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Abstrakt  

Současný stav stanovení výše škod na životním prostředí je zaměřen především na důsledky 

dlouhodobého působení negativních faktorů, jako jsou například emise z dopravy a průmyslu. 

Významná poškození mohou být způsobena i v důsledku krátkodobého působení, jako jsou 

například havárie během transportu nebezpečných látek, kdy dojde k jejich úniku a to buď 

následkem poruchy na vozidle, nebo při dopravní nehodě. Škody, které jsou 

v souvislosti s nimi následně řešeny, ve většině případů zohledňují pouze náklady spojené 

s likvidací a sanací zasaženého území. Je však důležité si uvědomit, že od vzniku škod do 

doby návratu prostředí do původního stavu, je-li to vůbec možné, dochází k mnoha změnám 

nesoucí další související náklady spojené s jejich náhradou. Příkladem je nemožnost 

využívání funkcí, které poškozené území poskytovalo. Cílem dizertační práce proto bylo 

analyzovat současný stav stanovení výše škod na životním prostředí, analyzovat vhodné 

metody pro sjednocení postupu v rámci znalecké činnosti a navrhnout systémový přístup 

stanovení výše škod na ŽP. Navržený postup byl následně implementován do softwarového 

nástroje, který by měl sloužit pro potřeby soudně znalecké a expertní činnosti. 

Abstract 

Current status of the environmental damage amount determination is mainly focused on the 

long-term consequences of negative factors, such as transport and industry emissions. 

Significant damages however, could be caused as a result of short-term effects, such as events 

with leakage of the hazardous chemicals. These situations are caused by accidents during the 

hazardous substances transportation, when the material is leaked as a result of faults on the 

vehicle or during a traffic accident. Damages that are subsequently being dealt with, in most 

cases reflect only the costs associated with the liquidation and remediation of the affected 

area. However it is important to note that since the inception of the damage until the return of 

the environment to its original state, if at all possible, there are many changes increasing other 

related costs associated with their solving. An example is the inability to use the functions that 

the damaged area provided. The aim of the thesis was therefore thoroughly analyze the 

current state of determining the amount of damage to the environment, to analyze appropriate 

methods for the unification process in the framework of expert activities and propose 

a systematic approach to improve the determination. The proposed procedure was 

subsequently implemented in a software tool that should be available for the needs of experts. 
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ÚVOD 

Soudní inženýrství je vědním oborem, který tvoří znalostní, vědeckou a metodologickou 

nadstavbu vybraných technických a technicko-ekonomických oborů soudního znalectví. 

Jedním z oborů znalecké činnosti, ve kterém se poznatky z oboru soudní inženýrství 

využívají, je znalecký obor doprava. Při řešení dopravních nehod mohou, v souvislosti 

s dopravou, vznikat interdisciplinární znalecké problémy, které souvisejí s kvantifikací škody 

na životním prostředí (ŽP) vzniklé v důsledku úniku nebezpečných chemických látek 

(NCHL). Takové havárie úzce souvisejí s problematikou ochrany ŽP, která se stává jednou 

z priorit zemí Evropské unie (EU) a dalších vyspělých zemí. Tím, že vozidla jsou objekty 

pohyblivé, nelze predikovat, kde a za jakých podmínek může k takové události dojít a jaký 

charakter bude mít zasažená lokalita. Složitost situace navíc umocňuje fakt, že v současné 

době nejsou dostatečně ujasněny principy spolupráce znalců, přístupy k řešení ani metody pro 

stanovení výše škody na ŽP. Současné přístupy závisí především na zkušenostech znalce a na 

jeho odborných znalostech aplikovatelných metod většinou z jiných oblastí lidských činností, 

používaných v České republice i v zahraničí pro řešení jiných typů havárií nebo určených pro 

prevenci (ošetření rizik) spojených s jejich možným vznikem. Nejčastěji jsou voleny metody 

založené na stanovení výše nákladů především za likvidační a sanační práce spojené s havárií. 

Důležité je však si uvědomit i další souvislosti, jako je například poškození složek ŽP a 

neschopnost plnění jejich funkcí. Na řešení tohoto interdisciplinárního problému se proto 

musí podílet více znalců. Řešená problematika totiž nesouvisí jen se znaleckým oborem 

doprava, ale i s řešením problémů z oblasti ŽP a ekonomiky. S ohledem na zvyšující se 

frekvenci a objemy přepravovaných NCHL a absenci stanovení tras transportu se zvyšuje i 

riziko vzniku závažných škod na ŽP při havárii dopravních prostředků. Je proto důležité 

hledat a vytvářet přístupy, které umožní objektivně kvantifikovat výši škody při takovém typu 

havárie a to komplexním způsobem, který nezohledňuje pouze náklady na některá opatření. 



 7 

1  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

1.1 Význam oceňování ŽP 

V současné době je při oceňování ŽP preferováno kvantitativní vyjádření hodnoty 

oceňovaných entit. Aplikované metody se zaměřují především na produkční (tržní) funkce 

přírodních složek, které jsou ve většině případů soukromými statky. Pro mimoprodukční 

(netržní) funkce těchto složek jsou pak nejčastěji voleny metody založené na kvalitativním 

a často i heuristickém přístupu. Tento nesoulad se dostává do konfrontace s užíváním těchto 

složek ŽP. Člověk využívá obě funkce ŽP, což mu umožňuje příroda jako složitý systém 

s řadou prvků a vazeb. Z tohoto pohledu je nutné volit komplexní řešení a uvědomit si 

vzájemné souvislosti v případech, jako jsou vzniklé škody na ŽP po úniku NCHL během 

transportu, které jsou způsobeny narušením vazeb a prvků prostředí. V první části práce byla 

analyzována problematika oceňování ŽP s cílem vymezit přístupy pro stanovení hodnoty 

jednotlivých přírodních složek a jejich prvků. Následně byly analyzovány metody stanovení 

výše škod, které mohou být uplatněny v případě havárie s únikem nebezpečných látek do 

okolí. 

Stanovení hodnoty přírodních zdrojů je uplatňováno především u produktů, které jsou 

obchodovatelné na trhu, jak uvádí například Mendelsohn a Omstead (2009), Frey et al. (2009) 

nebo Sawe a Knuston (2015). Z pohledu znalecké činnosti je pak oceňování nezbytné 

například pro posouzení jaký vliv měl nebo má na ŽP a jeho složky negativně působící faktor 

nebo jaká je výnosová hodnota přírodní produkční složky. Otázkou však stále častěji zůstává, 

proč není ŽP hodnoceno celkově jako systém, se všemi jeho přínosy a to nejenom tržními.  

Preference oceňování produkčních složek ŽP je zřejmá i z pohledu evropské (Evropská 

komise, 2016) a české legislativy (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku). Proto 

je v současné době možné hledat řešení v sestavě dílčích poznatků, vyplývajících 

ze zkušeností s aplikací metod oceňování ŽP nejenom v ČR, ale i v zahraničí. Nesoulad 

v přístupech hodnoty ŽP, tak podtrhuje nezbytnost řešení v hledání jednotného přístupu. Proto 

byl zvolen systémový přístup, kterým se ve své práci zabýval například Janíček (2014) nebo 

Kledus (2014). Stejný problém tak vyvstává i v případě stanovení výše škod na ŽP, spojených 

s haváriemi a únikem NCHL do okolí.  

1.2 Stanovení výše škod na ŽP 

Škodu na ŽP popisuje zákon č. 17/1992 Sb. o ŽP, kdy dochází k výskytu větší koncentrace 

chemických látek v půdách, vodách a jiných přírodních složkách a může dosáhnout až úrovně 

ekologické zátěže. Další interpretace pojmů v legislativě souvisí především s dlouhodobými 

zdroji znečišťování ŽP nebo havárie s únikem NCHL ze stacionárních objektů, které s těmito 

látkami nakládají. Příkladem je Směrnice 35/2004/ES, která byla implementována do 

legislativy ČR, konkrétně zákona č. 167/ 2008 Sb. o předcházení ekologické újmě. Pro případ 

vzniku poškození ŽP stanovuje pravidlo – znečišťovatel platí, společně se způsoby nápravy. 

Zároveň jsou však z působnosti vyloučeny některé činnosti, mezi které patří i přeprava 

nebezpečných látek. Způsob náhrady škody definuje dále například zákon č. 89/ 2014 Sb. 
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občanského zákoníku, ovšem pouze ve vztahu ke vzniklé majetkové újmě, kdy musí být 

konkrétní složka ŽP předmětem vlastnictví.  

1.2.1 Metody stanovení výše škod na ŽP 

Volba metod stanovení výše škod způsobených na složkách ŽP je založena na charakteru 

poškození a události, která jej způsobila. Pro výběr konkrétní metody je tak nezbytný prvotní 

sběr informací a jejich analýza. Zároveň lze vycházet ze zkušeností anebo odborných studií 

událostí, které se již udály a výše škod byly stanoveny. Některé ze současných metod vznikly 

na základě výzkumných projektů, jiné byly vytvořeny pro konkrétní případy a povahu škod, 

jako jsou například úniky ropných látek a kontaminace vodních zdrojů. Zároveň je důležité 

zdůraznit, že i přestože jsou některé metody a přístupy určeny pro stacionární zdroje 

znečištění, lze některé tyto metody aplikovat i pro řešení stanovení výše škod na ŽP 

v souvislosti s transportem nebezpečných látek, nebo využít jejich metodologii pro kombinaci 

s jinými metodami.  

Podle autorů (Tošovská, 1999, McCracken-Rietbergen a Abaza, 2000, Roosberg a 

Thorsteinsson,  2002, Seják, 2010), jsou nejčastěji volené metody založené na stanovení výše 

nákladů (kvantifikace škod na ŽP na základě obnovovacích nákladů, kvantifikace škod na 

životním prostředí na základě změn produktivity, metoda nákladů prevence, náhrady 

respektive obnovy environmentálního zdroje, metoda nákladů příležitosti tzv. alternativních 

nákladů apod.). Uvedené metody vychází z principu preferenčních a nepreferenčního 

přístupu, jako je tomu u metod oceňování ŽP. Sledují ztrátu hodnot poškozených složek ŽP 

a vydané náklady na prevenci poškození nebo naopak likvidaci škod.  

Přestože se tento přístup může zdát dostačující, je nezbytné upozornit, že každý postup je 

jednotlivých metod je individuální a nepokrývá celkové spektrum poškození jak produkčních, 

tak i mimoprodukčních funkcí a složek ŽP.  

