, rafinerie, 

chemické a petrochemické závody, farmaceutická zařízení, továrny s nebezpečnými látkami, 

ropné vrty a další. Modely využívané zmíněnými zařízeními jsou vypouštěcí a rozptylové 

modely včetně Jednotného Rozptylového Modelu (Unified Dimensional Model), modely 

hořlavosti zahrnující výsledné dopady radiace, jet fire, pool fire a BLEVE. Dalšími modely 

jsou modely toxického nebezpečí úniku včetně výpočtů vnitřní dávky, výbuchové modely, 

které vypočítají přetlak a rázové dopady, např. TNT výbuchový model. Mezi modelové 

situace patří např. únik látky z dlouhého nebo krátkého potrubí, prosakování, katastrofální 

ruptura, prasknutí pomocných klapek a disků, propad střechy nádrže a únik par z nádrže. 

[43][45] 

Pokročilou technologií programu je 3D Výbuchový software, který slouží, jako detailní model 

výbuchu oblaku par. Tento model zvažuje interakci hořlavého oblaku v krajině a umožňuje 

realističtější odhad možného výbuchu. [44] 
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Výsledky provedených výpočtů mohou být zobrazeny tabulkově i graficky, kde je znázorněna 

viditelná závažnost dopadu a odhad účinků na obyvatelstvo a životní prostředí. [43] 

 

4.5 SAFETI 

Produkt společnosti DNV.GL, Software pro hodnocení hořlavých, výbušných a toxických 

následků (Software for the Assessment of Flammable, Explosive and Toxic Impact), je 

software sloužící pro výpočet Kvantitativního odhadu rizika (Quantitative Risk Assessment, 

dále jen QRA) pro chemická, petrochemická a zpracovatelská zařízení. Program je navržen 

tak, aby byl v souladu s bezpečnostními směrnicemi jako např. holandská Žlutá kniha a regule 

britské organizace Ochrana zdraví a bezpečnosti. [47] 

Jako významný nástroj pro rozhodování může být software použit během strategického 

plánování umísťování zařízení a jeho rozvržení a také pro detailní hodnocení rizik a jejich 

zabezpečení. Program je schopen rychle identifikovat faktory, které přispívají ke zhoršení 

nebo vzniku mimořádné události. Díky tomuto se lze vyvarovat hrozbám úpravou územního 

plánu, instalací bezpečnostních zařízení, změnou v návrhu či procesu činnosti a úprava 

způsobu odezvy na mimořádnou událost. S těmito znalostmi může být čas a snaha věnována 

zmírnění těchto ohrožujících faktorů a rychlejší eliminaci rizik. [47][48] 

Program je navržen tak, aby vyhodnotil všechna analyticky zpracovaná data a jako výsledek 

předložil strukturovaně uspořádané prvky QRA, které vyhodnocuje všechny následky 

příslušných krizových scénářů, kdy bere v úvahu místní obyvatelstvo a počasí, aby mohlo 

vyčíslit dopady spojené s únikem nebezpečné látky. [47] 

Výhodami softwaru SAFETI jsou dohledatelnost a důslednost ve výpočtech, určení 

nebezpečné zóny pro provedení zmírňujících opatření včetně zásahu, odezvy na mimořádnou 

událost a územního plánování. Dále vytváří F-N křivky, které znázorňují počet úmrtí 

k četnosti výskytu dané situace, které jsou porovnatelné s legislativními nebo uživatelskými 

kritérii přípustnosti. Program v sobě zahrnuje modelování následků programem PHAST a 

obsahuje databázi více jak 1500 chemikálií. [48] 

Program SAFETI  zahrnuje modely ušité na míru pro analýzu rizik průmyslových zařízení 

umístěných na pevnině. Těmito modely jsou vypouštěcí a rozptylové modely včetně 
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Jednotného Rozptylového Modelu, modely hořlavosti zahrnující výsledné dopady radiace, jet 

fire, pool fire a BLEVE. Dalšími modely jsou modely toxického nebezpečí úniku včetně 

výpočtů vnitřní dávky a TNO výbuchový model, který vypočítá přetlak a rázové dopady. [47] 

