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Anotace 
SUCHÁNEK, J. Aplikace metodiky Environment-Accident-index p�i hodnocení dopad� 

havárií na životní prost�edí. Ostrava, 2008. 37 s. Bakalá�ská práce na Fakult� bezpe�nostního 

inženýrství Vysoké školy bá�ské na kated�e bezpe�nostního managementu. Vedoucí 

bakalá�ské práce ing. Kate�ina Sikorová. 

Velké pr�myslové havárie minulosti poukázaly na nutnost p�edcházení takovýmto 

haváriím a vedly ke zvýšení požadavk� na podniky zacházející s nebezpe�nými látkami 

zakotvené ve form� zákon�. Nutnost odhadnout dopady havárií na životy a zdraví lidí, 

majetek a životní prost�edí pro posouzení celkového rizika p�edstavovaného objektem vedly 

k vývoji celé �ady analýz a metodik. Odhad dopad� havárií na životní prost�edí pat�í z t�chto 

odhad� mezi nejsložit�jší, proto je každá metodika, která tyto odhady usnad�uje, cenným 

nástrojem v oblasti prevence závažných havárií. Práv� jednou z t�chto metodik – švédskou 

metodikou Environment-Accident Index - se práce zabývá. 

Klí�ová slova: havárie, životní prost�edí, hodnocení dopad� na životní prost�edí, 

Environmenta-Accident-Index 
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bakalá�ské práce ing. Kate�ina Sikorová. 
The major accidents in the past pointed out the necessity of prevention such accidents 

and resulted in increases of demands on chemical-handling companies embodied in form of 

laws. The neccesity to assess the effects on human health and lives, the property and the 

environment to judge the risk represented by the object resulted in development of number of 

analysis and methodologies. Environmental effects assessment is one of the most complicated 

of those assessesments, therefore, every methodology which fascilitates such assessments is a 

valuable tool in major accidents prevention. In this thesis one of these methodologies is 

discussed– the swedish Environment-Accident index methodology. 
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1 Úvod 
V každém období lidstva se vyskytovaly nep�íznivé situace a jevy, kterým muselo 

lidstvo �elit – a� již to byly války, epidemie, r�zné p�írodní katastrofy v podob� zem�t�esení, 

záplav, sope�né �innosti. S rozvojem civilizace se dostávali do pop�edí mimo�ádné události 

zp�sobené lidskou �inností – havárie. Jelikož je v r�zných odv�tvích lidské �innosti 

zacházeno se stále v�tším množstvím rozmanitých nebezpe�ných látek a p�ípravk�, 

pravd�podobnost vzniku havárie se stává v�tší a rostou také její následky – jak nás 

p�esv�d�ují havárie prob�hlé v relativn� nedávné dob� [23]. 

Havárií rozumíme nežádoucí a do jisté míry neovladatelnou událost antropogenního 

charakteru. Je jevem náhodným a plynou zní takzvané rizika akutní – charakterizována velmi 

intenzivním avšak relativn� krátkodobým ú�inkem [4]. Havárie má nep�íznivý vliv na zdraví 

a životy lidí, zví�at, na životní prost�edí a majetek. Haváriím s dopadem na životní prost�edí 

není v�nována taková pozornost jako v p�ípadech, kdy dochází ke ztrátám na životech, 

nicmén�, jak ukazují statistiky (obrázek �.1), tvo�í podstatnou �ást zásah� jednotek požární 

ochrany [43]. 

Po�et jednotlivých druh� událostí se zásahy jednotek PO 
(1998-2002)
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Odhadnout dopady havárie na životní prost�edí je nesnadné. Dopady budou záležet 

jednak na nebezpe�né látce, která do okolí unikne – jejich vlastnostech a množství, a také na 

samotném okolním prost�edí. Zajímá nás vliv na jednotlivé složky prost�edí – p�du, vodu, 

biotickou složku prost�edí (faunu a floru) a také na ovzduší. Každé prost�edí je jinak 

zranitelné – pokud se nachází v blízkosti objektu s potenciální možností vzniku havárie 

chrán�né území s výskytem vzácné fauny a flory nebo významné zdroje vody, bude dopad 

havárie závažn�jší. Okolní prost�edí také determinuje pohyb látky – jedná se nap�. o sklon 

terénu (od �i sm�rem k vodnímu toku), �i propustnost p�dy. Další osud látky v životním 

prost�edí je také ovlivn�n klimatickými podmínkami – rychlostí a sm�rem v�tru, srážkami, 

teplotou, tlakem… 

��Pro posouzení nebezpe�nosti vlivu chemických látek na p�írodu jsou 

d�ležitá tato kritéria [17]: environmentální toxicita (ekotoxicita) – 

nežádoucí ú�inky (jedovatost) na živé organismy, faunu, floru 

��perzistence – p�etrvávání v životním prost�edí 

��bioakumulace – hromad�ní v životním prost�edí 

K toxicit� je nutno podotknout, že je závislá na množství dané látky. Z hlediska ší�ení 

nebezpe�né látky prost�edím záleží na jejím skupenství – nejnebezpe�n�jší jsou látky 

v kapalném skupenství, dále v plynném a relativn� nejmén� nebezpe�ná je látka v tuhém 

skupenství (platí pro nebezpe�nost v��i životnímu prost�edí – pro �lov�ka jsou 

nejnebezpe�n�jší látky plynné) [4].  

Vzhledem k tomu, že je vyráb�no, �i p�i výrob� používáno stále v�tší množství 

nebezpe�ných látek, riziko havárií se zvyšuje a zp�ís�ují se požadavky na pr�myslové 

podniky s t�mito látkami nakládající. Platná legislativa v této oblasti ukládá povinnost 

stanovit systém �ízení prevence závažných havárií, jehož sou�ástí je stanovení rizika 

havárie [49]. Riziko je funkcí pravd�podobnosti a dopad�. Odtud vyplývá nutnost odhadnout 

dopady havárie na životy a zdraví lidí, hospodá�ských zví�at, životní prost�edí a majetek. 

Jednou z metod, která umož�uje odhadnout dopady na životní prost�edí, je švédská metodika 

Environment Accident Index, kterou se v mé práci zabývám. 

Cíle mé bakalá�ské práce: 

Cílem mé práce je popsání evropské metodiky Environment-Accident-Index a její 

použití na vybraných již prob�hlých environmentálních haváriích a následné srovnání 

výsledk� metodiky se skute�ností. Zárove� se v této práci zabývám srovnáním a p�ehledem 

pot�ebných vstupních dat pro hodnocení dopad� havárií metodikami EAI a H&V index. 
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2 P�ehled environmentálních havárií 
Závažná havárie je definována zákonem o prevenci závažných havárií [49] jako 

mimo�ádná, �áste�n� �i zcela neovladatelná, �asov� a prostorov� ohrani�ená událost, 

nap�íklad závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprost�edn� 

hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo za�ízení, v n�mž je nebezpe�ná látka…a vedoucí 

k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodá�ských zví�at 

a životní prost�edí nebo k újm� na majetku. 

Pr�myslové havárie p�edstavují prakticky jediný zdroj reálných informací pro 

p�edcházení podobným událostem, pro zdokonalování postup� a rozvoj bezpe�nostního 

inženýrství. Velké pr�myslové havárie minulosti (Flixborough, Seveso, Bhopal) m�li zna�ný 

vliv na ve�ejné mín�ní a dali podn�t k formulaci nové disciplíny – bezpe�nostního 

inženýrství [2]. 

2.1 Evidence havárií 

Evidencí havárií na území �eské republiky se zabývá �eská inspekce životního 

prost�edí (�IŽP) [9]. �IŽP je odborný orgán státní správy, který je pov��en nad dozorem 

dodržování zákon� v oblasti životního prost�edí. Jeho hlavní náplní jsou kontroly a šet�ení, 

svou �innost vykonává v p�ti oblastech: ochrana vod, ochrana p�írody a krajiny, ochrana 

ovzduší, ochrana p�d a odpadové hospodá�ství. Postupn� p�ijal do své p�sobnosti i další 

oblasti, mezi jinými i oblast prevence závažných havárií. Od roku 2003 spolupracuje 

s Hasi�ským záchranným sborem p�i �ešení havárií a poskytování informací o nich. 

�IŽP vede v souladu se zákonem o vodách [52] centrální evidenci havárií od roku 

2002. Evidence obsahuje údaje týkající se p�í�in, následk� a likvidace havárie a je cenným 

zdrojem informací pro oblast prevence závažných havárií a minimalizaci jejich následk�. Ze 

statistik vedených �IŽP vyplývá, že nej�ast�jším kontaminantem p�i haváriích jsou ropné 

látky, mezi nej�ast�jší p�í�iny havárií pat�í lidský faktor a nej�ast�jším typem havárií jsou 

havárie v doprav�, což ilustrují následující tabulky: 

Tabulka �.1: Po�ty havárií zp�sobených ropnými látkami 

Rok Celkový po�et havárií Z toho havárie zp�sobené 
ropnými látkami 

% 

1970 157 54 34,4 
1975 190 77 40,5 
1980 184 91 49,5 
1985 219 107 48,9 
1990 243 134 55,1 
1999 186 92 49,3 
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tabulka �.2: Po�et havárií podle hlavních p�í�in vzniku v letech 1999, 2000, 2001, 2002, 

2004, 2005, 2006 

P�í�ina vzniku havárie 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 Celkem Procenta 
Lidský faktor* 75 73 65 92 111 117 92 625 40,7 

Technická p�í�ina 36 35 32 62 65 57 52 339 22,1 
p�íroda 9 3 13 26 9 8 12 80 5,2 

Nezjišt�no 42 48 35 66 121 82 49 443 28,8 
Ostatní 24 7 18 0 0 0 0 49 3,2 
Celkem 186 166 163 246 306 264 205 1536 100 

*
nedbalost, nesprávná manipulace, dopravní nehoda 

Na následujícím grafu je vid�t vývoj po�tu havárií od roku 1990 do roku 2006 

po�et havárií v �R 1990-2006
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obrázek �.2: Po�et havárií v období 1990-2006 na území �R 

Ve sv�t� existuje n�kolik databází, které shromaž�ují informace o haváriích. 

V Evrop� jsou to MARS (Major Accident Reporting Systém) databáze, the FACTS databáze 

a databáze MHIDAS (Major Hazard Incident Database Service), v USA pak databáze AHE 

(Acute Hazardous Events). Tyto databáze jsou však p�edevším zam��eny na dopady na zdraví 

a životy lidí a informace týkající se dopad� na životní prost�edí jsou v�tšinou 

nedostate�né [37]. 

2.2 Havárie prob�hlé v minulosti s dopadem na životní prost�edí 

A�koliv se zp�ís�ují požadavky na bezpe�nost, k závažným haváriím neustále dochází. 

V následujícím textu jsou uvedeny význa�né havárie, prob�hlé po roce 2000, které m�li dopad 

na životní prost�edí . 
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Baia Mare – Rumunsko, 2000 

K havárii došlo dne 31.1.2000, kdy se protrhla hráz odkališt� zlatého dolu poblíž 

rumunského m�sta Baia Mare. Kolem 100 000 m3 vody s p�ím�sí odpadní horniny, kyanid� 

a t�žkých kov� uniklo do místních tok�, p�es které se zne�išt�ná voda dostala do �eky Szamos 

(Rumunsko, Ma�arsko), Tisy (Ma�arsko, Jugoslávie) a �áste�n� do Dunaje. P�í�inou havárie 

byla kombinace nebezpe�ných technologických postup� spolu s nedostate�ným zabezpe�ením 

a zanedbáním technologických pravidel a 

norem. Odhaduje se, že uniklo kolem 120 

tun kyanidu. Kyanid je extrémn� jedovatá 

látka, v dole byl používán na chemické 

odd�lování zlata od p�írodních ne�istot. 

Limitní zne�išt�ní bylo v �ece Szamos 

p�ekro�eno 300krát, v horním toku Tisy 

100krát a v dolním toku 20-30krát. 

Potravinový �et�zec v �ece Tise byl zcela zni�en, nejv�tší problém p�edstavovalo zne�išt�ní 

v Szolnoku a okolí, kde �eka Tisa p�edstavuje jediný zdroj pitné vody pro tém�� 160 000 lidí. 

Tragédie zasáhla také zem�d�lce, kte�í využívali vody z �eky Tisy k zavlažování polí [4], [7]. 