1.2.2 Rizika stanovení výše škod na ŽP 

Volba správné metody se s ohledem na výše uvedené stává rizikovou činností, kdy při 

aplikaci pouze jedné metody nebo jejím nesprávném použití může dojít k získání špatných 

nebo nedostatečně vypovídajících výsledků. Mezi rizika spojená se stanovením výše škod 

na ŽP patří například špatná definice hodnocené oblasti, pojmová nejednotnost, identifikace 

pouze viditelných škod na ŽP, chybná volba oceňovacích metod, nedostatečné informace 

a analýza hodnocené oblasti, neznalost aplikovaných metod, individuální hodnocení 

bez využití objektivního názoru okolí, absence zpětné kontroly apod. 

Uvedená rizika jsou pouze částečným výčtem možných faktorů, které mohou mít 

nežádoucí vliv na konečný výsledek celého procesu stanovení výše škod. Proto byla zvolena 

aplikace metod inženýrství rizik. Konkrétně byla zvolena analýza „Co se stane když…“, 

Strom poruch (FTA) a Strom událostí (ETA), jejichž úkolem bylo identifikovat a ověřit, zda 

byly zjištěny všechny škody na ŽP způsobené v souvislosti s havárií a únikem NCHL 

a zároveň zda charakterizované škody s touto událostí souvisí a nemohly být způsobeny jiným 

faktorem z okolí (Roosberg, 2002, Nilsson, 2003, Burgmann, 2005, Adamec et al., 2011, 

Aven, 2014).  
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Zároveň byla využita i metoda Kontrolní seznam (Check List), jejímž účelem je dodržení 

jednotlivých kroků postupu a jejich správnost. Význam řešení problematiky pro přepravu 

a únik NCHL do ŽP, kde způsobují škody, zdůraznil výsledek analýzy současného stavu 

o transportu těchto látek na pozemních komunikacích. 

1.2.3 Rizika přepravy NCHL v souvislosti se vznikem škod na ŽP 

V rámci ČR je pro přepravu NCHL nejčastěji využívána silniční, železniční a lodní (říční) 

přeprava. Nejfrekventovanějším druhem je silniční doprava dle mezinárodní dohody ADR 

(ADR, 2015), u které jsou významnou hrozbou stále se zvyšující objemy a nespecifikované 

nebo lépe řečeno nestanovené trasy, kudy má přeprava probíhat. Nejčastěji přepravovanými 

NCHL jsou hořlavé a vysoce hořlavé látky, jako je benzín, motorová nafta a topné oleje, 

označované UN kódem 1202 a 1203 (Bocán, 2014). v rámci zemí EU přibližně 4 až 8% podíl 

na celkové přepravě zboží. Z toho více než 50 % přepravovaných objemů jsou hořlavé 

kapaliny, nejčastěji ve formě pohonných hmot, následují pak stlačené a zkapalněné plyny. 

V některých evropských zemích byl v roce 2013 zaznamenán nárůst přepravovaných objemů 

téměř až o 100 % (Estonsko, Lucembursko, Velká Británie). V ČR převažuje mezinárodní 

přeprava, která dosahuje téměř 60% zastoupení a od roku 2010 do roku 2014 stouplo 

množství přepraveného množství [mil.tkm] o 22, 3 % (Eurostat, 2016). Ze statistických dat 

poskytnutých Policejním prezidiem ČR vyplývá, že každoročně dochází téměř ke stovce 

dopravních nehod s účastí vozidel v režimu ADR (Bukovský, 2015). Projev unikajících 

NCHL po havárii může mít různý charakter v souvislosti s nežádoucím působením na ŽP 

(Garbolino et al., 2012):  

 výbuch expandujících par vařící kapaliny tzv. BLEVE – škody jsou způsobeny 

horkým proudem výbuchu, 

 výbuch oblaku tvořeného hořlavými plyny a parami tzv. UVCE – škody jsou 

způsobeny účinky přetlaku, 

 únik toxických látek a směsí s nežádoucím dopadem pro člověka a ŽP. 

NCHL se mohou šířit ovzduším, jsou-li látky v plynné formě, kapalné látky se mohou dále 

šířit vsakováním, splachováním nebo vypouštěním. Na šíření unikající látky má i sklon 

terénu, poréznost, složení a typ zasažené půdy, schopnost absorpce, typ půdní mikroflóry, 

vlhkost půdy, momentální klimatické podmínky, doba expozice, ale také doba mezi vzniklou 

havárií a zahájením sanace. Zvláště nebezpečné jsou ale takové látky, vůči jejichž působení 

jsou složky ŽP zranitelné a tyto látky jsou pro ně toxické. Tuto vlastnost NCHL nazýváme 

ekotoxicita, která byla do řešení zavedena z pohledu hodnocení jejího vlivu na jednotlivé 

složky ŽP. 
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2  FORMULACE PROBLÉMŮ A CÍLŮ 

V současné době je stanovení výše škod způsobených únikem NCHL spojeno především 

se stacionárními objekty, které s těmito látkami nakládají, s poškozenými produkčními 

složkami ŽP a náklady spojenými na likvidaci těchto škod. V případě havárie během 

transportu NCHL a jejich úniku do ŽP neexistuje jednotný přístup ke stanovení výše 

vzniklých škod na ŽP. Znalci v tomto případě volí metody na základě vlastních zkušeností, 

znalostí, dostupných informací o této události a jejích následcích. Tento postup není možné 

označit za chybný, nicméně může dojít k situaci, kdy jsou získané informace nesprávně 

zpracovány a interpretovány v důsledku volby nedostatečně vypovídající metody. Na základě 

dostupných informací uvedených v předchozích kapitolách je možné shrnout problémovou 

situaci do následujících bodů: 

 Narůstá frekvence a počet přepravovaných objemů NCHL, což zvyšuje riziko vzniku 

havárie s únikem přepravované látky do okolí a vznik závažných škod na ŽP. 

 Chybí ujasnění komplexního přístupu k řešení stanovení výše škod na ŽP.  

 Oceňování ŽP je zaměřeno především na hodnocení produkční funkce ŽP. 

 Škody na ŽP vzniklé v souvislosti s transportem NCHL jsou stanovovány na základě 

výdajů na likvidaci, nápravu a náhradu. 

Z uvedené formulace problémové situace vyplývá základní problém a to absence ucelené 

metodiky, která by umožnila komplexně stanovit výši vzniklých škod na ŽP. Řešení tohoto 

problému je zároveň hlavním cílem této práce. Aby však tento problém mohl být řešen, je 

důležité zaměřit se i na jeho dílčí části, které mohou být nazývány též dílčími problémy a 

musí být součástí řešení. 

 Prvním problémem je potřeba stanovení metod a přístupů pro zjišťování způsobu 

aktivace ŽP.  

 Druhým dílčím problémem je potřeba zjištění rozsahu poškození prvků ŽP.  

 Třetím problémem je způsob volby a uspořádání metod oceňování s ohledem na 

potřebu kvantifikace vzniklých škod na ŽP.  

Cílem dizertační práce je navrhnout ucelený postup pro řešení konkrétního typu znaleckého 

problému (stanovení výše škod na ŽP způsobených únikem NCHL během jejich transportu) 

se zohledněním výše uvedených problémů.  
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3  METODY ŘEŠENÍ 

K řešení problému absence ucelené metodiky stanovení výše škod na ŽP, byly zvoleny 

metody, založené na systémovém přístupu, v jehož rámci jsou uplatňovány základní atributy, 

jako je vymezení zájmové oblasti, posouzení vlastností zájmové oblasti apod. Pro řešení 

prvního problému v kap. 3, byly zvoleny metody kvalitativní metody inženýrství rizik „Co se 

stane když…“ (What if Analysis) a Analýza stromu událostí, ETA (Event Tree Analysis). 

Výstupy těchto analýzy byly dále aplikovány a rozšířeny v rámci řešení druhého problému a 

navíc byly doplněny metodou Analýza stromu poruch, FTA (Fault Tree Analysis), 

hodnocením zranitelnosti složek ŽP, klasifikací závažnosti vzniklých škod a ověřením pomocí 

softwarového nástroje ALOHA 5.4 (U.S. EPA, 2016). Pro řešení třetího problému jsou 

následně zvoleny a uspořádány metody pro kvantifikaci vzniklých škod, které jsou 

uplatnitelné v podmínkách ČR v rámci znalecké činnosti.   

3.1 Atributy systémového přístupu pro stanovení výše škod na ŽP 

Na základě zkoumaných metod a přístupů pro stanovení výše škod na ŽP způsobených 

v souvislosti s transportem NCHL zvláště na pozemních komunikacích, bylo vyhodnoceno, 

že je nezbytné v prvé řadě zvolit obecný přístup, na jehož základě budou voleny jednotlivé 

metody a postupy. Systémový přístup naplňuje tyto požadavky a je tak vhodnou volbou pro 

řešení stanoveného cíle, jelikož je tvořen postupně a logicky navazujícími kroky. Základními 

atributy systémového přístupu dle Janíček (2014) jsou: 

 definice zájmové oblasti, 

 přístupy řešení problémů, 

 posuzované vlastnosti zájmové oblasti, 

 vymezení metod analýzy posuzované oblasti, 

 etické normy a jejich dodržení.  

3.2 Využití metod inženýrství rizik při stanovení výše škod na ŽP 

Systémový přístup je implementován i v metodách inženýrství rizik, z nichž byly některé 

vybrány jako podpůrný nástroj pro stanovení výše škod na ŽP. Jejich význam se odráží 

především při identifikaci, analýze a hodnocení rozsahu vzniklých důsledků havárie s únikem 

NCHL. Zároveň jsou nástrojem pro kontrolu provedených úkonů a jejich korektnost, čímž 

minimalizují riziko nedostatečné interpretace výsledků a následného stanovení výše škod, 

které není kompletní. Hodnocení rizika je založeno na sběru dostupných informací, analýze 

dat pro stanovení oblasti řešení a formulaci problémů, aplikaci metod analýzy rizika pro 

identifikaci a charakteristiku vzniklých potenciálních škod, vyhodnocení rizik 

a identifikovaných škod s rozdělením dle závažnosti.  

Aplikované metody jsou založeny na kvalitativním přístupu a slouží pro vymezení 

a definici oblasti hodnocení a identifikaci vzájemných souvislostí z pohledu dopadů havárie 

na ŽP. Při aplikaci tohoto přístupu je dosaženo přesnější definice první skupiny systémových 

atributů. Mezi zvolené metody inženýrství rizik, které jsou na tomto přístupu založeny, patří: 
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 Analýza pomocí kontrolního seznamu (Check List Analysis, CLA) je jednoduchou 

metodou, která je založena na vytvoření seznamu kroků, úloh či položek, dle kterých se 

ověřuje úplnost či správnost postupu (Burgman, 2005). 