SAFETI má 3 samostatně fungující podprogramy – Safeti Offshore, Leak  a Woad, zabývající 

se každý jinou oblastí. Safeti Offshore se zabývá zařízeními mimo pevninu, kdy rozlišuje zda 

se jedná o plovoucí nebo nepohyblivé zařízení.  Poskytuje detailní a přesné modelování všech 

možných vlivů (výbuch, kouř, oheň, toxicita), je schopen zahrnout vliv bezpečnostních 

systémů a zábran jako jsou retardéry hoření a protipožární zdi. Program umí vymodelovat 

situaci, kdy dochází k postupnému vyhrocení situace. Safeti Leak se zabývá četností úniků a 

poskytuje přehled zařízení, které nejvíce táhnou k tomuto poškození. Součástí je i databáze 

zaznamenaných úniků, která slouží k porovnání a rychlejší odezvě na situaci. Woad neboli 

Worldwide Offshore Accident Databank slouží pojišťovnám, majitelům vrtů, energetickým 

společnostem a záchranářům k identifikaci rizik a hrozeb, k podpoře při rozhodování, 

k porovnání a pomáhá s provedením potřebných analýz. [49][50][51] 

Výsledky jsou zobrazeny graficky do digitálních mapových podkladů, fotografií ze satelitu 

nebo přímo do dispozice zařízení. [47] 

 

4.6 TerEx 

Teroristický expert je softwarový modelovací nástroj vyvinutý českou společností T-Soft, 

především pro využití složkami integrovaného záchranného systému a pro účely havarijního 

plánování. Program se používá pro modelování a rychlý odhad následků působení uniklých 

nebezpečných chemických látek, průmyslových havárií, teroristických útoků a následků 

použití jaderných, chemických nebo biologických zbraní. Součástí je databáze nebezpečných 

látek, které by těmto událostem mohly být přítomny. [53] 

TerEx splňuje normy NATO pro systém předávání zpráv ve formátu ADatP-3, což je 

standardizovaná forma pro předávání informací a je využitelný jak v terénu, tak i v řídícím 

středisku. Je schopen zobrazit výsledky i při nedostatku zadaných informací a díky návaznosti 

na geografický informační systém umožňuje zobrazení výsledků přímo do mapy. Program má 

také modul pro armádní využití, který vyhodnocuje následky při použití zbraní hromadného 

ničení a umožňuje předpověď chemické, biologické a radiační situace. [36] 
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Každá událost může být zaznamenána do Databáze mimořádných událostí, která umožňuje se 

k událostem opětovně vrátit a porovnat je s dalšími zaznamenanými událostmi. [54] 

Pro výpočty událostí nabízí program 9 základních modelů pro mimořádné události. Pro 

nebezpečné chemické látky to jsou modely TOXI, UVCE, PUFF a FLASH FIRE. Pro 

výbušné systémy je to model EXPLOSIVE a pro otravné látky modely SPREAD, SPREAD 

Explosive a POISON. [36][53][54] 

Průvodce pro rychlý odhad je při zadávání údajů do programu velkým pomocníkem pro 

rychlé a co nejpřesnější vyhodnocení události. Tento Průvodce před spuštěním výpočtu ohlídá 

jednotlivé kroky zadávání vstupních parametrů a poté na základě situace mimořádné události, 

druhu havárie a přítomné látky zajistí vhodný výběr jednoho z havarijních modelů. Po vybrání 

vhodného modelu zadá uživatel několik doplňujících parametrů, jako jsou hmotnost látky a 

meteorologické podmínky. Program neumožňuje zadat teplotu okolí, tu si vyhodnotí sám na 

základě dalších zadaných informací jako např. rychlost a směr větru, denní doba, roční období 

a oblačnost. TerEx při modelování výsledků počítá s maximálními možnými následky, tedy 

s nejhorší možnou variantou. [54][55] 