Spolana, a.s. Neratovice , 2002 

Spolana je jedním z nejv�tších chemických podnik� na území �eské republiky. Jedná 

se o podnik chlorové chemie ležící ve m�st� Neratovice 25 km severn� od Prahy. Rozkládá se 

na obou b�ezích �eky Labe. Historie Spolany je poznamenána �etnými haváriemi. Jednou 

z nejzávažn�jších je únik chloru 

p�i povodních v roce 2002. Chlor 

byl skladován ve dvou skladech, 

v každém skladu bylo 5 

zásobník� o objemu 80 m3. 

A�koliv byly podniknuty kroky 

k fixaci zásobník� v dob�, kdy 

bylo z�ejmé, že budou sklady 

zaplaveny, a práce na fixaci 

probíhala i po zaplavení obou 

sklad�, ukázala se tato snaha jako marná. Ve �tvrtek 15. srpna 2002 dopoledne došlo 

k vyzdvihnutí zásobník� vodou, vzniku net�sností a úniku chloru. V této dob� byla pr�m�rná 
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výška hladiny cca 2,5 m. Likvidace úniku byla ztížena okolními podmínkami – nefungovala 

elekt�ina, varovné systémy v�etn� plynové detekce byly vy�azeny. P�vodn� odhadované 

množství uniklého chloru – 14 kg se ukázalo jako siln� podhodnocené. Ve skute�nosti unikly 

�ádov� stovky kilogram�. P�evážná �ást chloru unikla do vody. Vedle chloru unikla i spousta 

jiných látek – síran amonný, kyselina sírová, mazut, oleje a další látky. P�i povodni uniklo 3,5 

tisíce tun chemikálií. Chlor je žlutozelený štiplav� páchnoucí plyn, má velmi silné dráždivé 

ú�inky na sliznice, dráždí o�i, dýchací orgány a k�ži a je siln� toxický pro vodní organizmy. 

[3], [6], [15]. 

Tanker Prestige , 2002 

V listopadu roku 2002 sm��oval tanker Prestige provozovaný �eckou spole�ností 

z Litvy do Singapuru. Prestige byl plavidlo typu aframax a v té dob� p�epravoval asi 77 000 

tun vysoce sirnatého mazutu. Dne 13. listopadu došlo b�hem bou�e u Galicijského pob�eží 

v severozápadním Špan�lsku 

k protržení jedné z 12 nádrží. 

Kapitán lodi požádal o pomoc 

Špan�lské záchranné týmy a 

o�ekával, že bude lo� vpušt�na 

do p�ístavu. Špan�lské ú�ady 

ovšem nedovolili tankeru 

v p�ístavu p�istát z obavy, že 

bude zne�išt�no pob�eží. 

Podobn� se zachovaly ú�ady ve Francii a v Portugalsku. Celistvost plášt� rychle podléhala 

zkáze a v pravé �ásti trupu lodi se objevila 40 stop m��ící prasklina, ze které se rychle 

uvol�ovalo velké množství mazutu. Dne 19 listopadu v ranních hodinách se rozlomila lo� 

nap�l a b�hem téhož dopoledne se lo� potopila. P�es 20 milion� galon� mazutu vyteklo do 

mo�e. V této dob� byl tanker asi 250 km od špan�lského pob�eží. B�hem nehody se do mo�e 

uvolnilo p�es 64 000 tun mazutu. Po potopení tankeru docházelo k uvol�ování mazutu 

rychlostí 125 tun za den. Následkem bylo t�žké zne�išt�ní mo�e a pob�eží, p�edevším podél 

Galicie. Složení uniklé látky je také d�vodem, pro� je havárie tankeru Prestige považována 

odborníky za nejv�tší ekologickou katastrofu v Evrop�. T�žký topný olej – mazut - je laciný 

odpad z rafinérií používaný jako palivo pro velké stroje. Ve vod� m�ní své skupenství podle 

teploty od tuhého asfaltu až po bahnité skvrny. Obsahuje polyaromatické uhlovodíky, které 

jsou karcinogenní, navíc je odolný v��i mikrob�m. Proto se p�i �išt�ní galicijského pob�eží 

nepoužívala chemie, pob�eží bylo �išt�no pouze za pomocí lidské síly – škrabkami a horkou 
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vodou. Zasažená oblast byla velice d�ležitým ekologickým regionem, který zahrnoval 

korálové útesy a byl domovem pro mnoho druh� žralok� a pták�, rovn�ž byl kriticky d�ležitý 

pro rybá�ský pr�mysl. T�žké zne�išt�ní pob�eží p�inutilo místní ú�ady pozastavit rybolov na 

dobu šesti m�síc� [35], [33], [21]. 

Ropovod družba – 2005 

Ropovod je soustava za�ízení ur�ená k doprav� ropy, skládá se z potrubí, �erpacího, 

regula�ního a zabezpe�ovacího za�ízení. Ropovod Družba je s délkou 5 502 km nejdelším 

ropovodem na sv�t� a byl prvním ropovodem vedoucím na území �eské republiky. 

Dne 27. ledna 2005 ve 22:13 byl dispe�erem MERO �R, a.s. zjišt�n pokles tlaku na 

trase ropovodu, což mohlo znamenat možný únik. Následovalo uzav�ení ropovodu do �R 

a odstavení �erpacích stanic. Místo havárie bylo identifikováno mezi �áslaví a obcí Žáky, 

u rybníka M�dnice. K úniku došlo trhlinou ve spirálov� sva�ovaném potrubí v délce 360 mm. 

V ranních hodinách 28. ledna bylo zahájeno od�erpávání ropy z místa havárie. V ranních 

hodinách 29. ledna bylo od�erpávání ukon�eno, následn� byly zahájeny práce na vým�n� 

poškozené �ásti, které byly ukon�eny 30. ledna. Celkem uniklo asi 130 m3 surové ropy do 

volného terénu. Byl kontaminovaný terén o ploše cca 8 000 m2 a odvezeno bylo celkem 

25 725 t kontaminované zeminy. Byl zasažen smrkový porost lemující b�eh v rybníka. 

Zamrzlá hladina rybníka byla kontaminována pouze slab� – aerosolem rozst�íknutým 

v prvotním okamžiku po úniku. Následky havárie byly sníženy v d�sledku mrazivého po�así, 

díky kterému se ropa nevsakovala do podloží. Analýza prasklé �ásti potrubí prokázala, že 

p�í�inou havárie byla trhlina zp�sobená vadou materiálu. 

 Ropa je hn�dá až nazelenalá ho�lavá kapalina tvo�ená sm�sí uhlovodík�, je velmi 

d�ležitou energetickou surovinou a neobejde se bez ní tém�� žádné odv�tví lidské �innosti. Na 

druhé stran� havárie s ú�astí ropy �i ropných produkt� mají jedny z nejzávažn�jších dopad� 

na životní prost�edí, obzvlášt� unikne – li ropa do �ek �i do mo�e. Ropa obsahuje aromatické 

uhlovodíky, které usmrcují dosp�lé živo�ichy v koncentraci 1 až 100 ppm, katastrofální 

ú�inky má na ptactvo, citeln� zasahuje floru, karcinogenní látky se hromadí v planktonu 

a t�lech živo�ich� a zp�sobují onemocn�ní živo�ich� postavených výše v potravním �et�zci, 

v�etn� �lov�ka. [8], [36], [16]. 
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Jilin – �ína, 2005 

Dne 13 listopadu 2005 došlo ve m�st� Jilin v továrn� petrochemického pr�myslu 

b�hem jedné hodiny k sérii výbuch�. Prvotní výbuch nastal v nitra�ní  jednotce na výrobu 

anilinu, ve 40ti metrové v�ži, kde dochází ke slu�ování benzenu s kyselinou dusi�nou 

a vzniká nitrobenzen. Zde došlo k nár�stu tlaku 

v d�sledku ucpání v�že a p�i pokusu pracovník� 

odstranit tuto závadu došlo k explozi. Následovalo 5 

dalších výbuch�, které rozbíjely okna až na 

vzdálenost 200 m. Výsledkem bylo 6 mrtvých a 70 

zran�ných. Bylo evakuováno p�es 10 000 lidí, aby 

nebyli vystaveni dalším možným explozím a 

následk�m škodlivých chemikálií. Zásah proti 

následným požár�m si vyžádal p�es 300 hasi�� a trval 

až do druhého dne. V d�sledku exploze došlo k úniku 

p�es 100 tun chemikálií, obsahující hlavn� benzen, do 

�eky Shonghua a vytvo�ila se 80 km dlouhá toxická 

skvrna. Ta zasáhla m�sto Harbin, kde bylo 

3,5 milión� lidí ponecháno bez vody. Skvrna dále postupovala severn� sm�rem k Rusku, do 

�eky Amur a nakonec skon�ila v Tichém oceánu. 

Benzen je organická, bezbarvá toxická kapalina se sladkým zápachem. V pr�myslu 

nachází široké využití- nap�. p�i výrob� lé�iv, plast�. Je známý jako karcinogen, zp�sobuje 

chudokrevnost a m�že vést k leukémii [1], [20]. 

Draslovka Kolín – 2006 

Lu�ební závody Draslovka Kolín a.s. leží ve m�st� Kolín, nedaleko �eky Labe. Podnik 

se zabývá hlavn� výrobou syntetického kyanovodíku HCN a jeho zpracováním. Od svého 

založení v roce 1906 až do roku 2006 nedošlo v podniku k žádné havárii. Dne 12.1.2006 

informovala média o úhynu ryb v �ece Labe. V té dob� byl úhyn ryb dáván za vinu nedostatku 

kyslíku v �ece, navíc se v okolí �eky nachází �ada jiných podnik�, které mohli mít s úhynem 

ryb spojitost. První šet�ení �eské Inspekce Životního Prost�edí prob�hlo 13. 1 a za viníka byl 

p�edb�žn� ozna�en LZD a.s., což bylo potvrzeno na základ� analýzy vody z Labe dne 16.1. 

Na základ� šet�ení bylo stanoveno zp�tn� datum havárie na 9.1. V ranních hodinách tohoto 

dne došlo vlivem extrémních mraz� k do�asné poruše plovákového hladinom�ru 

v detoxika�ní jímce a ani obsluha nezaznamenala vizuální kontrolou únik. Voda s obsahem 
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kyanid� p�etekla na zpevn�nou plochu a podnikovou kanalizací se dostala do Labe. Podle 

prvních zpráv došlo k úhynu 10 t ryb na tém�� 80 km úseku Labe, pozd�jší odhady však 

hovo�ily o 2 tunách. Šet�ení nakonec prokázalo, že havárie byla zavin�na kombinací selhání 

lidského a technického faktoru [22], [10]. 

3 Legislativa v oblasti životního prost�edí a prevence závažných 
havárií 

Ur�ování dopad� havárií na životní prost�edí je úzce spjato s oblastí prevence havárií, 

nebo� ur�ení následk� havárie je nedílnou sou�ástí posouzení celkového rizika, z �ehož poté 

vyplývají opat�ení nezbytná pro jeho snížení �i udržení na spole�ensky p�ijatelné úrovni. 

Legislativa v této oblasti �asto reaguje na významné havárie, které poukáží na nedostatky 

a problémy, na které by m�la být zam��ena pozornost. Následující �ást se zabývá identifikací 

legislativy pro oblast prevence závažných havárií a životního prost�edí, a to jak sv�tové, tak 

�eské. Podrobn�ji je rozebrán zákon o prevenci závažných havárií [49], který se touto 

problematikou u nás jako první podrobn� zabýval.  

3.1 Legislativa ve sv�t� 

V roce 1976 ve m�st� Seveso nedaleko Milána došlo k nekontrolovatelné reakci 

v reaktoru na výrobu trichlorfenolu, b�žného p�ípravku p�i výrob� n�kterých herbicid�, 

a pojistným ventilem došlo k úniku dioxinu. Dioxiny jsou velmi jedovaté látky, jejich toxicita 

je nebezpe�ná svou komplexností. Havárie m�la vážné dopady na obyvatelstvo. Stovky rodin 

musely být evakuovány, uhynuly desítky tisíc zví�at, nelze opomenout ani následky 

dlouhodobé – zvýšený výskyt rakoviny a rození d�tí s vadami. 