 Analýza „Co se stane když…“ (What If Analysis) pomáhá vytvořit základní rámec pro 

vymezení lokality, kde lze předpokládat škody a zároveň je charakterizovat 

(Nilsson, 2003). 

 Metoda analýzy stromu poruch (Fault Tree Analysis, FTA) založená na deduktivním 

přístupu pomáhá vyhledat kořenové příčiny vrcholové události, jako jsou škody na ŽP v 

místě havárie (Roosberg a Thorsteinsson, 2002). 

 Metoda strom událostí (Event Tree Analysis, ETA) je metoda založená na induktivním 

přístupu s cílem identifikovat možné následky události a pravděpodobnost jejich 

iniciace Aven (2014). V tomto případě, se jedná o havárii při transportu NCHL 

a následky jsou škody, které byly způsobeny. Aplikace metody ETA pomůže vytvořit 

předpoklad rozsahu havárie a identifikovat potenciální škody, které nemusí být na první 

pohled zjevné. 

3.2.1 Identifikace škod dle zranitelnosti v důsledku úniku NCHL 

Zranitelnost je významnou vlastností složek a prvků ŽP, kterou je pro hodnocení rozsahu 

škod důležité do tohoto procesu zařadit. Výhodou hodnocení této vlastnosti je, že na základě 

ohodnocení prvků zasažené lokality, mohou být snáze identifikována vzniklá poškození 

a jejich závažnost. Hodnocení je založeno na definici ekotoxických vlastností uniklých NCHL 

a jejich množství včetně stanovení rozsahu kontaminace produkčních a mimoprodukčních 

funkcí složek ŽP. 

3.2.2 Modelování havarijních situací 

Výsledky byly ověřeny na modelové situaci havárie s únikem NCHL do vybrané lokality. 

Tato fáze řešení vyžaduje zároveň i posouzení náročnosti pro stanovení rozsahu a výše škod, 

které se u jednotlivých případů poškození liší. Využit bude softwarový nástroj Areal 

Locations of Hazardous Atmospheres (ALOHA 5.4), který byl vytvořen U. S. EPA a NOAA 

(U. S. EPA, 2016). Tento software je volně dostupný a je možné jej používat bezplatně. 

Software slouží pro modelování úniku NCHL s možností zobrazení výstupů v mapových 

podkladech, jako geografické informační systémy (GIS) nebo mapové podklady Google Earth 

(Google, 2016). 

3.3 Metody pro stanovení výše škod na ŽP 

Postup stanovení výše škod na ŽP je založen na zajištění jeho komplexnosti v souladu 

s předem definovanými atributy systémového přístupu. Výběr doporučených metod je založen 

na předchozím hodnocení rozsahu škod a jejich závažnosti dle provedené kategorizace rizik 

dle skupenství, významu a zasažené složky ŽP. Doporučené metody stanovení výše škod 

vytváří vhodnou kombinaci pro posouzení škod na veřejných i soukromých statcích ŽP, 

včetně opatření na zajištění bezpečné přepravy a opatření aplikovaná pro jejich likvidaci a 

sanaci havárie a vzniklých škod. 
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4  VÝSLEDKY 

Následující kapitoly uvádí výsledky, kterých bylo dosaženo v rámci implementace 

systémového přístupu do problematiky stanovení výše škod na ŽP v souvislosti s transportem 

a únikem NCHL během havárie. Zároveň byly využity i metody inženýrství rizik, jako 

podpůrné nástroje k zajištění identifikace, analýzy, hodnocení a charakteristiky vzniklých 

poškození a současně i jako kontrolní nástroj pro minimalizaci rizika vzniku chyby. 

S ohledem na složitost řešení uvedeného problému bylo do celkového postupu zařazeno 

i posouzení zranitelnosti složek ŽP a klasifikaci vzniklých škod na ŽP. Uvedený postup 

nastavení požadavků dodržení systémového přístupu, společně s metodami stanovení rozsahu 

a závažnosti škod, byl využit pro vytvoření jednoduchého softwarového nástroje, jehož cílem 

je určit závažnost škod na jednotlivých složkách zasažené lokality a definovat doporučené 

metody pro stanovení výše jejich škod. Dosažené výsledky navrhovaného jednotného postupu 

byly ověřeny na modelovém příkladu. Zároveň byla práce doplněna o návrh preventivního 

opatření, který v případě havárie během transportu NCHL umožní minimalizovat rozsah 

vznikajících škod na ŽP. 

4.1 Aplikace systémového přístupu stanovení výše škod na ŽP při 

havárii během transportu NCHL 

Systémový přístup a jeho aplikace pro řešení konkrétních problémů, byl zvolen s ohledem 

na jeho komplexnost a jednotnost, která je pro řešení stanovení výše škod na ŽP velice 

významná. Základní postup byl použit za účelem dodržení nezbytných kroků pro jeho 

naplnění. Zároveň byly implementovány podpůrné nástroje a metody, jejichž úkolem bylo 

zajistit úplný, kvalitní a přehledný způsob stanovení výše způsobených škod na zasažených 

složkách ŽP, u kterých došlo ke kontaminaci nebo jinému nežádoucímu projevu unikající 

NCHL. 

4.2 Aplikace analýzy rizika pro identifikaci a hodnocení rozsahu škod 

na  ŽP v souvislosti s havárií a únikem NCHL během transportu  

Aby mohly být uvedené atributy správně naplněny, byly zvoleny metody inženýrství 

rizik, které umožňují na základě řízeného postupu identifikovat a popsat rozsah škod. Zároveň 

je cílem jejich aplikace minimalizovat riziko vzniku chyby a zvýšit tak kvalitu výstupů. 

Použity byly především metody kvalitativní a to v rámci jednotlivých fází přípravy a aplikace 

návrhu navrhovaného přístupu - vymezení a definice oblasti konkrétní entity a jejího řešení, 

identifikace a charakterizace vzniklých příp. potenciálních škod na ŽP na základě analýzy 

průběhu havárie, kontrola správné a kompletní aplikace systémového přístupu pro stanovení 

výše škod na ŽP. 

4.3 Hodnocení zranitelnosti složek ŽP v souvislosti se vznikem škod  

Škody na ŽP, mají proměnný charakter, jak již bylo zmíněno v kapitolách výše. 

Významným faktorem je i zranitelnost složek a prvků v rámci zasaženého území. Na základě 

aplikace uvedených metod byla vymezena poškození a jejich stručná charakteristika, která 

souvisí se zasaženou lokalitou. Pokud bude do posouzení zohledněn prvek zranitelnosti, bude 

znalec schopen lépe stanovit závažnost poškození. Za tímto účelem byl vytvořen jednoduchý 
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postup hodnocení, který je založen na kvalitativním posouzení. Stanoveny následující 

charakteristiky, na jejichž základě je provedeno kvalitativní hodnocení míra zranitelnosti, 

ohrožená funkce ŽP, závažnost narušení funkce ŽP s ohledem na nezbytná nápravná opatření. 

4.4  Kategorizace škod na ŽP pro účely stanovení jejich výše 

V návaznosti na hodnocení zranitelnosti zasaženého území a identifikací zranitelných míst, 

lze následně přistoupit k samotné charakterizaci vznikajících škod. Vytvořením jejich popisu 

mohou být vzniklé škody na ŽP klasifikovány a rozděleny do kategorií hodnotící jejich 

závažnost. Na základě této kategorizace bude znalec schopen získat přehled všech škod, které 

byly způsobeny, nebo které se ještě mohou v souvislosti s působením NCHL na ŽP po havárii 

projevit. Zároveň bude možné posoudit, zda byla pro likvidaci a nápravu škod aplikována 

vhodná opatření, která vedla k jejich odstranění.  

Provedená kategorizace škod na ŽP v souvislosti s transportem NCHL byla založena 

na zpracování údajů o reálných haváriích během přepravy NCHL, kdy byly vyhodnoceny 

statistické údaje poskytnuté PČR (Bocán, 2014, Bukovský, 2015). Na základě této analýzy 

byly stanoveny charakteristiky, které popíší povahu havárie vztahující se ke vzniku škod 

a zároveň povahu škody na ŽP, které po nich vznikly. Konkrétně se jedná o fáze, v rámci 

které došlo k havárii, druh NCHL, její ekotoxicita a další nebezpečné vlastnosti, uniklé 

množství NCHL s ohledem na ekotoxicitu, zasažené složky s ohledem na stanovenou 

zranitelnost vůči uniklé NCHL. 

4.5 Návrh postupu řešení 

Na základě dosažených výsledků, byl vytvořen návrh jednotného přístupu pro stanovení 

výše škod na ŽP v souvislosti s havárií během transportu NCHL. Metodika řešení byla 

vytvořena v souladu s poznatky o současném stavu stanovení výše škod na ŽP, přepravě 

NCHL na pozemních komunikacích a přístupech a metodách vhodných pro implementaci do 

řešené problematiky. Reaguje tak na skutečnost, kterou je absence jednotného postupu, který 

by byl zároveň přehledný a minimalizoval riziko opomenutí některých škod na ŽP. Proto byla 

vytvořena základní osnova, v rámci které jsou jednotlivé přístupy a metody aplikovány. 

Základní přístup, který je provázaný do celé metodologie, je systémovým přístupem. Zvolené 

metody inženýrství rizik společně s vytvořeným posouzením zranitelnosti a kategorizací škod, 

byly aplikovány jako podpůrný nástroj pro naplnění atributů systémového přístupu, 

zpřehlednění řešení složitých problémů a zkvalitnění výsledků. 

Uvedená osnova byla rozdělena do tří fází, v jejichž rámci jsou uvedeny jednotlivé kroky 

hodnocení. Přípravná fáze byla zaměřena na správné vymezení problémové situace 

a problémů z ní vyplívající. V prvé řadě ale musí být definována konkrétní entita zájmu. Ta je 

definována na základě nastavených atributů systémového přístupu. K jejich doplnění slouží 

doporučené metody inženýrství rizik metoda „Co se stane když…“ (identifikace složek 

a prvků zasažené lokality a vymezení základních hranic hodnocení), metoda ETA (vytvoření 

scénářů a identifikaci vzájemných vazeb mezi vzniklými škodami a působícími faktory), 

metoda FTA (ověření příčin vedoucích ke vzniku škody na ŽP ve spojení s havárií a únikem 

NCHL během transportu). Každý z jednotlivých kroků musí být provázen zpětnou kontrolou, 



 15 

která byla do navrhovaného přístupu implementována formou Kontrolního seznamu, který 

v případě nesplnění určitého kroku neumožní dosažení konkrétního výsledku.  