Po dokončení výpočtu získáme zákres oblasti doporučené evakuace a doporučeného 

chemického průzkumu. Oblast je možné zakreslit přímo do mapy, což nám umožní získat 

konkrétní geografické informace o dané oblasti. Výsledná data mohou být exportována do 

tabulek a grafů v programu Excell. Jedním z grafů je např. graf časové závislosti dávky a 

koncentrace uniklé látky. Výsledky jsou zobrazeny ve formátu XML, který je jednoduchým a 

lehce převeditelným textem čitelným v kterémkoliv textovém souboru. Další možnost je 

zobrazení ve formátu textové zprávy CAP (Common Alert Protocol), která je mezinárodním 

standardem pro předávání výstražných zpráv v oblasti krizového řízení. [53][55] 

 

4.7 WHAZAN 

Program, celým názvem World Bank Hazard Analysis, slouží k rychlému vyhodnocení 

následků úniku nebezpečných, toxických a hořlavých látek. Program vyvinula společnost 

DNV Technica ve spolupráci s World Bank. [58] 
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Uživatel může zkoumat následky různých scénářů úniků nebezpečných látek. Program neumí 

odhadnout frekvenci výskytu událostí nebo rizik. Stanovení tohoto parametru záleží na 

poskytnutých průmyslových či firemních údajích, zkušenostech firem nebo na již proběhlých 

haváriích. Pokud se ovšem změní podmínky, za jakých se látka rozptyluje, mohou se výrazně 

změnit účinky uniklé nebezpečné látky. [58] 

Podstatou programu je soubor modelů rizik. Software obsahuje 17 modelů, které se dají 

rozdělit do 5 hlavních skupin – únik látky, chování bezprostředně po úniku, disperze 

v atmosféře, požáry a exploze a šíření plynu uvnitř budovy. Skupina úniku látky je tvořena 3 

modely, které se používají v první fázi analýzy, kdy se stanovuje rychlost úniku kapaliny 

nebo plynu. Tyto 3 modely jsou schopny určit rychlost úniku otvorem, potrubím a 

dvoufázový výtok potrubím nebo otvorem. Další skupina chování bezprostředně po úniku 

obsahuje modely podávající více informací o uniklé látce – model adiabatické expanze, 

tvorby louže a vypařování a tvorby kouřové vlečky. Třetí skupinou je disperze v atmosféře, 

kam spadají modely rozptylu tryskajícího plynu, těžkého plynu a vznosného plynu. Další 

skupinou jsou požáry a exploze tvořené modely požáru louže, tryskavého plamene, ohnivé 

koule a výbuchu oblaku par. Poslední skupinou je šíření plynu uvnitř budovy, kam patří 

model pro ověření možnosti ochrany personálu při toxickém úniku. [36] 

Výsledkem je tabulka závislosti kategorie následků a frekvence výskytu následků za rok. 

V tabulce budou určeny rizika neakceptovatelná, přijatelná a akceptovatelná. [58] 

 

4.8 SFERA 

Program SFERA je v České republice vyvinutý softwarový nástroj, který se využívá pro 

analýzu rizik objektových a územních havarijních plánů. Software umožňuje týmovou práci 

při řešení složitých problémů a řešení více analýz zároveň, kdy můžeme paralelně porovnávat 

jejich výsledky. SFERA pracuje na základě maticové analýzy rizika a pomáhá stanovit 

priority v rozhodovacím procesu. Není určen pro práci s pravděpodobností a velkým 

množstvím rizik. [35][52] 