Spole�n� s havárií ve Flixborough ve Velké Británii, kde došlo k výbuchu 

cyklohexanu, dala tato havárie podn�t ke vzniku Sm�rnice Rady 82/501/EEC, tzv. SEVESO 

direktivy [13]. Hlavním cílem této sm�rnice bylo zavést jednotnou a harmonizovanou 

legislativu pro zem� ES (EU) v oblasti prevence a p�ipravenosti na závažné havárie. Sm�rnice 

stanovuje povinnosti a postupy provozovatel� a správních orgán� pro oblast závažných 

pr�myslových havárií. Pat�í zde oznamovací povinnost a povinnost zpracovat 

bezpe�nostní studii (provozovatelé technologií, v nichž jsou používány nebezpe�né látky 

v množství p�esahujícím limity této sm�rnice, musí tuto skute�nost ohlásit p�íslušným 

orgán�m), povinnost vypracovat havarijní plány, povinnost poskytovat informace (týká 

se informovanosti zam�stnanc�, ohroženého obyvatelstva a kompetentních orgán� o možných 

rizicích a �innostech v p�ípad� vzniku havárie) a povinnost provád�t kontroly dodržování 

povinností uložených provozovatel�m nebezpe�ných �inností. 
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Po velkých pr�myslových haváriích v San Juan Ixuatpec (Mexiko) a v Bhópálu (Indie) 

v roce 1984 došlo k novelizaci SEVESO direktivy a v roce 1996 byla p�ijata Sm�rnice Rady 

96/82/EC, tzv. SEVESO II direktiva nebo COMAH [14]. Direktiva SEVESO II vycházela ze 

zkušeností získaných implementací SEVESO direktivy a odstranila tak n�které její 

nedostatky. Je zpracována jednoduše, vhodn�jším zp�soben než SEVESO. Seznam 

nebezpe�ných látek byl upraven, není zde rozlišována výroba a skladování. Bylo zavedeno 

s�ítání nebezpe�ných látek pro stanovení celkového množství nebezpe�ných látek v podniku 

(pomocí sou�tových vzorc�). Direktiva SEVESO II klade také v�tší d�raz na ochranu 

životního prost�edí - byly upraveny kategorie nebezpe�ných látek (nov� byla za�azena 

kategorie látek nebezpe�ných pro životní prost�edí). Nov� byl zaveden bezpe�nostní 

management. Je zde kladen d�raz na systém kontrol, který má prov��it, zda provozovatelé 

plní povinnosti podle této sm�rnice [54]. 

K zatím poslední novelizaci došlo po haváriích ve Visakhaptnemu (1997) a v Baia 

Mare (2000), kdy byla navržena sm�rnice 2001/0257 (COD), novela sm�rnice SEVESO II. 

Zm�ny spo�ívají p�edevším ve snížení limitního množství u ropných produkt� a látek s R -

 v�tami (R 50, R50/53, R 51/53) a dále v rozší�ení seznamu karcinogenních látek a zm�ny 

limitního množství stávajících karcinogenních látek [25]. 

3.2 Legislativa v �R 

V oblasti prevence závažných havárií byl na konci roku 1999 p�ijat zákon �. 353/1999 

Sb., o prevenci závažných havárií zp�sobených nebezpe�nými chemickými látkami nebo 

chemickými p�ípravky, který vycházel z direktivy SEVESO II. P�ed existencí tohoto zákona 

nebyla prevence závažných havárií dostate�n� legislativn� ošet�ena, což se negativn� 

projevilo na výskytu havárií a jejich následcích. P�ínos tohoto zákona, který definoval 

povinnosti provozovatel� v oblasti prevence závažných havárií a také havarijní p�ipravenosti 

a právn� vymezil kontrolu nad dodržováním t�chto povinností, je tedy nezpochybnitelný. Po 

zm�nách direktivy SEVESO II v roce 2003, které reagovaly na závažné havárie minulých let, 

a zkušenostech získaných b�hem platnosti zákona �. 353/1999 Sb. byl p�ijat nový zákon 

o prevenci závažných havárií �. 59/2006 Sb., který zpracovává zm�ny v p�íslušné legislativ� 

EU a ruší se jím zákon p�edešlý [4]. 

3.2.1 Zákon �. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

Tento zákon [49] aplikuje pro podmínky �R tzv. SEVESO II direktivu. Stanovuje 

systém prevence závažných havárií pro objekty a za�ízení, v nichž je umíst�na vybraná 

nebezpe�ná chemická látka nebo chemický p�ípravek a cílem tohoto zákona je snížit 

pravd�podobnost vzniku a omezit následky závažných havárií. Zákon ukládá povinnost 
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provozovatel�m identifikovat zdroje rizika, provést analýzu rizik, p�ijmout bezpe�nostní 

opat�ení. Podle zákona musí být také spln�na oznamovací povinnost a zajišt�na p�ipravenost 

pro p�ípad havárie. Zákon dále vymezuje p�sobení státní správy na úseku prevence závažných 

havárií, v�etn� provád�ní kontrol nad dodržováním p�edm�tu tohoto zákona. 

St�žejní pro posuzování objekt� podle tohoto zákona a pro prvotní ur�ení rizika, které 

tento objekt p�edstavuje, jsou nebezpe�né látky, které se v objektu nachází a jejich množství. 

Zákon ur�uje limity pro za�azení do skupiny A nebo B (A – menší množství nebezpe�né 

látky, B – v�tší množství). Podle toho, do které skupiny byl objekt za�azen jsou poté na 

provozovatele kladeny r�zné požadavky. 

Výkon státní správy 

Státní správa na úseku prevence závažných havárií má zajistit, aby systém �ízení 

prevence závažných havárií byl zaveden v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií 

a má za úkol kontrolovat jeho funk�nost. �iní tak pomocí schvalování dokumentace, 

provád�ní kontrol a inspekcí a ukládáním pokut. Státní správu na úseku prevence závažných 

havárií v objektech nebo za�ízeních, v nichž je umíst�na nebezpe�ná látka, vykonávají: 

��Ministerstvo 

��Ministerstvo vnitra 

���eský bá�ský ú�ad 

���eská inspekce životního prost�edí 

��Krajské ú�ady 

��Státní ú�ad inspekce práce 

��Správní ú�ady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného 

záchranného systému 

��Krajské hygienické stanice 

Úst�edním správním ú�adem na úseku prevence závažných havárií je ministerstvo. 

Kontaktním místem pro oznamování závažné havárie je ministerstvo vnitra, to také eviduje 

a ukládá kone�nou zprávu o vzniku a dopadech havárií. Kontrolou dodržování tohoto zákona 

je pov��ena �eská inspekce životního prost�edí. Schvalování návrh� na za�azení, 

bezpe�nostních program� a bezpe�nostních zpráv je v kompetenci krajských ú�ad�. 

3.2.2 Související právní p�edpisy 

Pro up�esn�ní a dopln�ní n�kterých náležitostí zákona o prevenci závažných havárií 

byly vydány provád�cí právní p�edpisy – na�ízení vlády a vyhlášky ministerstva. Tyto 

p�edpisy se p�evážn� zabývají zp�sobem vypracování zákonem p�edepsané dokumentace 

a zp�sobem provád�ní kontrol. Mimo to existují ješt� další zákony, které se �áste�n� dotýkají 
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oblasti prevence závažných havárií a pokrývají tak širší spektrum podnik�, které se musí 

prevencí zabývat. 

��Na�ízení vlády �. 254/2006 Sb. [27] - upravuje zp�sob hodnocení bezpe�nostního 

programu a bezpe�nostní zprávy, obsah ro�ního plánu kontrol, obsah informace 

o provedené kontrole a obsah výsledné zprávy o kontrole.  

��Vyhláška MŽP �. 255/2006 Sb. [46] - upravuje zp�sob zpracování hlášení o závažné 

havárii a kone�né zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.  

��Vyhláška MŽP �. 256/2006 Sb. [47] - upravuje zp�sob zpracování analýzy 

a hodnocení rizik závažné havárie, zp�sob zpracování bezpe�nostního programu, 

zp�sob zpracování a strukturu bezpe�nostní zprávy, zp�sob a strukturu zpracování 

vnit�ního havarijního plánu, zp�sob zpracování a strukturu písemných podklad� pro 

stanovení zóny havarijního plánování, zp�sob provedení aktualizace bezpe�nostního 

programu, bezpe�nostní zprávy, vnit�ního havarijního plánu a podklad� pro stanovení 

zóny havarijního plánování a rozsah a zp�sob informace a postup p�i zabezpe�ení 

informování ve�ejnosti v zón� havarijního plánování. 

��Zákon �. 76/2002 Sb. [50] (o integrované prevenci) - ú�elem zákona je dosažení 

vysoké úrovn� ochrany životního prost�edí jako celku p�ed pr�myslovým 

a zem�d�lským zne�iš�ováním. Zákon je implementací sm�rnice EU 96/61/EC 

o integrované prevenci a omezování zne�iš�ování (IPPC – Integrated Prevention and 

Pollution Control). Evropská unie požaduje jako minimum integraci v oblasti ovzduší, 

vody, zne�iš�ování p�dy a odpad�, zákon tak nahrazuje v�tšinu povolení podle 

složkových p�edpis�. Zákon je zam��en na zamezování zne�iš�ování používáním 

nejlepších dostupných technik. Na základ� tohoto zákona musí provozovatel za�ízení 

uvedených v p�íloze tohoto zákona podat žádost o ud�lení integrovaného povolení. 

Sou�ástí této žádosti je mimo jiné seznam a popis zdroj� emisí a popis dalších vliv� 

za�ízení, jejich vlastností, ú�ink� na životní prost�edí a p�edpokládaného množství 

emisí do jednotlivých složek životního prost�edí, popis plánovaných �inností 

k p�edcházení haváriím a omezování jejich p�ípadných následk�. Podle odhad� by 

m�lo spadat pod ú�innost tohoto zákona p�ibližn� 1000 podnik�, z �ehož vyplývá, že 

se oblastí prevence závažné havárie bude muset zabývat více podnik�, než které 

spadají pod ú�innost zákona o prevenci závažných havárií, [4], [26]. 

��Zákon �. 254/2001 Sb. [52] (vodní zákon) – ú�elem zákona je ochrana povrchových 

a podzemních vod a vytvo�ení podmínek pro snížení nep�íznivých ú�ink� povodní 

a sucha a zajišt�ní bezpe�nosti vodních d�l. Zákon se zabývá také monitorováním 
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stavu a jakosti povrchových a podzemních vod, pro tyto ú�ely na�izuje z�ízení, vedení 

a aktualizaci evidence chrán�ných oblastí p�irozené akumulace vod, ochranných 

pásem vodních zdroj�, citlivých oblastí, zranitelných oblastí… Dále zákon vymezuje 

�innosti, u kterých je nutné mít povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními 

vodami – mj. vypoušt�ní odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, p�i 

vypoušt�ní odpadních vod se zvláš� nebezpe�nou závadnou látkou (je definována 

tímto zákonem) do kanalizace je nutno �ídit se emisními limity a lh�tami stanovenými 

na�ízením vládou. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen podle tohoto 

zákona u�init p�im��ená opat�ení, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod 

a neohrozily jejich prost�edí. V p�ípad�, že hrozí zvýšené nebezpe�í úniku závadných 

látek do povrchových �i podzemních vod, musí uživatel vypracovat havarijní plán, 

který schvaluje vodohospodá�ský ú�ad. Zákon také ukládá povinnost provád�t 

preventivní opat�ení, aby nedošlo k úniku závadných látek do povrchových nebo 

podzemních vod (nap�. vybudování kontrolního systému pro monitorování úniku 

závadných látek, periodická kontrola t�snosti potrubí a další). 

��Zákon �. 100/2001 Sb. [51] (o posuzování vliv� na životní prost�edí) - upravuje 

posuzování vliv� na životní prost�edí a ve�ejné zdraví. Posuzování podléhají zákonem 

vymezené zám�ry. Zám�rem se rozumí stavby, technologie nebo �innosti, které 

zasahují ur�itým zp�sobem do životního prost�edí a m�žou jej tak negativn� ovlivnit – 

nap�. t�žba, r�zné pr�myslové stavby, sklady nebezpe�ných látek – a které jsou 

vyjmenovány v p�íloze tohoto zákona Podle tohoto zákona musí ten, kdo hodlá 

provést „zám�r“ vypracovat „oznámení“ o zám�ru . Mezi náležitosti tohoto oznámení 

pat�í mimo jiné i údaje o stavu životního prost�edí v dot�ené lokalit�. Oznamovatel 

zám�ru musí podat oznámení p�íslušnému krajskému ú�adu. 