Ve druhé fázi je stanoven rozsah vzniklých škod na ŽP s jejich charakteristikou 

a rozdělením dle složek ŽP, na kterých vznikly. Zároveň je popsána jejich závažnost 

s ohledem na již aplikovaná likvidační a nápravná opatření a současný posuzovaný stav. 

Pro tuto charakteristiku jsou proto aplikovány výstupy aplikace metod inženýrství rizik 

a jejich rozdělení dle zasažených složek ŽP, stanovení závažnosti škod na ŽP s ohledem na 

zranitelnost, která je popsána vytvořeným základním postupem hodnocení a kategorizace 

škod na ŽP dle vytvořeného postupu jejich klasifikace. 

Na základě stanovení rozsahu škod na ŽP a je následně možné zvolit metody pro stanovení 

výše vzniklých škod. První dvě fáze vytváří přehledný a komplexní podklad, který znalci 

umožní následně zvolené metody použít. Volba metod stanovení výše škod by měla 

zohledňovat nejenom náklady na odstranění, ale i další, například preventivní nebo nápravná 

opatření. Volba vhodných metod by tak měla být provedena kombinací dle kategorií 

likvidace, náprava, prevence, náhrada. 

Volba metod stanovení výše škod, které jsou v souladu s uvedenými kategoriemi, mají 

vytvořit ucelený soubor metod, které pomohou ke stanovení objektivní a jednotné celkové 

výše způsobené škody na ŽP. S ohledem na místo události, kde k havárii došlo a její rozsah, 

je zároveň vhodné zvolit i metody založené na preferenčním způsobu oceňování, respektive 

tuto metodu do uvedené kombinace zařadit. Jedná se zejména o havárie s únikem NCHL 

s významným dopadem na okolí, kdy dojde buď k úplné devastaci území, nebo jej není 

možné po určitý časový interval využívat běžným způsobem dle zvyklosti. Příkladem je zákaz 

vstupu do lesů a jiných oblastí určených k rekreaci, společenským účelům apod. Sestavení 

správné kombinace metod záleží na základním algoritmu, vytvořeném s ohledem na 

předchozí fáze osnovy a konkrétní vymezené problémy, které jsou předmětem řešení na dané 

entitě. 

4.5.1 Návrh softwarového nástroje  

Při tvorbě softwarového nástroje, bylo nutné vyřešit další problém, kterým byla nejistota 

jednotnosti zápisu požadovaných informací a dat a možná ztráta v orientaci při aplikaci na 

konkrétním případu. Proto byl vytvořen jednoduchý program, který umožňuje znalci 

postupovat krok po kroku a vytvořit tak ucelený základ pro stanovení výše vzniklého 

poškození na složkách ŽP. Pro tento program byl zvolen nástroj Microsoft Office Excel 2007 

(Microsoft, 2016). Důvodem bylo jeho rozšíření a poměrně jednoduchá obsluhovatelnost. 

Nastavení programu spočívá v jednoduchém algoritmu splnění nebo nesplnění konkrétní 

podmínky. Jak je uvedeno v tabulce 1, celkově bylo vytvořeno sedm částí, z nichž poslední 

slouží jako kontrolní. Části A - G obsahují 33 kroků s nápovědou pro jejich vyplnění. 
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Tab. 1 Rozdělení jednotlivých částí softwarového nástroje 

Označení Název 

A Seznámení se zadáním úkolu 

B Lokalita havárie s únikem NCHL 

C Únik NCHL  

D Škody na ŽP 

E Rozsah a závažnost způsobených škod na ŽP 

F Časová osa  

G Kontrola 

Kontrola splnění jednotlivých kroků a následně celých částí je opatřena slovním 

a grafickým (barevným) znázorněním. V případě splnění všech kroků v rámci jedné z částí, 

dojde ke zvýraznění zelenou barvou, zmizí nápověda a může být přikročeno k řešení další 

části. Dojde-li však k nevyplnění některého z kroků, zůstanou kontrolní pole označená 

červenou barvou. K těmto případům může dojít v případě, že některý z kroků není vyplněn 

nebo není uvedena odpovídající forma odpovědi anebo vyplnění kroku není možné z důvodu 

nesplnění požadované podmínky. V prvním případě, musí být opět zkontrolovány jednotlivé 

kroky v té části, kde zůstalo označení červená kontrolní pole a musí být doplněna. Ve druhém 

případě je v kontrolní části uvedena nápověda, jak se má dále postupovat. Například tam, kde 

mají být informace dohledány, k jakému kroku je potřebné se vrátit nebo zda je vůbec možné 

stanovení výše škod provést.  

Většina jednotlivých kroků byla vytvořena formou výběru z nabízených variant. Každý 

krok je opět ošetřen nápovědou, která uvádí, zda má být vybrána jedna z možností nebo má 

být doplněn popis. Pro části D-F je doporučena aplikace uvedených metod inženýrství rizik 

založených na kvalitativním přístupu. Část F je následně propojena s posouzením zranitelnosti 

složek ŽP a kategorizací a klasifikací škod, jejichž tabelární hodnocení je součástí 

navrhovaného softwarového nástroje. Poslední část G byla vytvořena pro sekundární 

kontrolu, zda byly všechny části a jejich kroky splněny a správně popsány. Pokud je splněn i 

tento krok, dojde k vygenerování výsledků. Ty jsou založeny na splnění konkrétních 

podmínek v jednotlivých částech. 

Výstupem je charakteristika, na jakých složkách ŽP byla nebo může být způsobena škoda, 

společně s vyhodnocením její závažnosti. Škody jsou konkrétně stanoveny pro vodu, půdní a 

horninové prostředí s rostlinou vegetací a biotu. Pro každou z těchto složek byly vytvořeny tři 

klasifikační stupně závažnosti a rozsahu škod s doporučenými opatřeními pro ověření, zda 

byly identifikovány všechny související škody s havárií a únikem NCHL během transportu. 

Každý popis zároveň obsahuje doporučení, jak se může unikající látka šířit v daném prostředí 

a kde je tak nezbytné provést kontrolu například pomocí výsledků monitoringu. Základní 

kategorie škod na složkách ŽP byly rozděleny jako vysoce závažné škody, závažné škody, 

škody předpokládané nebo méně závažné.  Společně s těmito výsledky jsou doporučeny druhy 
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metod a jejich přístupy a metody pro stanovení výše škod na ŽP. Jedná se vždy o kombinaci 

metod, která zohledňuje podmínky komplexnosti posouzení. Vybrané kategorie metod 

stanovení výše škod, které jsou s ohledem na definovaný rozsah škod doporučené nákladové, 

kvantifikační, preferenční. 

Počet doporučených přístupů a metod záleží na kategorii a složce ŽP, na které byly škody 

způsobeny. Pro každou je však doporučena skupina metod se zastoupením jednotlivých 

kategorií. Je také důležité zmínit, že každá havárie s únikem NCHL během transportu 

na pozemních komunikacích má svůj scénář nebezpečí a průběh, společně s heterogenním 

prostředím, kde k ní dochází. Proto jsou metody doporučené, nikoliv striktně stanovené. 

Přestože byl softwarový nástroj vytvořen s důrazem na jeho komplexnost, existují určitá jeho 

omezení, která musí být brána v úvahu. Jedním z nich je zajištění pravdivosti zadávaných dat, 

které má být dodrženo v souladu s etickými normami znalce. Druhým je omezení zadání více 

NCHL, kdy musí být pro každou látku s rozdílnými vlastnostmi postupováno zvlášť. 

Cílem vytvoření tohoto softwarového nástroje bylo zpřehlednit a zjednodušit naplnění 

požadavků pro dodržení systémového přístupu řešení konkrétní oblasti zájmu, které detailně 

charakterizovány v rámci dizertační práce.  V následující kapitole 4.6 byl navržený přístup 

ověřen na modelovém příkladu. 

4.6 Ověření reálnosti řešení na modelovém příkladu 

Návrh jednotného a systémového přístupu pro stanovení výše škod na ŽP, byl ověřen na 

modelovém příkladu, kde byly jednotlivé kroky včetně aplikace softwarového nástroje 

v prostředí Microsoft Office Excel 2007 využity. V prvním kroku bylo důležité zvolit 

vhodnou lokalitu, kde je prováděna i přeprava nebezpečných látek v režimu ADR a je zde 

zároveň pravděpodobnost vzniku havárie. Proto bylo vytvořeno několik základních kritérií, 

která umožnila výběr místa události. Mezi tato kritéria patřily:  

 definice pozemní komunikace bez omezení pro přepravu NCHL, 

 výběr modelové unikající NCHL s ohledem na její reálnou přepravu v tomto úseku, 

 dopravní nehodovost na daném silničním úseku s ohledem na intenzitu dopravy, 

 rozmanitost složek ŽP a zastoupení jejich prvků ve vybrané lokalitě a jejím okolí. 

Na základě uvedených kritérií, byla vybrána lokalita mezi městem Žďár nad Sázavou 

a Hamry nad Sázavou, kde vede frekventovaná silnice I. třídy. Dle výsledků hodnocení 

rizikovosti jednotlivých silnic v ČR (EuroRAP, 2015), patří právě silnice I. třídy mezi 

pozemní komunikace s nejvyšším počtem dopravních nehod. Vybraný úsek modelové oblasti 

je hodnocen středním až středně vysokým rizikem. Úsek je charakterizován vysokou 

intenzitou dopravy související s blízkou průmyslovou oblastí a dalšími městy, kde je 

provozována rovněž průmyslová, zemědělská a další ekonomicky významná činnost. V době 

přípravy modelového příkladu byly zároveň prováděny rozsáhle stavební práce v rámci 

rekonstrukce dálnice D1. I proto zde bylo nutné počítat se zvýšenou frekvencí dopravy 

v době, kdy byl dálniční provoz omezen. V okolí města Žďár nad Sázavou se nachází 

chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy (CHKO Žďárské vrchy), která je zároveň vyhlášena 

jako chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). V okolí zvolené trasy, je mnoho 
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hospodářsky využívaných vodních nádrží (především k chovu ryb) a protéká tudy řeka 

Sázava, která je rovněž významným vodním zdrojem. Havárie byla modelována 

s cisternovým vozidlo a únikem přepravované látky – motorové nafty 7 664 kg litrů 

s kontaminací okolí. 

4.6.1 Popis aplikace navrženého jednotného přístupu stanovení výše škod na ŽP 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výstupy, které vznikly na základě plnění 

základních informací o události. V části A byl nastaven předpoklad, že: 

 znalec přijal úkol stanovení výše škod na ŽP při vzniklé havárii s únikem NCHL 

během transportu na pozemních komunikacích, 

 znalci byly poskytnuty informace o havárii, 

 jedná se o prvotní posouzení. 