Důvodem vytvoření programu bylo nalezení srozumitelného a uživatelsky jednoduchého 

nástroje pro analytickou práci nebo rozhodovací procesy. Jednoduchost spolu s rychlostí 

práce patří k přednostem programu. [52] 
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Software je rozdělen do 6 částí, které na sebe navzájem navazují. Těmito částmi jsou matice, 

vztahy, průvodce zadáním dat, hodnoty prvků, výsledky a soubory projektu. Matice je první 

okno při spuštění programu a tvoří se zde kontingenční tabulka. Dále je zde možné vytvářet a 

editovat vzniklé projekty, vkládají se zde zkratky analyzovaných prvků, lze přidat i celý název 

a poznámku. V tabulce je po vložení více jak 2 prvků možné přepisovat 0 na 1 (0 – prvky se 

neovlivňují, 1 – prvky se ovlivňují). Políčka na diagonále se nepřepisují. Jakmile je uživatel 

s přepisováním ovlivnitelnosti hotov, zadá příkaz přepočítat, který převede všechny 1 pod 

hlavní diagonálu a uživatel může pokračovat v programu dál. V okně vztahy se zobrazí 6 

sloupců, kde v prvním je seznam použitých prvků a v dalších 5 jsou informace vztahující se 

k prvku v prvním sloupci - prvek ovlivňuje, prvek neovlivňuje, prvek je ovlivňován, prvek 

není ovlivňován a zpětná vazba.  V průvodci zadáním dat se editují názvy prvků, připojují se 

zde podrobné informace a další. V případě zájmu či potřeby lze připojit externí soubor např. 

obrázek, graf, tabulku nebo myšlenkovou mapu. Součástí tohoto okna je i modul pro zadávání 

souvislostí mezi prvky (Obrázek č. 24). V okně hodnoty prvků se provádějí konečné výpočty. 

V okně výsledky se zobrazují orientační grafy nebo vývojový strom. Orientační grafy slouží 

pro orientaci ve vypočítaných hodnotách a lze je zobrazit všechny najednou, zvlášť nebo 

jejich kombinace. Vývojový strom zobrazuje souvislosti mezi prvky a relativní závažnost 

daného prvku v procentech. Poslední je okno soubory projektu, kde je možné přidat nový 

soubor do projektu, odstranit soubor, uložit nebo uložit jako. [52] 

Výstupy programu jsou stručné a přehledné, ve formě tabulek, vývojového stromu a 

orientačních grafů, jak bylo zmíněno výše. Výsledná data je možné převést do programů 

Excel, Word nebo do html stránek. [35][52] 

 

4.9 EFFORTS 

Evropský operační systém pro aktuální předpověď povodní (European Flood Forecasting 

Operational Real-Time System) je software, vyvinutý italskou společností PROGEA, pro 

podporu rozhodování za stavu povodňového nebezpečí.  Program je propojený 

s geografickým informačním systémem a jeho úkolem je nepřetržité monitorování životního 

prostředí a předpovídání povodní. [39][40] 
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Software byl vytvořen speciálně pro potřeby Organizace civilní obrany (Civil Protection 

Organization) – automaticky dostává potřebná aktuální data (např. srážky, teplota, průtok) 

z různých zdrojů (např. radar, Numerická předpověď počasí), skladuje odebraná a 

nezpracovaná data v hydrometeorologické databázi, ověří a zpracuje data v požadovaném 

pořadí, zajišťuje funkčnost a zobrazení povodňových předpovědních dat a modelů. Program 

zvládá pracovat zcela sám a automaticky – vždy po obdržení nových dat je automaticky 

zpracuje, rozběhnou se předpovědní modely a zobrazí se výsledky předpovědí. Uživatel se 

mezitím může věnovat analýze dat a výsledků a pokusit se najít to nejlepší řešení dané 

situace. [40] 