4 Povinnosti provozovatele podle zákona �. 59/2006, o prevenci 
závažných havárií 

Zákon o prevenci závažných havárií ukládá provozovatel�m objekt� �i za�ízení, 

v nichž se nachází vybraná nebezpe�ná látka, zpracovat návrh na za�azení objektu do skupiny 

A nebo B. Provozovatelé objekt�, které byly rozhodnutím krajského ú�adu za�azeny do jedné 

z t�chto skupin poté musí zpracovávat bezpe�nostní dokumentaci a sjednat pojišt�ní 

odpov�dnosti za škody vzniklé v d�sledku závažné havárie. Další povinností je zavedení 

a udržování systému �ízení prevence závažných havárií. 
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4.1  Návrh na za�azení objektu nebo za�ízení do skupiny A nebo skupiny B 

Zákon ukládá povinnost provozovatel�m zpracovat seznam, ve kterém je uveden mj. 

druh a množství všech nebezpe�ných látek v objektu �i za�ízení. Na základ� tohoto seznamu 

zpracovává provozovatel návrh na za�azení objektu do skupiny A nebo skupiny B . P�i návrhu 

se porovnává množství nebezpe�né látky umíst�né v objektu �i za�ízení s množstvím 

uvedeným v tabulkách v p�íloze tohoto zákona (p�íloha �. 1). V tabulce I jsou látky uvedeny 

jmenovit�, v tabulce II jsou látky klasifikované do skupin podle vybraných nebezpe�ných 

vlastností (pokud má látka více nebezpe�ných vlastností, vybírá se ta vlastnost, u které je 

v tabulce uvedeno nejmenší množství). Tyto tabulky mají vždy dva sloupce, ve kterých je 

uvedeno limitní množství dané látky, p�i�emž v prvním sloupci je množství pro za�azení do 

skupiny A, a ve druhém sloupci je v�tší množství pro za�azení do skupiny B. Pokud samotné 

množství dané látky nesta�í pro za�azení do skupiny A nebo skupiny B, ale v objektu se 

nachází více látek se stejnými nebezpe�nými vlastnostmi, využívá se sou�tových vzorc� 

podle �ásti 2 p�ílohy �. 1 tohoto zákona. 

1

n
i

i i

q
N

Q�

��  

kde 

n po�et nebezpe�ných látek 

qi množství nebezpe�né látky umíst�né v objektu 

Qi p�íslušné limitní množství dané látky uvedené v tabulkách I a II ve sloupci 1 pro 

skupinu A a sloupci 2 pro skupinu B 

N ukazatel vyjad�ující sou�et pom�r� qi ku Qi 

 
 

��Pokud je N v�tší než 1 p�i použití množství Q ze sloupce 2 za tabulky I nebo II, 

navrhne provozovatel za�azení do skupiny B 

��Pokud je N v�tší než 1 p�i použití množství Q ze sloupce 1 za tabulky I nebo II, 

navrhne provozovatel za�azení do skupiny A 

Vzor návrhu na za�azení je uveden v p�íloze �.2 tohoto zákona. Návrh na za�azení obsahuje: 

��Základní identifika�ní údaje 

��Údaje týkající se nebezpe�ných látek 

��Údaje o �innosti provozovatele, popis objektu nebo za�ízení a okolí 

��Popis výpo�tu podle p�ílohy �. 1 tohoto zákona 

Provozovatel p�edkládá návrh krajskému ú�adu. 
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Pokud se na provozovatele nevztahuje povinnost navrhnout za�azení objektu nebo 

za�ízení do skupiny A nebo skupiny B podle tohoto zákona, ale množství nebezpe�né látky 

v objektu je v�tší než 2% z množství nutného pro za�azení do skupiny A, musí toto 

provozovatel protokolárn� zaznamenat a stejnopis protokolu zaslat krajskému ú�adu. Pokud je 

množství nebezpe�né látky menší nebo rovna 2% z množství nutného pro za�azení do skupiny 

A, musí toto provozovatel protokolárn� zaznamenat. 

Krajský ú�ad posoudí protokol o neza�azení a v od�vodn�ných p�ípadech m�že 

rozhodnout o za�azení objektu do skupiny A nebo skupiny B. 

4.2 Bezpe�nostní dokumentace 

V rámci prevence závažných havárií na�izuje zákon zpracovat bezpe�nostní 

dokumentaci. Pro ú�ely bezpe�nostní dokumentace je provozovatel povinen zpracovat 

analýzu a hodnocení rizik závažné havárie. Sou�ástí této analýzy je odhad dopad� možných 

scéná�� závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodá�ská zví�ata, životní prost�edí 

a majetek. Zp�sob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie je stanoven 

vyhláškou Ministerstva životního prost�edí. 

Bezpe�nostní program prevence závažné havárie 

Bezpe�nostní program je povinen zpracovat provozovatel objektu za�azeného do 

skupiny A. Cílem tohoto dokumentu je systematické zavedení bezpe�nosti v objektu. Návrh 

bezpe�nostního programu zpracovává provozovatel na základ� analýzy nebezpe�í a rizik. 

V rámci návrhu bezpe�nostního programu uvede provozovatel zásady prevence závažné 

havárie a strukturu a systém �ízení bezpe�nosti. Návrh bezpe�nostního programu pak 

p�edkládá provozovatel ke schválení krajskému ú�adu. 

Bezpe�nostní zpráva 

Bezpe�nostní zprávu je povinen zpracovat provozovatel objektu za�azeného do 

skupiny B, tedy objektu, který p�edstavuje v�tší riziko než objekt za�azen do skupiny A. 

Bezpe�nostní zpráva je tedy mnohem podrobn�jší než bezpe�nostní program. V bezpe�nostní 

zpráv� je op�t popsán systém �ízení bezpe�nosti, jsou zde uvedeny informace týkající se 

objektu a za�ízení a jeho okolí – v�etn� údaj� o složkách životního prost�edí v lokalit� 

objektu. Dále jsou zde popsány zdroje rizika, vyhodnocena rizika a navržena opat�ení 

k zabrán�ní vzniku a snížení následk� havárie. Návrh bezpe�nostní zprávy p�edkládá 

provozovatel krajskému ú�adu ke schválení. 

Plán fyzické ochrany objektu nebo za�ízení 

Plán fyzické ochrany musí zpracovávat provozovatel objektu za�azeného do skupiny A 

nebo skupiny B. Plán �eší ochranu p�ed nežádoucími neoprávn�nými �innostmi osob, které by 
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mohly vést k poškození za�ízení a zp�sobit havárii. V plánu provozovatel uvede bezpe�nostní 

opat�ení proti neoprávn�né �innosti (režimová opat�ení, fyzická ostraha a technické 

prost�edky). V rámci plánu se také zpracovává analýza možností neoprávn�ných �inností. 

Provozovatel zasílá plán krajskému ú�adu a Policii �eské republiky. 

Vnit�ní havarijní plán 

Vnit�ní havarijní plán musí zpracovat provozovatel objektu za�azeného do skupiny B. 

Tento plán �eší opat�ení p�i vzniku závažné havárie s cílem minimalizovat její dopady. Plán 

mj. obsahuje scéná�e možných havárií a scéná�e odezvy na možné havárie, popis možných 

dopad� havárie, popis �inností nutných ke zmírn�ní dopad� havárie, p�ehled zásahových 

prost�edk�, kterými provozovatel disponuje. Plán se p�edkládá pro evidenci krajskému ú�adu. 

Vn�jší havarijní plán 

Provozovatel podniku za�azeného do skupiny B je povinen spolu s bezpe�nostní zprávou 

p�edložit krajskému ú�adu podklady pro zpracování vn�jšího havarijního plánu. Cílem tohoto 

plánu je mj. chránit obyvatele žijící v okolí objektu. Sou�ástí podklad� je popis závažných 

havárií, které mohou mít dopady mimo objekt, p�ehled možných dopad� na zdraví a život lidí, 

hospodá�ských zví�at, majetek a životní prost�edí a ochranu p�ed t�mito dopady. 

Shrnutí 

Podniky, jež jsou za�azeny do skupiny A �i skupiny B jsou povinny zpracovávat 

bezpe�nostní dokumentaci. Rozsah zákonem vyžadované dokumentace je dán skupinou, do 

které jsou za�azeny. Dokumentaci musí p�edávat ke schválení p�íslušnému orgánu státní 

správy. Dokumentace musí být aktualizována v závislosti na zm�nách  provedených 

v objektu, které mohou mít vliv na bezpe�nost. Provozovatel je povinen �ídit se bezpe�nostní 

dokumentací a musí s ní v pot�ebném rozsahu seznámit zam�stnance. 

Provozovatel objektu, jež je za�azen do skupiny A, musí zpracovávat: 

��Bezpe�nostní program prevence závažné havárie 

��Plán fyzické ochrany objektu nebo za�ízení 

Provozovatel objektu, jež je za�azen do skupiny B, musí zpracovávat: 

��Bezpe�nostní zprávu 

��Plán fyzické ochrany objektu nebo za�ízení 

��Vnit�ní havarijní plán 

��Podklady pro vn�jší havarijní plán 

4.3 Pojišt�ní odpov�dnosti za škody vzniklé v d�sledku závažné havárie 

Provozovatel musí sjednat pojišt�ní za škody vzniklé v d�sledku závažné havárie 100 

dn� od nabytí právní moci rozhodnutí krajského ú�adu o schválení bezpe�nostního programu 
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�i bezpe�nostní zprávy. Výše pojistného limitu závisí na rozsahu možných dopad� havárie, 

které jsou uvedeny v bezpe�nostním programu nebo bezpe�nostní zpráv�. Ov��enou kopii 

smlouvy o pojišt�ní poté musí provozovatel p�edat krajskému ú�adu do 30 dn� od jejího 

uzav�ení. 

4.4 Systém �ízení prevence závažných havárií 

Zákon o prevenci závažných havárií vyžaduje zavedení systému �ízení prevence 

závažných havárií (PZH). Cílem tohoto systému je �ízení identifikovaných rizik, tj. udržení 

p�ijatelných rizik trvale na této úrovni a snížení p�ijatelných rizik s prioritou �ešení �i 

nep�ijatelných rizik na úrove� p�ijatelnou. Systém �ízení PZH se �ídí pravidly a postupy jako 

každý management, je realizován vedením podniku za spoluú�asti všech zam�stnanc�. Jeho 

zavád�ní a udržování se �ídí principem trvalého zlepšování, vychází z metodologie PDCA 

(Plan-Do-Check-Act). Je to neustále se opakující kontinuální proces – vždy po spln�ní úkolu 

se vyty�í nový. Zavád�ní systému �ízení PZH je zdlouhavý proces, u podnik�, které nemají 

žádný systém �ízení trvá celý proces až 2 roky. Ve výhod� jsou podniky, které již mají 

zavedeny systémy �ízení jako nap�. EMS (environmentální manažerský systém) nebo QMS 

(systém �ízení kvality), zde se tento systém implementuje formou integrace [25]. 

5 Hodnocení dopad� havárií na životní prost�edí 
Podle zákona o prevenci závažných havárií musí provozovatel objektu, který je 

za�azen do skupiny A nebo B zpracovat pro ú�ely bezpe�nostní dokumentace analýzu 

a hodnocení rizik závažné havárie. Sou�ástí této analýzy je hodnocení dopad� havárie na 

a) zdraví a životy lidí 

b) majetek 

c) hospodá�ská zví�ata 

d) životní prost�edí 

Problematika hodnocení dopad� havárií na životní prost�edí je pom�rn� složitá, vzhledem 

k velkému množství faktor�, které tyto dopady ovliv�ují 

5.1 Kritéria závažné havárie 

V p�íloze �. 3 zákona o prevenci závažných havárií [49] jsou vymezeny kritéria 

následk�, podle kterých lze považovat havárii za závažnou. Kritéria, týkající se složek 

životního prost�edí jsou uvedena v odstavci 3 a 4 této p�ílohy: 

Za závažnou havárii se považuje havárie zp�sobená nebezpe�nou látkou uvedenou 

v p�íloze �. 1 k tomuto zákonu �ásti 1, pokud má za následek ekologickou újmu na 
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a) území chrán�ném podle zvláštních p�edpis�, tj. zvlášt� chrán�ných územích a územích 

soustavy NATURA 2000, vyhlášených pásmech ochrany vodních zdroj� a pásmech ochrany 

zdroj� minerálních vod o rozloze stejné nebo v�tší než 0,5 ha, 

b) ostatním území o rozloze stejné nebo v�tší než 10 ha, 

c) vodním toku o délce stejné nebo v�tší než 10 km, 

d) um�lém nebo p�irozeném útvaru povrchové vody, které nemají statut vodárenské nádrže 

podle zvláštního právního p�edpisu, o rozloze dosahující nebo p�esahující 1 ha. 

e) kolektoru, tj. horninového prost�edí v pásmu nasycení i mimo n� v míst� jímání nebo 

akumulace podzemních vod nebo zne�išt�ní podzemních vod o rozloze stejné nebo v�tší než 1 

ha. 