Splněním těchto podmínek bylo přistoupeno k části B. Tedy doplnění údajů 

o místu havárie a jejím okolí, které může být zasaženo unikající NCHL. Aby mohly být údaje 

v této i dalších částech správně doplněny, bylo přistoupeno k volbě metod inženýrství rizik, 

konkrétně kvalitativní metodě „Co se stane když…“ a metodě ETA, na jejichž základě bylo 

možné zkontrolovat úplnost údajů a identifikovat případné další škody na ŽP.  Na základě 

metody „Co se stane když…“ byly vymezeny základní údaje pro stanovení hranic oblasti 

řešení a identifikaci složek ŽP a jejich prvků, na kterých jsou předpokládány škody, jak je 

uvedeno v tabulce 2. 
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Tab. 2 Analýza „Co se stane když“ a její aplikace na modelový příklad 

Číslo 

kategorie 
Název 

kategorie 
Otázka Odpověď Hodnocení 

1 
Havárie 

s únikem 

NCHL 

…došlo k úniku 

přepravované látky na 

silnici? 

Ano, unikla a začala se šířit dále do 

okolí.  
Aplikována byla likvidační a sanační 

opatření. 

E 

…se dostalo  vozidlo po 

havárii mimo silnici? 
Ano, dostalo se mimo vozovku, kde 

došlo k převrácení vozidla.  
E 

…došlo k úniku 

přepravované látky do 

blízkého vodního toku? 

Ano. V blízkosti se nachází vodní tok, 

vodní nádrže určené k chovu ryb, zdroj 

podzemní vody.   

D 

2 
Uniklé 

NCHL 

…unikl celý 

přepravovaný objem?  
Ne. A 

…unikla motorová nafta 

z palivové nádrže do 1 

500l? 

Ne. Nedošlo k proražení palivové 

nádrže. 
A 

…unikl motorový olej 

z havarovaného vozidla? 
Ne. Nedošlo k úniku motorového oleje 

ani jiných provozních kapalin. 
A 

3 
Známé 

škody na 

ŽP 

…došlo ke změně pH 

prostředí s odumřením 

půdní vegetace a 

rostlinné vegetace 

v místech zasažení? 

Ano. V místě s nejvyšší koncentrací 

úniku látky a v souvislosti s odtěžením 

kontaminované zeminy – byla 

zavedena nápravná opatření.  

D 

…došlo k zasažení 

vodní plochy s úhynem 

vodní fauny? 

Ano. Došlo ke kontaminaci vody 

v nedaleké řece a vodní nádrže, kde 

došlo k úhynu ryb vlivem udušení. 
D 

…došlo ke kontaminaci 

podzemních vod? 
Ano. Částečně, oblast je monitorována. B 

4 
Okolí 

hodnocen

é lokality 

…je v okolí ochranné 

pásmo vodního zdroje? 
Ano, ale není ohroženo havárií 

s únikem NCHL. 
A 

…je v okolí zemědělsky 

využívaná lokalita? 

Ano. V blízkosti místa havárie se 

nachází zemědělsky obhospodařované 

území. Zjistit směr šíření látky. 
C 

…je v okolí chráněná 

krajinná oblast? 
Ano, ale není ohroženo havárií 

s únikem NCHL. 
A 

Výsledky předchozí analýzy byly doplněny analýzou ETA a její výstupy, které popisují 

jednotlivé koncové události. Již z prvotního posouzení a výstupů první metody je zřejmé, že 

největší škody v případě, kdy nedojde k iniciaci unikající látky, lze předpokládat na vodních 

zdrojích. Proto byly popsány jednotlivé scénáře, ke kterým mohlo během havárie dojít a je 

důležité jejich prověření a vyhodnocení, zda nedošlo k dalším škodám na ŽP. 
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Obr. 1 Příklad aplikace analýzy ETA a identifikace škod na složkách ŽP 

Z uvedené analýzy ETA na obrázku 1 bylo zjištěno celkem pět koncových událostí, které 

mohou v případě úniku motorové nafty do ŽP nastat. Popis jednotlivých koncových událostí 

byl následně vyhodnocen v tabulce 3. S ohledem na již známé skutečnosti havárie, může být 

koncový prvek E a D vyloučen. Pro ověření dalších možných koncových událostí A - C, jako 

je kontaminace podzemních vod, horninového prostředí, půd a rostlinné vegetace a živočichů, 

musí být poskytnuty informace o provedení šetření zaměřené na tyto složky ŽP, nebo je 

nezbytné si je vyžádat pro možnost jejich následného posouzení. 

Tab. 3 Charakteristika koncových prvků havárie modelové situace 

Koncový prvek Význam 

A NCHL unikla do vodního toku v místě havárie. 

B 
NCHL unikla do ŽP, došlo ke kontaminaci půdy a vegetace, došlo ke 

kontaminaci podzemních vod. 

C 
NCHL unikla do ŽP, došlo ke kontaminaci půdy a vegetace. Nedošlo 

k úniku do podzemních vod. 

D 
NCHL se nedostala mimo pozemní komunikaci, byla sanována běžnými 

prostředky.  

E Po havárii nedošlo k úniku NCHL do ŽP. 

Nejzávažnější škody, je dle doposud získaných výsledků možné předpokládat na zasažené 

složce ŽP vodního prostředí, proto byla v následující části provedena znovu analýza ETA, 

zaměřená na hydrologické prostředí zasaženého území unikající NCHL. 
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Obr. 3 Příklad aplikace analýzy ETA a identifikace škod pro konkrétní složku ŽP 

Pro vytvořené scénáře a jejich koncové prvky bylo opět vytvořeno vyhodnocení, které je 

uvedeno v tabulce 4. Opět mohou být vyloučeny scénáře Ev a Dv, jelikož je již známo, že 

došlo ke kontaminaci vodního prostředí v místě havárie. 

Tab. 4 Příklad hodnocení koncových událostí analýzy ETA pro vodní prostředí 

Koncový prvek Význam 

Av 

NCHL se rozšířila do okolí prostřednictvím podzemních a povrchových 

vod, předpoklad poškození vegetace, úhyn živočichů, předpoklad vyšších 

škod než u Bv. Kontaminace vodní nádrže určené pro chov ryb. 

Kontaminace zdrojů pitné vody prostřednictvím podzemních vod. 

Bv 

NCHL se rozšířila do okolí prostřednictvím podzemních a povrchových 

vod, předpoklad poškození vegetace, úhyn živočichů, předpoklad vyšších 

škod než u Cv. Kontaminace vodní nádrže určené pro chov ryb. Zabráněno 

kontaminaci zdrojů pitné vody. 

Cv 

NCHL se rozšířila do okolí prostřednictvím podzemních a povrchových 

vod, předpoklad poškozen vegetace, úhyn živočichů, předpoklad vyšších 

škod než u Dv. Zabráněno kontaminaci vodních nádrží. 

Dv 
Škody vznikly v místě úniku (zabráněno šíření), předpoklad poškození 

vegetace, živočichů. 

Ev Unikající NCHL nekontaminovala podzemní ani povrchové zdroje vody. 

Výstupy uvedených metod analýzy rizika byly využity v dalším kroku, kterým je již 

samotná aplikace navrženého jednotného systémového přístupu, který byl navržen 

v dostupném modelovacím prostředí tabulkového kalkulátoru MS Office. Dostupné a zjištěné 

údaje, byly doplněny dle pokynů do jednotlivých částí A – G. Jak bylo již uvedeno před 

aplikací metod analýzy rizika, splněna byla v prvé řadě část A, kdy znalec přijme úkol 

stanovení výše škod na ŽP.  
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Základní informace 1
Místo: (název, silnice č., km), GPS: xx°xx'xxx''

Čas: xx:xx h, Datum
ANO

Význam lokality

Blíže charakterizujte nebo doplňte popis významu lokality

Zdroje tekoucí povrchové vody

vodní tok; dešťová kanalizace a příkopy; kanalizace 

vyústěná do vodního toku; kanalizace spojená s ČOV; není; 

ostatní - popsat

Zdroje stojaté povrchové vody

vodárenská nádrž (zásoba vody - pitné); vodní nádrž 

(rybolov, rekreace, závlaha apod.); zatopené těžební jámy, 

sedimentační pole a odkaliště; mokřady a rašeliniště; není; 

ostatní – popsat

Zdroje podzemní vody

Jedná se o vodohospodářsky významný kolektor?

Pokud ano, doplňte popis, např. skupinové vodovody 

regionálního významu, zásobování obcí, jednotlivých domů 

apod.)

Zranitelnost půd

Půdní druh

Půdní typ

Lesy

Zemědělsky obhospodařovaná území

Živočichové

Další druhy zastoupené zeleně

V případě potřeby doplňte další specifikaci

Teplota °C

Tlak hPa

Úhrn srážek mm

Průměrná rychlost větru m/s

Reliéf dle sklonu terénu 7 Sklon terénu ANO

Má zasažená lokalita zvláštní režim ochrany?

Pokud ano, popište

ANO

vodní tok, dešťová kanalizace, kanalizace 

spojená s ČOV

vodní nádrž (rybolov)

Podzemní voda

průlinové

ANO

zásobování obcí

Hlavní účel využití lokality 2

zastavěná oblast, v blízkosti se nachází CHOPAV, 

ANO

B

Lo
ka

lit
a 

h
av

ár
ie

 s
 ú

n
ik

em
 N

C
H

L

Místo: silnice I/19, směr Hamry nad Sázavou

GPS: 49°56'44,11'' N, 15°91'83,51'', 

Čas: 05:10 h

Datum: 12.2.2016

zemědělsky obhospodařovaná

Hydrologické poměry 3

Povrchová voda - zvolte všechny odpovídající hodnoty

Půdní pokryv 4

silně náchylné

ANO

středně těžké

kambizemě

Biotické složky 5

hospodářské

ANO

pole

volně žijící

rozptýlená zeleň ve volné krajině

rozptýlená zeleň podél vodního toků a 

komiunikace

Meteorologické podmínky 6

5

ANO

1100

0,1

3

svažité

Zvláštní režim ochrany 8

maloplošná chráněná území

ANO

CHOPAV

 

Obr. 4 Výstup doplnění údajů do části B softwarového nástroje 
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Druh přepravy NCHL 1 Druh přepravy ANO

Únik NCHL 2 Došlo k úniku NCHL během havárie? ANO

Druh NCHL 3 Druh NCHL uniklé během havárie (UN kód, název) ANO

Skupenství 4 Skupenství NCHL ANO

Třída NCHL dle ADR 5 Třída NCHL dle ADR ANO

Voda

Toxicita

Další nebezpečné vlastnosti

Půda

Toxicita

Další nebezpečné vlastnosti

Biota

Toxicita

Další nebezpečné vlastnosti

Únik NCHL 7
Jaké množství NCHL uniklo během havárie?