Mezi hlavní části programu EFFORTS patří vizuální rozhraní založené na GIS, které 

umožňuje zobrazení informací přímo do map, které jsou uspořádány ve vrstvách. Uživatel si 

může zobrazit jednotlivé vrstvy zvlášť. Pro uložení topografických a hydrometeorologických 

dat, jako např. lokace, jména a popis hydrometeorologických stanic, průřezy řek, hodnotící 

křivky, varovné hranice, časové série nezpracovaných a odebraných dat o výsledcích 

provedených předpovědí, slouží relační databáze. Pro sběr dat a řízení počítačových modelů 

využívá program tzv. plánovače. Součástí softwaru jsou také aktuální modely pro předpověď 

povodní. EFFORTS je dodáván jako program na klíč včetně všech modelů a nástrojů pro 

předpovídání povodní. Standardní dodávaná verze obsahuje kapalinový model PAB, fyzicky 

založený hydrologický model TOPKAPI, nástroje pro vyhodnocení, vzorkování, transformaci 

a vyplnění mezer v předpovědi a nástroje pro vyhodnocení nejistot v předpovědi povodní. 

[40] 

Software disponuje mnoha funkcemi, mezi které patří získávání a zobrazování aktuálních dat 

např. z měřících stanic, kdy pro různé druhy a lokace stanic jsou použity různé barvy, které 

symbolizují, v jakém stavu se stanice nachází, např. zda zde prší či nikoli. Dalšími daty jsou 

hydrometeorologická data (např. srážky, teplota, vlhkost a tlak vzduchu, rychlost a směr 

větru). Uživatel si může vybrat z mnoha nástrojů pro vyhodnocování a vzorkování dat. 

Pomocí nástroje pro vizualizaci předpovědí propojenou s GIS je možné zobrazit mapy se 

statickými (např. umístění stanic) i dynamickými informacemi (např. mapy srážek), vytvářet 

mapy s kumulovanými, průměrnými, minimálními a maximálními zaznamenanými 

hodnotami. Další funkcí je varování, kdy si uživatel nastaví hranice pro různé prvky, které 

pokud budou dosaženy, spustí software varování uživatele. Barvy žlutá-oranžová-červená 
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znázorňují situace pozor-zvýšená bdělost a poplach. EFFORTS umožňuje zobrazení 

historických dat uložených v hydrometeorologické databázi a využití nástrojů pro analýzu 

předpovědi povodní. [40] 

 

4.10 Weather Defender 

Program vyvinutý americkou společností SWIFT Weather pro sledování vývoje počasí ve 

Spojených státech amerických, který spojuje plochu počítače s celostátní sítí radarů a 

meteorologických družic a neustále sleduje narušitele počasí v okolí uživatelova domova nebo 

zaměstnání.  Úkolem programu je včasné varování uživatelů před blížícím se nebezpečím, 

které poskytne dostatek času na evakuaci nebo provedení jiných nezbytných opatření. [56] 

Potenciální uživatel si může stáhnout z webových stránek 7 denní zkušební verzi a poté si 

program zakoupit. Po stažení a instalaci programu uživatel zadá své poštovní směrovací číslo 

nebo místo svého výskytu a tím si zajistí přehled o počasí v dané oblasti. V případě zájmu se 

uživatel může kdykoli podívat na počasí kdekoli ve Spojených státech prostřednictvím online 

radaru, na kterém je barevně zakreslena aktuální situace. Software nabízí nespočet možností 

pro individuální nastavení programu. Uživatel si může nastavit sledování vybraných 

atmosférických jevů nebo způsob, jakým bude v případě nebezpečí varován – zobrazení 

informace na obrazovce počítače, zaslání e-mailu, sms nebo spuštění zvukového alarmu. 