Ekologická újma je definovaná v zákon� o životním prost�edí [48] jako ztráta nebo 

oslabení p�irozených funkcí ekosystém�, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením 

vnit�ních vazeb a proces� v d�sledku lidské �innosti.  

5.2 Parametry ovliv�ující dopad havárie na životní prost�edí 

Stanovit dopady havárie na životní prost�edí není snadné, musí zde být brána v potaz 

celá �ada faktor�. Na rozdíl od stanovení dopad� na životy lidí, kdy lze považovat za cestu 

p�enosu pouze ší�ení vzduchem, existuje zde možnost ší�ení vzduchem, p�dním prost�edím 

a vodou. Havárie m�že mít negativní dopady na jednotlivé složky životního prost�edí – 

biotickou služku (faunu a floru), ovzduší, vodu (povrchovou, podzemní) a p�du. Nebezpe�ná 

látka se m�že pohybovat jednotlivými složkami i mezi nimi a m�že tak dojít k rozsáhlému 

ší�ení nebezpe�né látky prost�edím, navíc m�že docházet k fyzikálním zm�nám �i zm�nám 

chemických struktur, nebezpe�nost látky se tím m�že jak zvýšit, tak snížit. 

Dopady havárie na životní prost�edí ovliv�uje nebezpe�né látka, která se havárie 

ú�astní – její vlastnosti a množství, okolí havárie a aktuální podmínky (klimatické, 

hydrologické) [4], [12]. 

Nebezpe�ná látka 

Nebezpe�né látky jsou klasifikovány na základ� zákona �.356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických p�ípravcích ve zn�ní pozd�jších p�edpis� [53]. Podle tohoto zákona jsou 

definovány nebezpe�né látky a nebezpe�né p�ípravky jako látky, které za ur�itých podmínek 

(stanovených tímto zákonem) mají jednu nebo více nebezpe�ných vlastností, pro které jsou 

klasifikovány do skupin nebezpe�nosti: 

��E –výbušné 

��O – oxidující 

��F+ - extrémn� ho�lavé 
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��F – vysoce ho�lavé 

��R10 – ho�lavé 

��T+ - vysoce toxické 

��Xn – zdraví škodlivé 

��C – žíravé 

��Xi – dráždivé 

��R42 nebo R43 – senzibilující 

��Karc.kat. (1, 2 nebo 3) – karcinogenní 

��Mut.kat. (1, 2 nebo 3) – mutagenní 

��Repr. Kat. (1, 2 nebo 3) – toxické pro reprodukci 

��N a/nebo R52, R53, R59 – nebezpe�né pro životní prost�edí 

Látky nebezpe�né pro životní prost�edí jsou podle zákona [53] látky nebo p�ípravky, 

které p�i vstupu do životního prost�edí p�edstavují nebo mohou p�edstavovat okamžité nebo 

pozd�jší nebezpe�í pro jednu nebo více složek životního prost�edí. Klasifikace látek se uvádí 

ve zkrácené form� symbolem ozna�ujícím nebezpe�nou vlastnost a p�íslušnou R–v�tou 

charakterizující rizikovost. Zde jsou uvedeny R-v�ty, vztahující se k životnímu prost�edí [4]: 

��R54 – toxický pro rostliny 

��R55 – toxický pro živo�ichy 

��R56 – toxický pro p�dní organismy 

��R57 – toxický pro v�ely 

��R58 – m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky v životním prost�edí 

��R59 nebezpe�ný pro ozónovou vrstvu 

Vedle R–v�t existují ješt� S-v�ty, které p�edstavují pokyny pro bezpe�né zacházení s látkou, 

celý seznam R-v�t a S-v�t je uveden ve vyhlášce 232/2004 Sb. 

P�i posuzování nebezpe�nosti vlivu chemických látek na p�írodu nás zajímá [17]: 

��Množství, které m�že uniknout 

��Skupenství látky – z hlediska ší�ení je nejnebezpe�n�jší látka (pro životní prost�edí) ve 

skupenství kapalném, dále plynném, nejmén� nebezpe�ná je látka v tuhém 

skupenství [4] 

��Ekotoxicita – nežádoucí ú�inky (jedovatost) na živé organismy, faunu, floru 

��Perzistence – p�etrvávání v životním prost�edí 

��Bioakumulace  - hromad�ní v životním prost�edí 



 

 21

Místo havárie 

Místo a okolí havárie ovliv�uje dopady ze dvou hledisek. Jednak z hlediska 

zranitelnosti samotného prost�edí v��i ú�ink�m nebezpe�ných látek – zde jde o význam, 

využívání a cennost jednotlivých složek životního prost�edí – nap�. výskyt významných 

zdroj� pitné vody �i chrán�ných území. Druhé hledisko p�edstavuje ovliv�ování ší�ení látky 

prost�edím – zde se jedná hlavn� o sklon terénu (od �i k vodnímu toku), propustnost p�dy, 

hloubku k hladin� podzemní vody a sm�r peoud�ní hladiny podzemní vody – ta spolu 

s propustností p�dy ur�uje možnost prosáknutí nebezpe�né látky k podzemní vod�, kterou se 

poté m�že látka ší�it dále. Vzhledem k obsahu jílnatých �ástí pod 0,01 mm se rozlišují [4]: 

��P�dy lehké (pís�ité do 10 %, hlinitopís�ité 10 – 20 %), 

��St�ední (pís�itohlinité 20 – 30 %, hlinité 30 – 45 %) 

��T�žké (jílovitohlinité 45 – 60 %, jílovité 60 – 75 % a jíl nad 70 %) 

Aktuální podmínky 

Aktuální podmínky mohou významn� ovlivnit ší�ení látky. Jedná se p�edevším o sm�r 

a sílu v�tru, tlak, teplotu, vlhkost a srážky. Sm�r v�tru ovliv�uje sm�r ší�ení plynné látky, 

nízká teplota m�že snížit pohyblivost látky v prost�edí a vypa�ování kapaliny, zmrzlá p�da 

m�že zamezit pronikání látky do p�dy (jak tomu bylo nap�. u havárie ropovodu Družba v roce 

2005 [8]), déš� m�že splavit plynné produkty ho�ení nebo kapalné látky do kanalizace �i 

p�ímo do povrchových vod. Je však t�žké zakomponovat aktuální podmínky do odhad� 

dopad� havárií, m�že se maximáln� po�ítat s pr�m�rnými hodnotami, jako nap�. pr�m�rný 

sm�r a síla v�tru v dané oblasti. 

5.3 Metodiky hodnocení dopad� havárií na životní prost�edí 

Metod, zabývajících se odhadem dopad� havárií na životní prost�edí je mén� než 

metod, které se zabývají problematikou dopad� havárií na zdraví a životy lidí a na 

majetek [4]. V �eské republice existuje metodický pokyn Ministerstva životního prost�edí, 

kterým ministerstvo doporu�uje pro analýzu dopad� havárií s nebezpe�nou chemickou látkou 

na životní prost�edí v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií [49] využití t�chto 

metod: 

��Metoda analýzy zranitelnosti prost�edí EnviTech03 [44] 

��Metodika pro analýzu dopad� havárií s ú�astí nebezpe�né látky na životní prost�edí 

H&V index [11] 
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Metodika pro analýzu dopad� havárií s ú�astí nebezpe�né látky na životní prost�edí 

H&V index 

Tuto metodiku lze využít k hodnocení dopad� havárií pro životní prost�edí v souladu 

ze zákonem �. 59/2006, o prevenci závažných havárií ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a lze ji 

také využít pro hodnocení a prioritizaci rizik v územích do velikosti okres�. P�ed použitím 

této metodiky je t�eba znát výstupy z analýzy rizik vzniku závažné havárie – odtud jsou 

využívány výsledky, ze kterých vyplývá možnost ohrožení složek ŽP, množství uniklé látky 

do prost�edí a pravd�podobnosti úniku nebezpe�né látky do ŽP. Vlastní metodika se skládá ze 

t�í krok�: 

��Posouzení nebezpe�nosti látky pro životní prost�edí 

��Posouzení zranitelnosti životního prost�edí 

��Stanovení závažnosti havárie 

Posouzením nebezpe�nosti látky pro životní prost�edí vzniknou indexy nebezpe�nosti 

pro jednotlivé složky životního prost�edí (p�dní prost�edí, vodní prost�edí – d�lící se na 

podzemní a povrchové vody a biotickou složku). Index nebezpe�nosti je kombinací toxických 

vlastností látky, fyzikáln� chemických vlastností látky a možností ší�ení látky. 

Posouzením zranitelnosti životního prost�edí vzniknou indexy zranitelnosti pro 

jednotlivé složky, ty v sob� zahrnují charakteristiky t�chto složek (nap�. propustnost p�dy, 

využití p�dy, zvlášt� chrán�ná území p�írody…) 

V dalším kroku dojde k syntéze index� nebezpe�nosti a index� zranitelnosti – 

vzniknou tak indexy toxicity pro jednotlivé složky. Kombinací t�chto index� spole�n� 

s p�epokládaným uniklým množstvím toxické látky dostaneme kategorii závažnosti pro danou 

složku A – E, p�i�emž A znamená zanedbatelný dopad na danou složku a E znamená 

maximální dopad [11]. 

Metodika analýzy zranitelnosti životního prost�edí ENVITech03 

Základem metodiky je stanovení dvou parametr� – parametru A, který v sob� zahrnuje 

charakteristiky jednotlivých složek životního prost�edí, a parametru B, který p�edstavuje 

pravd�podobnost vzniku havárie. Závažnost havárie se stanovuje pro jednotlivé složky 

životního prost�edí – biotu, povrchovou a podzemní vodu. Pro metodiku ENVITech03 jsou 

pot�ebná následující data: 

��Pravd�podobnost vzniku havárie 

��Dosah havarijních projev� 

��Geomorfologické pom�ry 
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��Hydrogeologické pom�ry 

��Hydrografické pom�ry 

��Biotické pom�ry 

��Charakteristika stability atmosféry 

Parametru A, který ur�í schopnost dané složky redukovat rozsah a dosah havarijních 

ú�ink�, je p�i�azeno �íslo v rozmezí 1-5 (1=velmi p�íznivé pom�ry, 5=velmi nep�íznivé 

pom�ry). Parametru B je rovn�ž p�i�azeno �íslo v rozmezí 1-5(1=velmi málo pravd�podobné, 

5=velmi vysoce pravd�podobné). Kombinací t�chto parametr� (jejich vzájemným 

vynásobením) dostaneme zranitelnost prost�edí, ta je klasifikována do p�ti stup�� – od velmi 

nízké zranitelnosti až po velmi vysokou zranitelnost [4]. 

Environment-Accident-Index 

Jedná se o švédskou metodiku pro odhad dopad� havárií na životní prost�edí. Odhad 

probíhá dosazováním do jednoduché rovnice, prom�nnými jsou charakteristiky týkající se 

nebezpe�né látky a charakteristiky okolního prost�edí. Metodika je postavena na t�ech 

�ástech: první �ást obsahuje informace o akutní toxicit� nebezpe�né látky (toxicita pro vodní 

organismy), druhá �ást zahrnuje množství skladované látky a t�etí �ást zohled�uje pohyblivost 

látky prost�edím. Pohyblivost je dána chemicko-fyzikálními vlastnostmi látky a okolním 

prost�edím. Výsledkem rovnice je �íslo mezi 0 – 2000. Podle výsledku je daný scéná� havárie 

rozd�len do t�í t�íd, s r�znými požadavky na další �innosti, které by m�ly být podniknuty 

(vypracování detailn�jších analýz) [37]. 