(množství v l nebo kg)
kg ANO

Únik s podlimitním 

množstvím NCHL dle 

kategorií ADR

8
Jednalo se o únik s podlimitním množstvím NCHL dle 

kategorií ADR?
ANO

Význam uniklého 

množství pro složky ŽP
9 Je uniklé množství významné pro složky ŽP? ANO

Je známá doba kdy začala unikat NCHL do ŽP a doba, kdy 

byly započaty likvidační a sanační práce?

Pokud ano, popište

mírně toxická

hořlavost

7 664

NE

uniklé množství NCHL způsobuje škody na 

složkách ŽP

C

Ú
n

ik
 N

C
H

L 
b

ěh
em

 h
av

ár
ie

cisternová jednotka

ANO

1202 motorová nafta

kapalné

3 - Hořlavé kapaliny a látky

Nebezpečné vlastnosti 6

ANO

ANO

vysoce toxická

hořlavost

ANO

toxická

hořlavost

ANO

Působení NCHL v ŽP 10

ANO

ANO

Únik - 5:15 h

Likvidační a sanační práce - 6:30 h

 

Obr. 5 Výstup doplnění údajů do části C softwarového nástroje 
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Škody známé 1 Jsou již známy některé škody na složkách ŽP po havárii? ANO

Půda

Popište známé škody na půdách

Voda

Popište známé škody na vodách

Biota

Popište známé škody na biotické složce

Ovzduší

Popište známé škody na ovzduší

3 Byly již provedeny likvidační a sanační práce? ANO

Popište, jaké byly provedeny likvidační práce

Popište, jaká sanační opatření byla použita

5
Pokud byla výše uvedená opatření již provedena, byla 

účinná?
ANO

Vliv na škody na ŽP 6
Nachází se v okolí další faktory, které mohly škody v 

zasažené lokalitě způsobit?
ANO

Hodnocené škody na vodách - popište

Hodnocené škody na horninovém prostředí a půdách - 

popište

Hodnocené škody na biotické složce - popište

D

Šk
o

d
y 

n
a 

ŽP

ANO

Škody na složkách ŽP 2

Na jakých složkách ŽP již byly škody identifikovány?

ANO

ANO

kontaminace horninového prostředí a půdy, 

zemědělsky obhospodařovaného území

ANO

kontaminace vodního toku, vodní nádrže (chov 

ryb), dešťová kanalizace a příkopy, kanalizace 

spojená s ČOV

ANO

úhyn ryb a rostlinné vegetace

NE

Likvidace a sanace škod 

na ŽP

Ano, již byly provedeny.

4

Jaké byly nebo budou provedeny likvidační a sanační práce?

ANO

odstranění havárie, odtěžení kontaminované 

zeminy, odčerpání uniklé látky z povrchu vodní 

hladiny

norné stěny a vlákna, sorbenty, revitalizace 

rostlinné vegetace, regenerace vodního 

prostředí

Ano, ale bylo nutné aplikovat sekundární 

opatření.

Ne, není zde takový předpoklad.

Definice škod, které 

budou hodnoceny.
7

povrchové (vodní tok, vodní nádrže) a spodní 

vody (zásobování obcí)

ANOOdtěžená půda.

rostlinná vegetace, živočichové určení k chovu 

(ryby)
 

Obr. 6 Výstup doplnění údajů do části D softwarového nástroje 
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Čas porušení přepravního obalu/nádrže

Čas vzniku/projevu poškození ŽP

Čas začátku likvidačních a sanačních prací

Čas ukončení sanace zasažené lokality

Povrchová voda 4 A d

Podzemní voda 3 B d

Půda 3 A c

Biota 3 B c

Ovzduší

Fáze transportu

Skupenství NCHL

Kategorie NCHL  dle jejich nebezpečných vlastností

Klasifikace dle významu uniklého množství

Voda

Půda

Biota

Klasifikace hodnocení významu škod po úniku NCHL

ANO

E

Pr
ůb

ěh
 h

av
ár

ie

Časová osa havárie 1

12.2.2016, 5:10 h

ANO

12.2. 2016, 5:50 h

12.2. 2016, 6:30 h

12.6.2012, 14:00 h

1

Posouzení zranitelnosti složek ŽP dle záložky Zranitelnost (popis dle indexů)

ANO

Klasifikace škod na ŽP 2

Klasifikace dle záložky Klasifikace škod

ANO

MV

kapalné

3

C

2

Prostředí úniku NCHL

ANO

ANO

F

Zá
va

žn
o

st
 z

pů
so

be
n

ýc
h 

šk
o

d 
na

 Ž
P

Posouzení zranitelnosti

 

Obr. 7 Výstup doplnění údajů do části E a F softwarového nástroje 

Po doplnění části F a splnění podmínek jednotlivých kroků, bylo přistoupeno k poslední 

části, kterou je kontrolní část G. Jak je uvedeno na obrázku 43, provedena byla sekundární 

kontrola, s vyhodnocením jednotlivých kroků a částí, jako splněných.  

 A
B
C
D
E
F

Došlo k havárii s únikem NCHL během transportu 

(ložná/mobilní fáze)?

Byl poškozen přepravní obal/palivová nádrž a došlo k úniku 

NCHL?

Došlo ke kontaminaci složek ŽP s následnými projevy 

působení NCHL?

Byly identifikovány škody na ŽP v souvislosti s únikem 

NCHL?

G

Ko
nt

ro
la

Kontrola splnění částí

A - F
1

ANO

ANOANO
ANO
ANO
ANO

Kontrola splnění 

podmínek dílčích částí 

události související se 

vznikem škod na ŽP

2

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO
 

Obr. 8 Výstup doplnění údajů do kontrolní části G 

Provedením kontroly s odsouhlasením jednotlivých otázek, byly následně vygenerovány 

výsledky založené na splnění jednotlivých podmínek v předchozích krocích. Výsledky 
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hodnotící rozsah a dopad úniku motorové nafty po dopravní havárii byl vyhodnocen pro 

všechny tři složky jako rizikový. Pro každou zasaženou složku byly doporučeny postupy 

a metody stanovení výše škody na ŽP. Výsledky modelu jsou uvedeny zároveň v příloze 2 

dizertační práce, jako samostatný soubor ve formátu.xlsx.  

Stupeň

1

2

3

Složka ŽP

Voda

1) Nákladový způsob (odstranění havárie a škod a stanovení jejich 

výše)

2) Kvantifikace škod na základě obnovovacích (reprodukčních nákladů)

3) Stanovení náhrady škod na ŽP (kompenzace přechodné nebo trvalé 

ztráty funkce zasaženého území)

4) Metoda ocenění environmentálního statku pomocí analýzy rizika 

tržních škod

5) Preferenční metoda oceňování (v případě zasažení rekreační oblasti - 

vodní nádrže, vodního toku apod., kde je omezen přístup po dobu 

likvidace a sanace)

6) Hodnocení biotopu (zvláště v případech, kdy došlo i k zásahu 

chráněné lokality)

7) Metoda Funkce škod

Doporučené přístupy a metody stanovení výše škody na ŽP

Hrozba vzniku vysoce závažných škod především na 

vodních složkách ŽP. Je nezbytné zaměřit se na povrchové i 

podzemní vody. Projev škod je předpokládán nejenom v 

místě havárie, ale i okolí, došlo-li k úniku do tekoucích a 

podzemních vod. (provádění monitoringu, vytvoření 

analýzy rizika a modelu havárie)

Škody na ŽP

Škoda není předpokládána

Škoda není předpokládána  

Obr. 91 Výsledky pro škody na vodách - doplnění modelového nástroje pro konkrétní 

příklad 

1

2

3

Půdní pokryv

Škoda není předpokládána

1) Nákladový způsob (odstranění havárie a škod a stanovení jejich 

výše)

2) Kvantifikace škod na základě obnovovacích (reprodukčních nákladů)

3) Stanovení náhrady škod na ŽP (kompenzace přechodné nebo trvalé 

ztráty funkce zasaženého území)

4) Kvantifikace škod spojených se změnou produktivity

5) Metoda alternativních nákladů (pokud došlo ke změně využití 

lokality)

6) Preferenční metoda oceňování (v případě zasažení rekreační oblasti - 

vodní nádrže, vodního toku apod., kde je omezen přístup po dobu 

likvidace a sanace)

7) Hodnocení biotopu (zvláště v případech, kdy došlo i k zásahu 

chráněné lokality)

8) Metoda Funkce škod

Hrozba vzniku závažných škod na půdním a horninovém 

prostředí a rostlinné vegetaci. Uniklá NCHL se může šířit 

dále do okolí prostřednictvím podzemních nebo 

povrchových částí. Může docházet ke vzniku nebezpečných 

par a jejich šíření dále do okolí, v případě iniciace riziko 

výbuchu (riziko zejména v podzemních prostorách). 

Předpoklad škod je především v místě havárie, ale nelze 

vyloučit ani vznik škod v blízkém okolí. (doporučen 

monitoring okolí, analýza rizik a vytvoření modelu havárie)

Škoda není předpokládána  

Obr. 102 Výsledky pro škody na půdním pokryvu - doplnění modelového nástroje pro 

konkrétní příklad 

1

2

3

1) Nákladový způsob (odstranění havárie a škod a stanovení jejich 

výše)

2) Kvantifikace škod na základě obnovovacích (reprodukčních nákladů)

3) Kvantifikace škod spojených se změnou produktivity

4) Metoda alternativních nákladů (pokud došlo ke změně využití 

lokality)

5) Preferenční metoda oceňování (v případě zasažení rekreační oblasti - 

vodní nádrže, vodního toku apod., kde je omezen přístup po dobu 

likvidace a sanace)

6) Hodnocení biotopu (zvláště v případech, kdy došlo i k zásahu 

chráněné lokality)

7) Metoda Funkce škod

Hrozba vzniku závažných škod na biotických složkách. 

Uniklá NCHL může působit nejenom v podzemních ale i 

nadzemních částech a ovzduší. Dle druhu látky mohou 

vznikat nebezpečné páry, které po iniciaci způsobují výbuch 

nebo hoření, stejně tak kapaliny. Ohrožena je flora i fauna 

(hospodářská zvířata/ volně žijící zvěř). Předpoklad vzniku 

škod je v místě havárie, možnost šíření i do okolí. 