Zadáním místa výskytu se automaticky vytvoří kruhová oblast o určitém poloměru. Pokud 

jsou na hranicích této oblasti zaznamenány nepříznivé atmosférické jevy, jako např. tornáda, 

bouřky, vydatné krupobití, vítr o vysoké rychlosti nebo jiné, aktivuje program upozornění pro 

danou oblast. [56] 

Weather Defender je možné pro lepší zobrazení propojit s GIS nebo jsou dostupné speciální 

mapy pro leteckou nebo námořní dopravu, specializovaná mapa pro národní parky, 

zemětřesení, detekci lesních požárů a pro letní počasí je dostupná mapa ve vysokém kontrastu 

barev pro lepší přehlednost.  Uživatel si svou mapu může i namíchat sám – zvolí si 

kombinace zobrazovaných vrstev. [57] 

Pomocí Společného nástroje (Team Tool) může uživatel komunikovat s dalšími uživateli a 

sdílet své informace a postřehy. Software disponuje širokým výběrem knihoven pro volbu 

zobrazovaných dat, např. vlny veder, oblačnost, viditelnost, teplota a mnoho dalších. Nechybí 
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zde možnost sledování hurikánů, které nabízí informace jako aktuální rychlost větru, množství 

srážek, předpověď větrů, kompletní soubor dat pojmenovaných bouří, hurikánů a tropických 

cyklon. Dostupné jsou i verze pro sledování zimního a letního počasí. Letní počasí se 

soustředí především na bouřky a letní atmosférické jevy a zimní sleduje sněhové bouře, 

déšť/déšť se sněhem/sníh náledí a množství napadaného sněhu. [57] 
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5 Shrnutí popsaných projektů a softwarů 

V práci bylo popsáno 10 projektů a softwarů. Projekty se zabývaly především přírodními 

riziky a softwary spíše antropogenními. Pro lepší přehlednost jsou všechny shrnuty 

v tabulkách 1 a 2, kde jsou křížkem označeny oblasti zájmu uvedených projektů a softwarů. 

V tabulce 1 se nachází všechny rozebírané projekty, tak jak byly postupně uvedeny v práci. 

Nejvíce oblastmi se zabýval projekt NEDIES, který kromě v tabulce uvedených rizik, 

zkoumal i další, které byly zmíněny v rámci popisu tohoto projektu. 

Tabulka 2 znázorňuje výčet popsaných softwarů pro analýzu rizik v území tak, jak byly 

v práci postupně uvedeny. Softwary se zabývají každý svou oblastí, pro kterou byly navrženy. 

Převládají softwary na modelování úniku nebezpečných látek a jejich následků. 
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Tabulka 1: Projekty na analýzu rizik v území 
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Tabulka 2: Softwary pro analýzu rizik území 
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ALOHA X 
        

     EFFECTS X 
 

X 
      

     EFFORTS 
       

X 
 

     CHARM X 
        

     PHAST X 
        

     SAFETI 
  

X 
      

     SFERA 
      

X 
  

     TerEx X 
        

     WHAZAN X 
        

     Weather 

Defender         
X 
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6 Využití projektů a softwarů v ČR 

ČR se podílela na některých z výše zmíněných projektů, konkrétně to byly Floreon, FOCUS, 

iNTeg-Risk a SIPROCI. Z těch, na kterých se nepodílela, jsou některé, které by u nás mohly 

být aplikovatelné. To samé se týká i softwarů pro analýzu rizik v území. V ČR byly navrženy 

SFERA a TerEx a využívány jsou ALOHA a PHAST. Mezi zbývajícími softwary se najdou 

takové, které by našly uplatnění i v našich podmínkách. 

Z prezentovaných projektů by se v ČR mohly uplatnit projekty FLOODsite a SEERISK. 

Prvně jmenovaný se sice zabývá povodím Labe, ale na našem území se nachází i další řeky, 

které by mohly být předmětem zkoumání v rámci projektu. Za zkoumání by stály řeky Vltava, 

Morava a Odra. Na těchto řekách, především na Vltavě, dochází k téměř pravidelným 

povodním, které způsobují škody velkého rozsahu. Projekt SEERISK se věnuje rozmanitým 

přírodním jevům, které trápí účastnické státy. Při zapojení ČR do projektu, by se 

pravděpodobně jednalo opět o zkoumání povodní. Povodněmi se zabývá i projekt Floreon, ale 

jeho zaměření se týká pouze moravskoslezského kraje. Protože je to u nás realizovaný projekt, 

nebylo by marné zaměření se na celé území státu, i když by to bylo velmi náročné a to nejen 

finančně. 