Program Proteus 

Proteus [42] je software vyvinutý v Holandsku, umož�uje odhad environmentálních 

rizik p�i havarijních únicích nebezpe�né látky do povrchových vod. Program obsahuje 

databázi chemických látek v�etn� jejich fyzikáln�-chemických vlastností a údaj� o toxicit�, 

dále jsou zde p�eddefinované jednotky pro usnadn�ní modelování scéná�� havárie (nap�. 

zdroje rizika – zásobníky sklady) a program také zohled�uje kvalitu bezpe�nostního 

managementu (pomocí dotazníku). Na rozdíl od p�edchozích výše uvedených metod, jejichž 

výsledkem je za�azení do ur�ité t�ídy, která ur�uje závažnost dopad� havárie pro životní 

prost�edí, jsou zde výsledkem údaje o množství uniklé látky, objemu kontaminované vody, 

délce kontaminovaného b�ehu apod.[4] 
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6 Aplikace metodiky Environment-Accident-Index 
Následující �ást obsahuje popis metodiky a její aplikaci na vybraných 

environmentálních haváriích, vyhodnocení postupu a výsledk� metodiky. Dále jsou zde 

�ešena pot�ebná vstupní data pro metodiku a jejich dostupnost. 

6.1 Metodika Enviromnment-Accident-Index 

Metodika Environment-Accident-Index (dále jen EAI) je jedním z nástroj�, který 

umož�uje odhad dopad� havárií s ú�astí nebezpe�né chemické látky a p�ípravk� na životní 

prost�edí. Jejím cílem je poskytnout rychlý a jednoduchý nástroj, který identifikuje a ohodnotí 

scéná�e chemických havárií a pom�že p�i stanovování preventivních program�. EAI m�že 

upozornit, na jaké scéná�e by m�la být zam��ena v�tší pozornost a jaké by m�ly být 

podniknuty opat�ení pro dané scéná�e. Slouží jako nástroj pro orgány státní správy na úseku 

prevence závažných havárií a pro pr�myslové podniky, které zacházejí s nebezpe�nými 

chemickými látkami a p�ípravky. 

Základem metodiky EAI je níže uvedená rovnice (1), která je založena na n�kolika 

prom�nných, které se týkají vlastností chemické látky a dále prom�nných, které popisují okolí 

objektu s chemickou látkou. Pot�ebné informace pro odhad dopad� havárie ilustruje obrázek 

�. 3 

 
obrázek �. 3: Místo havárie [37] 

 

 

� �EAI Tox Am Con Sol Sur� � � � �  (1) 
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Chemická látka je popsána množstvím (Am), toxicitou (Tox), viskozitou (Con) a rozpustností 

(Sol). Každé z t�chto �ty� prom�nných je p�i�azena hodnota podle tabulky 8-11. 

Okolí je popsáno indexem Sur. Ten v sob� zahrnuje 

1) Vzdálenost k nejbližší studni, jezeru �i vodnímu toku (v metrech) 

2) Hloubku k hladin� podzemní vody (v metrech) 

3) Sklon hladiny podzemní vody (sm�rem k nebo od studn�, jezera �i vodního toku 

a nebo zda je horizontální) 

4) Mocnost p�dní vrstvy (v metrech) a materiál, z n�hož se skládá, nap�. št�rk, písek, 

moréna, jemný písek,jíl �i zmrzlá p�da. 

Každému z výše uvedených prom�nných je p�i�azena hodnota podle tabulky �. 3-6, hodnoty 

se se�tou a výsledná hodnota udá,podle tabulky �. 7 index Sur. Tato hodnota, spolu 

s hodnotami Con a Sol tvo�í faktory, které ovliv�ují ší�ení chemické látky. 

Metodika EAI je zam��ena na akutní dopady na životní prost�edí. Její použitelnost je omezena 

na úniky nebezpe�ných látek do vody, p�dy a podzemní vody. Nedá se použít na požáry, 

exploze a nehody, p�i nichž jsou plynné látky vypoušt�ny do ovzduší. 

Výsledkem metodiky je �íslo mezi 0-2000 a následné za�azení do jedné ze t�í kategorií 

závažnosti dopad� havárie na životní prost�edí. 

 
tabulka �. 3: Vzdálenost k nejbližší studni, jezeru nebo vodnímu toku 

Hodnota: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Metry: 0-10 10-20 20-35 35-50 50-75 75-150 150-300 300-1000 1000-2000 >2000 

 

tabulka �. 4: Hloubka k hladin� podzemní vody. 

Hodnota: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Metry: 0-0,2 0,2-1 1-3 3-5 5-7 7-12 12-20 20-30 30-60 >60 

 

tabulka �. 5: Sklon hladiny podzemní vody a sm�r toku 

Hodnota 5 1 0 
 Hladina podzemní 

vody 
sm��uje sm�rem ke 
studni, 
jezeru nebo 
vodnímu toku  

hladina podzemní 
vody 
je horizontální 

Ve vzdálenosti 1 km ve sm�ru  
toku podzemní vody není žádná studna, 
jezero nebo vodní tok 
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tabulka �. 6: Mocnost p�dní vrstvy a její složení* 

Hodnota Mocnost 
p�dní 
vrstvy št�rk písek moréna jemný 

písek 
hlína zmrzlá p�da 

>30 m 9 8 6 4 0 0 

25-30 9 7-8 5-6 3-5 0-1 0 

20-25 9 7-8 5-6 3-5 0-2 0 

15-20 9 7-8 5-7 3-6 0-2 0 

10-15 9 7-9 5-8 3-7 0-4 0 

3-10 9 7-9 6-8 4-8 1-6 0 

<3 9 7-9 6-9 4-8 2-8 0 
* Vyberte nejmenší hodnotu v intervalu pokud je hornina pod p�dou pevná 

 

tabulka �. 7: Hodnoty pro prom�nnou Sur 

Sou�et hodnot z tabulek 1-4 Hodnota Sur 
>25 10 

20-25 7 
15-20 5 
10-15 3 
<10 1 

  

tabulka �. 8: Hodnoty pro veli�inu Tox 

Akutní toxicita (LC50 nebo IC50) 
[mg/L] 

Hodnota Tox 

<1 10 
1-6 8 
6-30 6 

30-200 4 
200-1000 5 

>1000 1 
 

tabulka �. 9: Hodnoty pro prom�nnou Con 

Hustota 
Viskozita [cSt] 

Hodnota Con 

<0,5 5 
0,5-4,4 4 
4,4-47 3 

47-,300 2 
>300 1 

Pevné látky 0 
Neznámá viskozita 4 



 

 27

 

tabulka �. 10: Hodnoty pro prom�nnou Am 

Skladované nebo p�evážené množství 
Chemické látky [t] 

Hodnota Am 

>500 10 
50-500 7 

5-49 5 
0,5-4,9 3 

<0,5 1 
 

tabulka �. 11: Hodnoty pro prom�nnou Sol 

Rozpustnost ve vod� 
[váha-%] 

Hodnota Sol 

>90 5 
25-90 4 
5-25 3 
1-5 2 
<1 1 

Rozpušt�ný ve vod� 5 
Rozpušt�ný v organickém rozpoušt�dle a 
a) hodnota rozpustnosti pro rozpoušt�dlo 

6.2 Pot�ebná data pro EAI a jejich dostupnost 

Data pot�ebná pro metodiku EAI se d�lí do dvou �ástí:  

1) data týkající se nebezpe�nosti látky – fyzikáln�-chemické vlastnosti a množství 

2) data týkající se okolí (uvažované) havárie 

Data týkající se nebezpe�né látky  

Metodika EAI bere v potaz následující informace o nebezpe�ných látkách: 

Množství – spolu s toxicitou výrazn� ovliv�uje nebezpe�í, které látka p�edstavuje. Po�ítá se 

s maximálním skladovaným nebo p�eváženým množstvím (p�edpokládá se p�ípad nejhoršího 

scéná�e, aby nedošlo k podcen�ní situace). Je-li látka smíchána s vodou, p�epo�ítává se jako 

�istá látka. V p�ípad� mimo�ádn� velkého množství nebezpe�né látky doporu�uje metodika 

v�novat situaci další pozornost i v p�ípad�, že hodnota EAI bude nízká. 

Toxicita – je p�edstavována toxicitou pro vodní organismy – LC50 nebo EC50 v mg/l. Bere se 

v potaz nejnižší hodnota LC50 nebo EC50 pro ryby, dafnie nebo �asy. V p�ípad� zacházení 

s extrémn� toxickými látkami je metodikou op�t doporu�eno další vyšet�ování i v p�ípad�, že 

je hodnota EAI nízká. 

Rozpustnost – rozpustnost ve vod� ovliv�uje rozptylování látky v prost�edí a toxicitu v��i 

životnímu prost�edí. 
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Viskozita – charakterizuje vnit�ní t�ení tekutiny a tím její pohyb – �ím je v�tší, tím se látka 

pohybuje pomaleji. Ovliv�uje horizontální ší�ení látky. V p�ípad� ropných látek, kdy je 

uvád�na díky nesourodému složení sm�si viskozita v intervalu byl brán v souladu 

s doporu�ením metodiky aritmetický pr�m�r intervalu. V p�ípad� chyb�jících dat je 

doporu�eno metodikou dosadit z tabulky hodnotu 4 (0,5 – 4,4 cSt), což je interval, do kterého 

náleží v�tšina tekutých chemických látek. 

Data týkající se nebezpe�né látky lze získat z r�zných databází a z bezpe�nostních 

list�. Bezpe�ností list je soubor informací o nebezpe�né látce – obsahuje nap�. informace 

o výrobci, dovozci, fyzikáln� chemických, toxických a ekotoxických vlastnostech látky, 

pokyny pro zacházení s látkou a jiné. Pro ú�ely této bakalá�ské práce byly informace 

o nebezpe�ných látkách �erpány v dostupných ekotoxikologických databázích [15] a dále 

z dostupných bezpe�nostních list� [32], [28], [18]. 

Data týkající se místa havárie 

Metodika EAI bere v potaz následující informace týkající se životního prost�edí: 

Vzdálenost k nejbližšímu vodnímu toku, jezeru (rybníku) nebo studni – tyto podklady 

jsou k dispozici v r�zných mapách. Pro ú�ely této práce byly informace �erpány z mapových 

podklad� dostupných na internetu prost�ednictvím komer�ních [24] a nekomer�ních 

mapových server� [31], za pomoci funkce „m��ení“byla ur�ena vzdálenost (funkce umož�uje 

m��it vzdálenosti na map� s p�esností na metry). Jelikož nebyly k dispozici údaje o p�esném 

míst� úniku látky, umíst�ní zásobník� s látkou ani o trase pohybu látky v rámci podniku, byla 

m��ena nejbližší vzdálenost od hranice podniku �i od budovy nejblíže ležící vodnímu toku, 

jezeru �i studn�. Zvláš� u rozlehlých areál� tak mohla vzniknout nep�esnost a z tohoto 

hlediska mohla být hodnota nadhodnocená. 

Hloubka k hladin� podzemní vody – ovliv�uje ší�ení látky. Informaci je možno získat 

z hydrogeologických map, pop�ípad� z m��ení provád�ných specializovanými firmami. Pro 

ú�ely této práce byly informace získávány z hydrogeologických map �eské republiky 

v m��ítku 1: 50 000 vydaných Úst�edním ústavem geologickým (odkazy [38] až [41]). Na 

mapách byly ozna�eny vrty s r�znými informacemi, mezi jinými i s hloubkou k statické 

hladin� podzemní vody. Další možností bylo odvození údaje na mapách z hydroizohyps, což 

jsou vrstevnice spojující místa se stejnou výškou hladiny podzemní vody. Pokud se údaj 

ode�etl od nadmo�ské výšky daného místa na map�, získala se hloubka k hladin� podzemní 

vody. Bohužel byla data na t�chto mapách ve v�tšin� p�ípad� nedosta�ující. Vrty nebyly 

provedeny vždy v dosta�ující blízkosti místa havárie (pop�ípad� hydroizohypsy neprocházeli 
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dostate�n� blízko nebo chyb�ly úpln�), aby byla hodnota z nich získaná dostate�n� 

v�rohodná, pop�ípad� chyb�la požadovaná informace zcela. 