(monitoring okolí, analýza rizika a modelování havárie)

Škoda není předpokládána

Biota

Škoda není předpokládána

Obr. 11 Výsledky pro škody na biotických složkách - doplnění modelového nástroje pro 

konkrétní příklad 
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Uvedené postupy a metody stanovení výše škod, jsou pro některé složky totožné, je tedy na 

znalci, které z těchto postupů a metod si vybere pro celkové stanovení výše škod na ŽP. 

Nicméně je důležité dodržet princip zachování komplexního posouzení s využitím kombinace 

metod (nákladové, kvantifikační, preferenční). Důvodem je především fakt, že při havárii 

došlo k zasažení nejenom soukromých, ale také veřejných statků, kdy nebylo možné 

zasaženou lokalitu využívat běžným způsobem dle zvyklosti po dobu likvidačních a sanačních 

prací. 

4.6.2 Aplikace softwaru ALOHA 5.4 pro ověření získaných výsledků 

Při úniku motorové nafty dle modelového příkladu bylo nezbytné vytvořit hodnocení výše 

škod s ohledem na vodní, horninové a půdní prostředí, kde látka může být zvláště nebezpečná 

svými vysoce toxickými vlastnostmi a schopností šířit se v prostoru. S ohledem na dostupnost 

informací o modelové havárii, místu, kde k ní došlo a již některým známým škodám, je 

možné vytvořit podpůrný model, pro odhad lokality, která byla zasažena. Vhodné je k tomu 

využít softwarový nástroj, který umožňuje vytvořit model v mapových podkladech. 

S ohledem na dostupnost těchto SW nástrojů, byl vybrán program vytvořený U. S. EPA 

nazvaný ALOHA 5.4, který je volně dostupný. Výstupem z tohoto modelování, je zobrazení 

zóny, kde je dle definovaných podmínek předpokládán únik NCHL do okolí, přičemž 

jednotlivé zóny zároveň zobrazují koncentrace NCHL.  

 

Obr. 123 Výstup modelování úniku motorové nafty při havárii na pozemní komunikaci 

(U. S. EPA Aloha 5.4, 2016, Google Earth 2016) 

 Vzniklé výsledky slouží jako orientační, pro odhad zasažené plochy, kde ovšem musí být 

proveden monitoring a analýza půdních vzorků vypovídající o koncentraci uniklé NCHL. 

Model slouží zároveň pro kontrolu vytvořeného hodnocení provedeného dle výše uvedeného 

nástroje. Důležité je ovšem uvažovat sklon terénu, který může směr šíření významně ovlivnit 

zvláště u kapalných látek.  
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4.7 Návrh preventivních opatření vzniku závažných škod na ŽP 

V rámci zpracování výsledků uváděného jednotného přístupu pro stanovení výše škod na 

ŽP, bylo zároveň navrženo preventivní opatření, sloužící pro přepravu NCHL, jehož cílem je 

zmírnění dopadů v případě havárie s únikem látek do okolí, v první části s kontrolou 

přítomnosti zranitelných prvků prostředí a jeho základní charakteristiku. Ve druhé části byla 

implementována část kontrolní, ve které je formou odpovědi ANO nebo NE uvedeno, zda 

byla provedena likvidační a sanační opatření bezprostředně po havárii, tedy ještě před 

zásahem odborné firmy pro likvidaci takovýchto havárií a sanaci prostředí. Znalec pak může 

tento dokument využít jako podklad pro posouzení, zda vzniklé škody nebyly způsobeny 

například nedostatečným zabráněním jejich vzniku apod. Vytvořený obsahuje krátký přehled 

významných informací o nebezpečných vlastnostech uniklých látek pro ŽP s identifikací 

zranitelných složek a prvků. Dokument byl vytvořen ve formě tabulky, která by neměla mít 

větší rozsah než jednu stranu. Informace uvedené v dokumentu byly vytvořeny stručně 

s ohledem na potřebu rychlého jednání v době havárie. Uvedené údaje, jako je neslučitelnost 

materiálů nebo ekotoxicita a zranitelné složky ŽP, bývají uvedeny v bezpečnostním listu. 

Bohužel ne všechny bezpečnostní listy přepravy jsou kompletně vyplněny, a proto musí být 

informace dohledávány v jiných zdrojích. Informace o přepravované látce by tak měly být 

vyplněny pro konkrétní přepravovanou látku. Poslední bod části A byl zvolen pro možnost 

provedení základního monitoringu okolí a stanovení příslušných opatření pro zabránění šíření 

NCHL. 
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Tab. 4 Návrh preventivního opatření pro přepravu nebezpečných látek v režimu ADR 

Název Popis 

Část A – Základní informace o nebezpečných vlastnostech NCHL 

UN kód a název látky UN 2032 – Kyselina dusičná 

Vlastnosti nebezpečné pro ŽP 
Škodlivá pro vodní organismy, mění pH prostředí. Nebezpečná pro zdroje 

pitné vody. S vodou vytváří silně žíravý roztok. 

Neslučitelné materiály 

vyvolávající nebezpečné reakce 
Kovy, redukční činidla, voda. 

Ohrožené složky a prvky ŽP vodní prostředí a biotické složky prostředí 

Způsob a šíření do ŽP Šíří se formou plynu/mlhy/par tekutiny. Nesmí vniknout do kanalizace. 

Kontrola bezprostředně po 

havárii - Identifikace 

přítomnosti zranitelných složek 

ŽP 

 

A) voda  

o kanalizace v dosahu místa úniku ANO/ NE 

o povrchová voda 

 stojatá ANO/ NE,  

 tekoucí ANO/ NE 

o zdroj pitné vody ANO/ NE 

o ČOV ANO/ NE 

o podzemní voda ANO/ NE 

B) Horninové prostředí a půdy 

o zemědělsky obhospodařované ANO/ NE 

o zemědělsky neobhospodařované ANO/ NE 

C) Biotické složky 

o rostlinná vegetace ANO/ NE 

 rozptýlená zeleň ANO/ NE 

 lesy ANO/ NE 

 pole ANO/ NE 

 louka ANO/ NE 

 zahrady/ vinice/ chmelnice ANO/ NE 

o volně žijící zvěř ANO/ NE 

o hospodářská zvířata ANO/ NE 

D) Území s e zvláštním režimem ochrany 

o ANO/ NE 

E) Zastavěné území 

o obydlená lokalita ANO/ NE 

o průmyslová oblast ANO/ NE 

Část B -  likvidační a sanační opatření 

Likvidační a sanační opatření 

Bylo zabráněno dalšímu úniku NCHL? 

o ANO/ NE 

Byla zahájena likvidace havárie? 

o ANO/ NE 

Byla provedena sanační opatření? 

o ANO/ NE 

Byla provedená opatření dostačující? 

o  ANO/ NE 

Odpovědnost Příjmení, jméno. Datum. Podpis. 

 

 Uvedený návrh doplňkového dokumentu pro přepravu NCHL po pozemních 

komunikacích byl vytvořen v souladu s dosaženými výsledky, uvedenými v kapitole 4 a jeho 
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výstup je v dizertační práci uveden na str. 124. Podnětem pro zpracování tohoto dokumentu 

byl fakt, že v současné době neexistují stanovené trasy pro přepravu v režimu ADR 

s výjimkou využití zákazových značek B18 a B19 (ADR, 2015). Zvolená kombinace již 

doplněných informací a provedení kontroly s využitím odpovědí na otázky ANO/ NE může 

být uplatněna nejenom u složek Integrovaného záchranného systému, přepravních společností 

apod., ale jejím účelem je i možnost jeho využití z pohledu znalce. 
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5  DISKUZE  

Stanovení hodnoty složky ŽP a jejích prvků, je složitým úkolem, zejména jedná-li se 

o netržní, veřejné statky, které jsou lidskou společností bezplatně využívány, jak upozornily 

ve svých studiích například Kerns (2013) nebo Knights et al. (2011). Lidská společnost si 

zvykla na jistotu, kterou mu příroda poskytuje a ne vždy si tak uvědomuje dopady 

antropogenní činnosti, které mohou užívání těchto environmentálních služeb významně 

omezit. Celková hodnota vztažená k těmto přírodním zdrojům je proto těžko stanovitelná, 

i přestože je snahou dnešních environmentálních ekonomů o její stanovení (např. Foster, 

1997, O’Neill, 2007, Seják et al, 2010 nebo Sidorov, 2010) a zavedení mezi hodnoty tržní. 

Současné metody oceňování jsou založeny na kvantitativním způsobu pro funkce produkční 

a především kvalitativní přístupy pro funkce mimoprodukční. Jedná se o určitou 

nevyrovnanost přístupu řešení, kdy obě tyto funkce poskytují významné přínosy pro lidskou 

společnost a jsou součástí jednoho systému s úzkým propojením vzájemných vazeb. 

Příkladem je lokalita, ve které se nachází les, louka, pole a vodní nádrž. Na tyto jednotlivé 

prvky může být pohlíženou ze dvou hledisek. Prvním je z pohledu tržní, produkční funkce 

lokality, která je využívána především pro zemědělskou a jinou hospodářskou činnost. 

Druhým hlediskem je využívání této lokality, konkrétně jeho netržních, mimoprodukčních 

funkcí, pro rekreaci, jako kulturní a společenské prostředí. Oba tyto pohledy na konkrétní 

lokalitu však mají stejné základní parametry, je následně na hodnotiteli, jak ji posoudí, 

společně s jejím významem pro lidskou společnost. Přesto je však zohledňována především 

výkonnost dané lokality z pohledu uplatnitelnosti na trhu a zisku, jak ve svých studiích rovněž 

uvádí například Fencl (2010) nebo Matos (2010). Stejný problém lze uvést i z pohledu 

legislativy EU i ČR. Již samotný zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku vymezuje pro 

ŽP konkrétní prvky, kam spadá pouze určitá část složek a prvků ŽP, jako jsou lesy, okrasné 

rostliny apod. Tyto údaje se staly výchozím argumentem pro analýzu současných přístupů 

stanovení výše škod na ŽP, jehož problematika se stala hlavním předmětem řešení této práce. 

S ohledem na širokou oblast řešení, byla problematika vymezena na oblast přepravy NCHL 

a havárie, kdy dojde k úniku těchto látek a poškození prvků zasažené lokality. 