Z výše uvedených softwarů by u nás mohly najít uplatnění Weather Defender, EFFECTS, 

EFFORTS a CHARM. Weather Defender mapující aktuální počasí umožňuje uživateli, který 

si tento program po uběhnutí 7 denní zkušební lhůty zakoupí, zasílání informací o blížící se 

hrozbě na mobilní telefon nebo na e-mailovou adresu. Po nastavení poštovního směrovacího 

čísla program sleduje počasí v uživatelově okolí a sám ho varuje před blížícím se nebezpečím, 

podle uživatelova nastavení. V našich podmínkách by našel uplatnění především z důvodu 

občasně se vyskytujících velmi silných větrů, které lámou stromy a ničí střechy. Program 

EFFORTS by našel uplatnění vzhledem k častému výskytu povodní. Jeho předností je 

propojení s GIS a možnost, aby si uživatel nastavil hranici varování pro prvky, které jsou 

předmětem jeho zájmu. Program dostává aktuální data a není jej proto potřeba neustále 

aktualizovat, aby měl uživatel aktuální údaje. 
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7 Závěr 

V práci bylo popsáno 10 projektů a 10 softwarových nástrojů na analýzu rizik území. Projekty 

zahrnovaly rozmanitější témata než softwary, které jsou všechny svým způsobem podobné. 

Odlišuje je oblast, kterou se zabývají, způsob prezentace výstupů a jejich propracovanost. 

Vývoj počítačových softwarů a aplikací jde neustále dopředu, proto lze předpokládat, že i 

softwary na analýzu rizik se budou neustále měnit a budou dokonalejší a přesnější. 

Projekty mají celkově širší záběr než softwary. Mohou se zabývat téměř jakýmkoliv 

problémem a to v rámci jednoho státu, více států, kontinentu nebo napříč kontinenty. Tvůrci 

projektů mají nespočet možností kombinací řešených problémů a zapojených států. Projekty 

ještě před svým zahájením mají danou dobu trvání, která se po ukončení projektu může 

prodloužit a projekt může probíhat několik dalších let. V práci jsou zmíněny projekty jak 

ukončené, tak stále probíhající. 

Popsané projekty se zabývají nejčastěji přírodními katastrofami jako takovými, konkrétně 

převládají povodně, jejichž výskyt se na území ČR stal celkem pravidelným. Další často 

řešenou událostí je ničivá vlna tsunami, která se dostala do povědomí především událostí 

z roku 2004, kdy zasáhla ostrov Srí Lanka v Tichém oceánu. Tsunami vzniká většinou díky 

podmořskému zemětřesení. V dnešní době je možné vlnu předpovědět, ale je velmi těžké se 

na ni zdárně připravit. 

Jak již bylo uvedeno, vybrané softwary se zabývají především únikem nebezpečných látek. 

Nebezpečné látky se dnes skladují a převáží téměř kdekoliv, hustě obydlené oblasti nejsou 

výjimkou. Popsané softwary na modelaci úniku nebezpečných látek se liší zadávanými 

hodnotami, výstupy, svou propracovaností nebo např. propojením s GIS. Uvedené softwary se 

dále zabývají povodněmi, počasím, chemickými a petrochemickými zařízeními nebo riziky 

v území jako takovými. Další oblasti, kterými se softwary zabývají, jsou např. vlny tsunami a 

zemětřesení. 

Pokud by společnost nevyužívala analýzy rizik v území, čelila by často zcela nepřipravena 

mnoha mimořádným událostem. Výsledky analýzy rizik slouží pro provádění preventivních 

opatření, jako podklady pro rozhodovací procesy a pro plánování odezvy. Nebýt analýzy rizik 

měly by téměř všechny mimořádné události na svědomí velké škody na majetku, zdraví a 

životním prostředí a bezpochyby i na životech.  
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