Dalším užite�ným zdrojem se ukázala být oznámení vypracovaná v souladu s §6 

zákona o posuzování vliv� na životní prost�edí [51]. Tento zákon je podrobn�ji rozebrán 

v kapitole 3.2.2. Mezi náležitosti oznámení pat�í i popis složek životního prost�edí v dot�ené 

lokalit�. Mezi t�mito údaji se dala �asto zjistit i hloubka hladiny podzemní vody, v menším 

po�tu p�ípad� i sm�r proud�ní podzemní vody. Pokud tedy existovalo oznámení o zám�ru, 

který se nacházel v dostate�né blízkosti (1-2 km) od vybrané havárie, mohl být údaj 

považován za dostate�n� p�esný a mohl být využit. V p�ípadech, kdy se zám�r nacházel od 

místa havárie dále než 2 km (2-5 km), posloužil alespo� pro odhad, i když se zde musí po�ítat 

se sníženou p�esností údaje. Zpracovaná oznámení jsou dostupná na stránkách ministerstva 

životního prost�edí �R [26]. 

Sklon a sm�r proud�ní hladiny podzemní vody – ovliv�uje ší�ení látky a pravd�podobnost 

kontaminace vodních tok�. Dostupnost informace je stejná jako u hloubky k hladin� 

podzemní vody. 

Druh p�dy a její mocnost – ovliv�uje vertikální ší�ení látky. Informaci poskytují 

specializované firmy. Pro ú�ely této práce byl údaj zjiš�ován z oznámeních vypracovaných 

v souladu s §6 zákona o posuzování vliv� na životní prost�edí, popsaných v kapitole 3.2.2. 

6.3 Srovnání požadovaných dat s daty pot�ebnými pro metodiku H&V index 

Data pot�ebná pro výpo�et metodik hodnotící dopady havárií na ŽP jsou �asto t�žko 

dostupná a jejich shán�ní je �asov� náro�né. Pro otestování t�chto metodik je navíc pot�eba 

získat data o velkém po�tu havárií. Z tohoto pohledu p�edstavuje velké množství pot�ebných 

vstupních dat ur�itou nevýhodu. V následují tabulce �. 12 a tabulce �. 13 jsou uvedena data, 

která vyžaduje �eská metodika H&V index, popsaná v kapitole 5.3. Následující tabulky jsou 

p�evzaty p�ímo z této metodiky. 

tabulka �.12: Údaje o nebezpe�né látce 
R-v�ty Bezpe�nostní listy
Údaje o (eko)toxicit�50 50

LD 50  pro krysu orální, LC 50  pro vodní organismy 
(ryby)  

Základní fyzikální vlastnosti látky
Skupenství, rozpustnost, tenze par p�i 20°C, zp�sob 
zkapaln�ní

Bezpe�nostní listy, databáze

Bezpe�nostní listy, databáze
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tabulka �.13: Údaje o životním prost�edí 

P�ítomnost prvk� ší�ení kontaminace (deš�ová
kanalizace, kanalizace ústící do �OV,
kolektory, tunely apod.)

Mapové podklady kanaliza�ních sítí,
kolektor� a tunel� Správy kanalizací

Charakteristika horninového prost�edí
kolektoru
Charakteristika pokryvu

Vohohospodá�ský význam kolektoru

Stupe� ochrany podzemních vod (PHO, OP,
CHOPAV) Územní plány, údaje VH orgánu

Okresní ú�ad*, referát ŽP a
územního plánování

P�ítomnost meliorací
Katastrální ú�ad, pozemkový
ú�ad

Kód hlavní p�dní jednotky (p�dní typ) Mapa BPEJ 1: 5 000
P�dní druh (zrnitost p�d) Mapa BPEJ 1: 5 000

Lokality ZCHÚ, ÚSES Územní plány,  mapa VKP Okresní ú�ád*, referát ŽP

P�írodní a prioritní stanovišt� Katalog biotop� �R

Interpreta�ní p�íru�ka k
progran�m Natura 2000 a
Smaragd, Agentura ochrany
p�írody a krajiny �R Praha

Lesy, sady, vinice, chmelnice, zem�d�lská 
p�da Územní plány

Okresní ú�ad*, referát územního 
plánování

Povrchové vody
P�ítomnost kategorií povrchových vod (vodní
toky, významné vodní toky, hrani�ní a
p�íhrani�ní vodní toky, vodárenské nádrže,
ostatní stojaté vody)

Okresní ú�ád*, referát ŽP

Hydrogeologické prost�edí

Biotické složky prost�edí

Základní VH mapa �R 1 : 50 000;
Mapa zranitelnosti povrchových vod 1
: 100 000; vyhláška �. 137/1999 Sb.;
vyhláška �. 470/2001 Sb.

Hydrogeologická mapa ze souboru
geologických a ekologických
ú�elových map p�írodních zdroj�; data
ze sana�ních prací, starých
ekologických zát�ží apod.

�eský geologický ústav;
podnikové studie

P�dní prost�edí
Katastrální ú�ad, pozemkový
ú�ad

 

Jak je vid�t, metodika H&V index je mnohem náro�n�jší na pot�ebná data co se 

životního prost�edí tý�e. Díky tomu je však tato metodika mnohem detailn�jší a narozdíl od 

EAI, která stanovuje dopady na životní prost�edí jako celek, stanovuje metodika H&V index 

dopady na jednotlivé složky. H&V index také bere v potaz na rozdíl od EAI p�ítomnost 

kanalizací – u mnoha havárií, na kterých byla metodika aplikována, došlo ke kontaminaci by� 

relativn� vzdáleného vodního toku práv� pomocí kanalizace. Jako možné �ešení by bylo 

po�ítat kanalizaci ústící p�ímo do vodního toku jako vodní tok a po�ítat tedy se vzdáleností 

k ní. 

6.4 Vybrané environmentální havárie pro testování metodiky EAI 

Data o haváriích, na nichž byla metodika EAI aplikována, byla vyhledávána pomocí 

informací dostupných na internetu prost�ednictvím portál� zam��ených na problematiku 

ochrany ŽP nebo v odborných �asopisech (odkazy [10], [30], [19], [5], [45], [29], [34]). 

Kritériem pro výb�r havárie byla existence požadovaných dat – údaje o množství a druhu 

nebezpe�né látky, která unikla, údaje o p�esném míst� havárie a údaje o následcích havárie. 

S ohledem na tato pro metodiku EAI relevantní data byly nashromážd�ny údaje o 24 

haváriích, jejichž p�ehled obsahuje níže uvedená tabulka �. 14. 
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Nej�ast�jšími chyb�jícími daty, která znemož�ovala použitelnost havárií, byla data 

týkající se uniklé látky (p�ípady neznámé látky nebo neznámého uniklého množství) a dále 

ur�ení místa havárie (v p�ípadech havárií v doprav�, havárií na produktovodech, v p�ípadech, 

kdy podniky, které byly p�vodcem havárie již zanikly nebo v p�ípadech menších subjekt�, 

jejichž poloha nešla z popisu havárie blíže ur�it (nap�. cementárna, suši�ka). 

tabulka �. 14: Vybrané environmentální havárie 

([10], [30], [19], [5], [45], [29], [34]) 

I� Datum Kde Nebezpe�ná 
látka 

Množství Následky 

1 1973 Frýdek- Místek 
(Válcovny 
plech�) 

Mo�írenské kaly 
s obsahem 
kyanid�  

600 m3 
(0,5 t) 

Úhyn ryb v �ece Ostravice 
v délce 17 km 

2 12-
13.10.1976 

Turnov  
(Šroubárna 
Turnov) 

Kyanidová láze� 
(kyanid sodný, 
zinek) 

0,2085 t Kontaminace 
Odolenovického potoka a 
�eky Jizery,úhyn ryb na 
�ece Jizera v délce toku 11 
km, koncentrace kyanid� až 
15,8 mg/l v potoku 

3 4.6.1978 Spolana 
Neratovice 

fenoly 96 t  Kontaminace Vltavy, úhyn 
ryb 

4 24.4.1979 Rožnov pod 
Radhošt�m 
(Tesla) 

kyanid 0,064 t Únik do Olšovského potoka 
a následn� do �eky Be�vy, 
totální úhyn ryb na 7km 
úseku �eky, koncentrace 
kyanid� v Be�v� 3,2 mg/l, 
odstaven odb�r vody pro 
Valašské Mezi�í�í 

5 20.4.1982 Francouzské 
velvyslanectví 
(Praha) 

LTO 5 000 – 
10 000 l 
(4,5-9t) 

Intenzivní zne�išt�ní 
�ertovky (Vltava) 

6 16.7.1982 AZNP Mladá 
Boleslav 

Kyselina sírová 0,696 t  Hromadná otrava ryb 
v Jize�e, zhoršení provozu 
�OV Mladá Boleslav, 
odstavení odb�ru Pražských 
vodáren 

7 9.12.1986 Bohumín 
(nemocnice) 

LTO 30 t Zne�išt�ní �eky Bajc�vky a 
následn� Odry, 
kontaminace okolí, veklá 
�ást LTO se dostala na 
území PLR 

8 23.12.1991 	pi�ák 
(Klatovy) – 
Sportovní areál 

Motorová nafta 3 500 l  
(3 t) 

Kontaminace 
bezejmenného vodote�e a 
následn� Špi�áckého 
potoka, Jezerního potoka a 

ezné (hrani�ní tok se 
SRN) 
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9 4.3.1996 a.s. Farmak 
Olomouc 

Kyselina sírová 8,8 t Kontaminace okolí, únik do 
kanalizace, úmrtí 2 osob 

10 15.7.1998 Nádraží �D 
Havlí�k�v Brod 

Motorová nafta 45 m3 (asi 
38 t) 

Kontaminace okolního 
prost�edí, zasažení �eky 
Šlapanky a Sázavy 

11 14.6.1999 P�íbram (zimní 
stadion) 

�pavek 0,5 t Kontaminace P�íbramského 
potoka v délce cca 1 km a 
rybníka Horní Obora, úhyn 
ryb v potoce (n�kolik 
vani�ek) a nové násady 
v rybníce(v cen� asi 40 
000) 

12 22.7.2000 a.s. Sladovna 
Hodonice 
(Znojmo) 

�pavek  0,1 t Únik do deš�ové 
kanalizace, kontaminace 
�eky Dyje, úhyn ryb 
v úseku asi 5 km 

13 8.9.2000 B�ezno (Mladá 
Boleslav) – 
likvidace ZD 

Lehké topné 
oleje 

2 t  Kontaminace okolního 
terénu a potoku Sukoradská 
stoka v úseku 10 km, 
zne�išt�ní Klenice, Jizery 

14 28.5.2001 Hn�v�eves 
(železni�ní 
stanice) 

Benzín 30 m3 (asi 
23 t) 

Kontaminace okolí 

15 14.10.2001 Smi�ice 
(Danisco Cultor 
Bohemia a.s.) 

Kyselina dusi�ná 
54-60% 

20 t Kontaminace 
bezprost�edního okolí, 
kontaminace Labe (velmi 
malé množství) 

16 23.6.2002 Pod�brady 
(dopravní 
havárie) 

Motorová nafta 20 000 l 
(16,9 t) 

Kontaminace okolí (pole) 

17 23.9.2002 M�lník 
(cukrovar) 

Mazut 55 t Kontaminace okolí (117 m 
kolejového lože) 

18 23.7.2003 Mod�ice 
(Brn�nsko – 
firma Remet) 

LTO 
(0,4 t) 

300-500l Kontaminace �eky Svratky, 
úhyn stovek ryb 

19 10.10.2003 Hlinsko (podnik 
Galvos) 

Kyselina sírová  900 l (1,6 
t) 

Kontaminace �eky 
Chrudimky, úhyn ryb na 
úseku 3 km 

20 7.4.2003 Lukavec 
(Pelh�imov) 
DDL 

T�žké topné 
oleje 

1000 l 
(asi 1 t) 

Kontaminace Dvorského, 
Pivovarského, 
Kuchy�ského rybníka a 
Lukaveckého potoka, 
kontaminace p�dy 

21 27.6.2004 Plze� (Plze�ská 
teplárenská) 

Kyselina 
chlorovodíková 

40 m3 

(=47 t) 
Asi 10 m3 uniklo mimo 
areál, kontaminace okolí, 
�ást se dostala do 
kanalizace (nebylo však 
zjišt�no zvýšení kyselosti) 

22 7.6.2005 Želatovice 
���������	
���
������������ 

Kyselina dusi�ná 
(70%) 

14 t Kontaminace místního 
vodote�e a následn� potoku 
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������������ Mošt�nky v délce 2km, 
úhyn ryb – škoda asi 17 000 

23 9.1.2006 Draslovka 
Kolín, a.s. 

Koncentrované 
kyanidové vody 

15 m3 (20 
t?) 

Kontaminace Labe, úhyn 10 
t ryb na úseku 80 km 

24 6.2.2006 Velká Úpa 
(Krkonoše – 
Penzion Piana) 

Topný olej 500 l 
(asi 0,5 t) 

Kontaminace okolí, 
kontaminace �eky Úpy 
(malé množství, bez úhynu 
ryb) 

 

6.5 Aplikace metodiky Environment Accident Index na vybraných haváriích 

Níže uvedená tabulka �. 15 obsahuje výsledné indexy, vzniklé dosazením získaných 

dat popsaných v kapitole 6.2 do tabulek z kapitoly 6.1. Tabulka je se�azena (abecedn�) podle 

nebezpe�ných látek a jejich množství. Postup získávání dat je popsán v kapitole 6.2. Kv�li 

obtížné dostupnosti n�kterých dat a vzhledem k tomu, že jejich vyhledání je �asov� náro�né 

a data tak nebylo možno v �asovém rozmezí vymezeném pro tuto práci vyhledat, bylo 

v n�kterých p�ípadech p�istoupeno k odhad�m. V p�ípad� hloubky k hladin� podzemní vody 

byl chyb�jící údaj dopln�n indexem 6, což je pr�m�r z index� havárií, u kterých byl údaj 

k dispozici. V p�ípad� složení p�dní vrstvy a její mocnosti se vycházelo z p�edpokladu, že je 

v pr�myslových oblastech p�dní vrstva ovlivn�na lidskou �inností a �asto se skládá z r�zných 

navážek, které jsou v�tšinou vysoce propustné a byl jim proto p�i�azen index 8. U havárií, 

které neprob�hly v pr�myslových oblastech, byl zvolen index 5. Pro sm�r toku podzemní 

vody byla brána v úvahu svažitost terénu, svažoval-li se k vodnímu toku, byl p�i�azen index 5, 

v opa�ném p�ípad� index 1. 

tabulka �. 15: Výsledné indexy 

I� Nebezpe�ná  
látka 

Index Am Index Tox Index Con Index Sol Index Sur EAI 

14 Benzín 5 3 4 1 5 150 
12 �pavek 1 10 4 4 5 130 
11 �pavek 3 10 4 4 7 450 
3 Fenoly 7 8 4 3 10 952 
4 kyanidy 1 10 4 5 7 160 
2 kyanidy 1 10 4 5 5 140 
1 kyanidy 3 10 4 5 7 480 
23 kyanidy 5 10 4 5 10 950 
22 Kyselina dusi�ná 5 4 4 5 7 320 
15 Kyselina dusi�ná 5 4 4 5 5 280 
21 Kyselina chlorovodíková 5 4 4 5 5 280 
6 Kyselina sírová 3 6 3 5 5 234 
19 Kyselina sírová 3 6 3 5 7 270 
9 Kyselina sírová 5 6 3 5 7 450 
18 LTO 1 4 3 1 7 44 
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24 LTO 3 4 3 1 7 132 
13 LTO 3 4 3 1 7 132 
5 LTO 5 4 3 1 7 220 
7 LTO 5 4 3 1 5 180 
17 mazut 7 4 3 1 7 308 
8 Motorová nafta 3 4 4 1 5 120 
16 Motorová nafta 5 4 4 1 3 160 
10 Motorová nafta 5 4 4 1 5 200 
20 T�žké topné oleje 3 4 3 1 5 108 
 
V následující tabulce (tabulka �. 16) jsou havárie rozd�leny podle indexu EAI do t�í kategorií 

závažnosti dopad� na životní prost�edí.  

EAI: 0-100 Kategorie A Málo závažné dopady na ŽP 

EAI: 100-500 Kategorie B St�edn� závažné dopady na ŽP 

EAI >500 Kategorie C Závažné dopady na ŽP  

Z p�íslušnosti do jednotlivých kategorií závažnosti jsou metodikou vyvozeny d�sledky a jsou 

doporu�eny další kroky – tedy podrobn�jší posouzení rizika, lišící se rozsahem v závislosti na  

kategorii závažnosti.  

tabulka �. 16: Výsledky metodiky EAI  

I� Nebezpe�ná látka Množství index EAI kategorie 
14 benzín 23 t 150 B 
12 �pavek 0,1 t 130 B 
11 �pavek 0,5 t 450 B 
3 fenoly 96 t 952 C 
4 kyanidy 0,06 t 160 B 
2 kyanidy 0,2 t 140 B 
1 kyanidy 0,5 t 480 B 
23 kyanidy 20 t 950 C 
22 Kyselina dusi�ná 14 t 320 B 
15 Kyselina dusi�ná 20 t 280 B 
21 Kyselina chlorovodíková 47 t 280 B 
6 Kyselina sírová 0,6 t 234 B 
19 Kyselina sírová 1,6 t 270 B 
9 Kyselina sírová 8,8 t 450 B 
18 LTO 0,4 t 44 A 
24 LTO 0,5 t 132 B 
13 LTO 2 t 132 B 
5 LTO 5 t 220 B 
7 LTO 30 t 180 B 
17 mazut 55 t 308 B 
8 Motorová nafta 3 t 120 B 
16 Motorová nafta 16, 9 t 160 B 
10 Motorová nafta 38 t 200 B 
20 T�žké topné oleje 1 t 108 B 
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6.6 Diskuse výsledk� 

Následující graf (obrázek �. 4) shrnuje rozd�lení havárií do t�ech kategorií podle po�tu 

havárií v jednotlivých kategoriích. Jak je z grafu patrné, nejpo�etn�jší kategorií závažnosti 

dopad� na ŽP je kategorie B, tedy kategorie se st�edn� závažnými dopady. 

Po�et havárií v jednotlivých kategoriích

0

5

10

15

20

25

po�et havárií 1 20 2

A B C

 
obrázek �. 4: Po�et havárií v jednotlivých kategoriích 

Na následujícím grafu (obrázek �.5) jsou havárie rozd�leny do kategorií závažnosti dopad� na 

ŽP. Havárie jsou se�azeny podle nebezpe�né látky a jejího množství 

 
obrázek �.5: Výsledné indexy EAI 

Metodika vykazuje správné tendence p�i�azovat haváriím se závažn�jšími dopady na 

životní prost�edí vyšší výsledné indexy. Z výsledk� je patrné, že nejvyšší výsledný index mají 

havárie mající vysoký index p�i�azený indexu Am (množství) a indexu Tox (toxicita). Tyto 
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dva indexy ovliv�ují výsledek metodiky nejvíce. Naopak index Sur, který p�edstavuje okolní 

životní prost�edí, má pouze malý vliv na celkový výsledek. Tomu odpovídají i výsledky, kdy 

u havárií s únikem stejných látek (a tedy i stejným indexem veli�iny Tox) a podobným 

uniklým množstvím vycházely výsledné indexy EAI velice podobné. Následuje p�ehled 

havárií, u kterých se závažnost dopad� na ŽP výrazn�ji odchylovala od p�edpokládané, 

metodikou vypo�tené závažnosti. 

Havárie �. 2 – je p�íkladem havárie, kde i malé množství (mén� než 0,5 t) vysoce 

toxické látky m�že zp�sobit velké škody na životním prost�edí. Došlo zde k úhynu ryb na 

délce toku 11 km, havárie by m�la spadat do kategorie s nejzávažn�jšími dopady – do 

kategorie C. Pomocí metodiky byla však havárie za�azena do kategorie B, st�edn� závažných 

dopad�, s indexem 140, který se tedy blížil spíše k nejmén� závažné kategorii. D�vodem je 

zde práv� malý index Am p�edstavující množství, který vysoce ovliv�uje výsledný index EAI. 

Na druhou stranu je metodikou doporu�eno další detailn�jší hodnocení v p�ípadech, kdy je 

zacházeno s vysoce toxickými látkami, i když je výsledný index EAI malý. 

Havárie �. 1 – p�edstavuje podobný p�ípad jako havárie �. 1 – vysoce toxická látka 

(kyanidy) unikla do povrchových vod a zp�sobila úmrtí ryb v délce toku 17 km. Dopady byly 

teda závažné, havárie však byla za�azena do kategorie B. Zde se však index EAI (480) blížil 

kategorii s nejzávažn�jšími dopady C. 

Havárie �. 9 – jednalo se o únik kyseliny sírové, dopady na ŽP byly málo závažné, 

došlo pouze k úniku na betonovou plochu a travnatý terén, havárie m�la však index 450 

(kategorie B) a blížila se tak kategorii C. 

Havárie �. 18 – únik mazutu, nebyly výrazn�ji zasaženy povrchové ani podzemní 

vody, došlo pouze ke kontaminaci olejového lože, proto by m�ly být dopady na ŽP malé, 

výsledný index EAI byl však 308, tedy v kategorii B. 
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7 Záv�r 
Hodnocení dopad� havárií na životní prost�edí je komplexní a složitá �innost, 

vystupuje zde mnoho faktor�, z nichž jen n�které je možno zakomponovat do metodiky, která 

takové hodnocení umož�uje. V této oblasti je proto mnoho prostoru pro nové metodiky, které 

odhady dopad� havárií na ŽP usnad�ují a p�ispívají tak k rozvoji prevence závažných havárií. 

Tato práce pojednává o jedné z t�chto metodik, o metodice Environment – Accident 

Index, která by m�la být sou�ástí aktualizovaného metodického pokynu ministerstva 

životního prost�ední a sloužit tak pro odhady dopad� havárií na životní prost�edí v �eské 

republice. Zam��il jsem se proto na její použitelnost pro podmínky �eské republiky 

a otestoval ji na již prob�hlých haváriích práv� v �R. Výsledky byly porovnány se 

skute�nými dopady a vyhodnoceny ve form� graf� a tabulek.  

Dále byla vyhodnocována pot�ebná data a následn� porovnána se vstupními daty, které 

vyžaduje metodika H&V index. Práv� sb�r dat p�edstavoval nejv�tší problém. Již p�i 

shromaž�ování informací o haváriích se ukázalo, že média nev�nují této problematice 

dostate�nou pozornost a uvád�né informace byly �asto neposta�ující. �asto chyb�la data 

o množství �i druhu nebezpe�né látky, pop�ípad� nebylo možno dále dohledat místo havárie, 

což jsou všechno pro metodiku nepostradatelná data. Dalším problém p�edstavovala data 

týkající se životního prost�edí – informace z ú�elových map (hydrogeologických) se ukázaly 

jako neposta�ující, údaje bylo t�eba vyhledávat z jiných zdroj�, pop�ípad� musely být 

odhadovány.  

Jednou z p�edností popsané metodiky je její jednoduchost – a to hlavn� co se tý�e 

náro�nosti na vstupní data – ve srovnání s metodikou H&V index je mnohem mén� náro�ná 

na data týkající se životního prost�edí. Jednoduchost však s sebou nutn� p�ináší snížení 

p�esnosti výsledk� a metodice by se tak dali ur�ité v�ci vytknout – bere nap�íklad v potaz 

p�ítomnost složek ŽP (povrchové, podzemní vody), nezabývá se však už jejich cenností 

(zranitelností). Index Sur p�edstavující okolní životní prost�edí navíc ovliv�uje celkový 

výsledek jen nepatrn� – metodika je postavena p�edevším na toxicit� a množství nebezpe�né 

látky (indexy Tox a Am). Je si však t�eba uv�domit, že metodika slouží pouze pro prvotní 

posouzení dopad� a má za úkol upozornit na scéná�e, kterým je pak t�eba v�novat v�tší 

pozornost. Metodika prokazovala správné tendence p�i�azovat haváriím se závažn�jšími 

dopady na životní prost�edí vyšší výsledný index. Na základ� t�chto výsledk� lze doporu�it 

tuto metodiku pro hodnocení dopad� havárií na ŽP v podmínkách �eské republiky. 
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8 Použité zkratky 
Am Index pro množství (amount) 

Con Index pro viskozitu (viscosity) 

�IŽP �eská inspekce životního prost�edí 

EAI Environmental Accident Index 

EC50 Statisticky odvozená koncentrace, u které je o�ekáván 50% úhyn 

testovaných organism� (�as) 

ES Evropské spole�enství 

EU Evropská unie 

H&V nebezpe�nost a zranitelnost (Hazard & Vulnerability) 

LC50 Letální koncentrace p�i níž zahyne 50 % organizm� 

PZH Prevence závažných havárií 

Sol Index pro rozpustnost (solubility) 

Sur Index pro okolní životní prost�edí (surrounding) 

Tox Index pro toxicitu (toxicity) 

ŽP Životní prost�edí 
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