Na základě provedené literární rešerše, bylo zjištěno, že problémová situace nastává již 

v části definic, konkrétně pojmové čistoty a jejich interpretaci například prostřednictvím 

zákona č. 17/1992 Sb., o ŽP nebo například zákon č. 167/ 2008 Sb. o předcházení ekologické 

újmě a její nápravě. V případě havárie s únikem NCHL během jejich transportu jsou některé 

pojmy a jejich interpretace pro řešenou problematiku složitým úkolem. Příkladem je náhrada 

škody nebo vzniklé újmy, kdy v případě havárií s únikem nebezpečných látek, jde především 

o náklady na likvidaci škod nebo poškozený majetek a ztrátu produkce například zemědělsky 

obhospodařovaného území.  Jednotlivé legislativní nástroje (např. Směrnice 2004/35/ES 

o odpovědnosti za ŽP) stanovují výjimku pro některé situace, mezi které patří i havárie 

s únikem NCHL.  

Následné stanovení výše škod je pak nesnadným úkolem, kdy záleží především na znalci 

nebo expertovi, jaké jsou jeho zkušenosti s řešením této problematiky. Především 

v problematice škod vzniklých v souvislosti s uvedenou nežádoucí událostí byla řešena 

absence jednotné metodiky jejich stanovení. V současné době jsou metody hodnocení rozsahu 
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a následného stanovení výše škod řešeny nejenom z pohledu ztráty produkčních funkcí, ale i 

z pohledu stacionárních objektů, kdy je jejich rizikov případě nakládání s NCHL 

pravděpodobné. Příkladem takovýchto hodnocení je například U.S. EPA (1997), nebo 

slovenský metodický pokyn MŽP SR (2007), v rámci kterého byl vytvořen systém hodnocení 

rizik pro posouzení environmentálních škod. Hodnocením environmentálních rizik se rovněž 

z pohledu vznikajících škod a jejich expertního nebo znaleckého posouzení zabývá i 

Roosberg (2002) nebo Burgman (2005). Právě hodnocení rizik, se pro stanovení výše škod na 

ŽP ukázalo jako vhodný podpůrný nástroj, který zajistí jednotnost a minimalizaci rizika ztráty 

informací nebo jejich špatné interpretace s výsledným neúplným nebo chybným 

vyhodnocením.  

Důležité ovšem bylo zvolit vhodný přístup, který pro celkovou implementaci 

navrhovaných kroků pro stanovení výše škod na ŽP, naplní požadavky na jednotnost. Proto 

byl zvolen systémový přístup (Janíček, 2014) se splněním jeho atributů pro možnost aplikace. 

Tento přístup je často součástí technických metod a procesů, stejně jako metod inženýrství 

rizika. Postup nastavení jednotlivých vlastností byl uveden v kapitole 4.1 dizertační práce. 

Informace a data pro jejich naplnění byla vytvořena společně s podpůrnými nástroji metod 

inženýrství rizik, které byly založeny na kvalitativním přístupu. Tyto metody byly zvoleny 

s ohledem na formu jejich výstupu a možnost jejich aplikace pro řešení problematiky 

hodnocení environmentálních rizik, jak uvádí například Mulai (2006), Silvanita et al. (2011), 

Gromley et al. (2011) nebo Fairman et al. (2016). Metody byly zvoleny i s ohledem na 

obtížnost jejich aplikace. Přesto, pokud se znalec s těmito metodami dříve nesetkal, je vhodné 

provést konzultaci s odborníkem v této oblasti. Analýza Kontrolním seznamem byla následně 

implementována do vlastního návrhu řešení v podobě softwarového nástroje. Využití metod 

inženýrství rizik se při jejich implementaci do řešení prokázalo jako účinné a byl tak 

zdůrazněn význam těchto nástrojů a jejich aplikace ve vědním oboru Soudní inženýrství. 

Pro ověření správnosti jejich aplikaci a doplnění, byly navrženy dvě formy posouzení. 

První, vztahující se k potřebě identifikovat škody, které již vznikly, nebo existuje důvod jejich 

hrozby – hodnocení zranitelnosti složek a prvků ŽP. Význam hodnocení prvku zranitelnosti je 

doložen i odbornými studiemi a metodikami, které jsou dnes ve světě i ČR aplikovány (MŽP, 

2003, Nilsson, 2003, Lownes a Rahman, 2013,U.S. EPA, 2015). Při návrhu posouzení 

zranitelnosti byly brány v úvahu požadavky, jako je jednoduchost, přehlednost a možnost 

základního rychlého posouzení. Pro další hodnocení. Nejedná se proto o postup srovnatelný 

s uvedenými metodikami, které jsou časově i datově náročnější s detailnějšími výsledky. 

Druhým navrženým způsobem posouzení vzniklých nebo potenciálních škod je jejich 

klasifikace dle stanovených kategorií, které byly vytvořeny na základě skupenství, 

nebezpečných vlastností unikajících látek a typu prostředí, do kterého látka unikla a kudy se 

může šířit. Ověření přítomnosti zranitelných složek ŽP a jejich prvků, společně 

s pravděpodobností rozsahu havárie, bylo využito modelovacího softwarové nástroje ALOHA 

5. 4. (U. S. EPA, 2016), který je volně dostupný, a požadavky na jeho ovládání nejsou složité. 

Je ovšem důležité brát v úvahu jeho omezení, jako je časové omezení modelu (1 h od 

havárie), modelování pouze na povrchu, bez schopnosti přizpůsobit se reliéfu krajiny. Přesto 

je možné výstupu tohoto softwaru využít jako podklad pro identifikaci jednotlivých prvků 
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v místě havárie a okolí, společně s jejich vazbami, na jejichž základě může dojít ke vzniku 

škod, které nesouvisí s řešenou událostí.  

Celý navrhovaný postup, byl pro zjednodušení a zpřehlednění převeden do softwarového 

modelovacího nástroje v podobě tabulkového kalkulátoru. Opět bylo důležité dodržet 

požadavek na jednotnost a dostupnost. Proto byl nástroj vytvořen v prostředí MS Office Excel 

(Microsoft, 2016), který je v současné době jedním z nejrozšířenějších kalkulátorů, který 

umožňuje zadání logických podmínek s generací výsledků. Výhody a omezení navrhovaného 

nástroje byly uvedeny v kapitole 4.5. Cílem vytvoření tohoto postupu nebylo stanovit přesnou 

částku a to s ohledem na heterogenitu jednotlivých havárií s únikem NCHL do ŽP, kdy jsou 

především podmínky okolí významným faktorem, který má vliv na rozsah škod. Výstupem 

jsou tak kvalitativní údaje, doporučující kombinaci metod stanovení výše škod na ŽP, která 

byla hodnocena jako komplexní. 

 Návrh preventivního opatření byl vytvořen za účelem minimalizace škod na ŽP formou 

rychlého přehledu informací, provedení charakteristiky prostředí a kontroly aplikace účinnosti 

sanačních a likvidačních opatření. Jedná se o sekundární výstup této práce, který nebyl 

původním předmětem řešení. Možnost jeho uplatnitelnosti v praxi se však může stát novým 

podmětem, který může výrazně podpořit nejenom preventivní, ale i znaleckou činnost 

v problematice stanovení výše škod na ŽP.  
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6  ZÁVĚR 

Zadáním tématu dizertační práce byl systémový přístup pro stanovení výše škod na ŽP 

v souvislosti s havárií a únikem NCHL během transportu. Jedná se o interdisciplinární 

problém, kde bylo důležité vyrovnat se s mnoha úskalími, jako je řešení této problematiky 

v rámci legislativy, definice samotného pojmu škoda na ŽP a náhrada za vzniklé škody, 

rozdílnost scénářů havárií, které není vzhledem k mobilitě vozidla možné přesně predikovat, 

s tím související absence stanovených tras pro přepravu NCHL s ohledem na potenciální 

rizika apod. Hlavním problémem se však stal chybějící ucelený přístup, který by znalcům 

umožnil vyhodnotit rozsah škod, na jehož základě by byly zvoleny vhodné metody pro 

stanovení celkové výše škod. Na základě získaných informací a podkladů ze zahraničních 

zdrojů a v rámci konzultací s odborníky zabývajících se touto problematikou, které byly 

prezentovány formou analýzy současného stavu v kapitole 1, byly vyhodnoceny přístupy a 

metody, které odborníci nejvíce využívají pro řešení těchto událostí. Zároveň bylo zjištěno, že 

tyto metody jsou nejčastěji zaměřeny na náklady spojené s likvidací a sanací prostředí 

především na produkčních funkcích a složkách ŽP. Do výsledného návrhu proto byly 

implementovány i metody zohledňující význam mimoprodukčních funkcí. Návrh řešení byl 

následně aplikován do softwarového nástroje, s cílem jej zpřístupnit pro potřeby znalců a 

expertů. Na základě výsledků a jejich vyhodnocení lze konstatovat, že zadání práce bylo 

splněno společně s jeho dílčími cíli. Další výzkum v této oblasti je možné rozvíjet i nadále se 

snahou o vytvoření univerzálního nástroje založeného na jednotném a především systémovém 

přístupu pro hodnocení škod na ŽP nejenom ve spojení s haváriemi na pozemních 

komunikacích.  



 35 

7  SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

ADAMEC, V. et al., 2011. Implementační akční plán – PS5 – Bezpečnost v dopravě. Česká 

technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s., s. 22. 

ADAMEC, V. et al. 2008. Doprava, zdraví a životní prostředí. 1. vyd. Praha: Grada, s. 160. 

ISBN 978-80-247-2156-9 

ADR, 2015. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 

Ministerstvo Dopravy ČR [online]. Dostupné z: 

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Nakladni_doprava/adr/ADR+2015+-

+ke+sta%C5%BEen%C3%AD/ADR+2015.htm 

AVEN, T., 2015. Risk Analysis. 2. vyd. New Jersey: Wiley. 216 s. ISBN 978-1-119-05779-6. 

BATEMAN, I., J. a K. G. WILLIS, 2001. Valuing environmental preferences: theory and 

practice of the contingent valuation method in the US, EU, and developing countries. Oxford: 

Oxford University Press on Demand. DOI:10.1093/0199248915.001.0001. 

BOCÁN, J., 2014. Statistické údaje dopravních nehod vozidel ADR (2009 – 2013) [online]. 

27. května 2014, 10:50 h; [cit. 2014-08-11]. Osobní komunikace 

BRADÁČ, A. et al., 2010. Soudní znalectví. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

s.r.o. ISBN: 978-80-7204-8. 

BURGMAN, Mark A., 2005. Risks and decisions for conservation and environmental 

management. Cambridge; New York: Cambridge University Press, xii, 488 s. ISBN 978-0-

521-83534-3. 

ČESKÁ REPUBLIKA, O předcházení ekologické újmě a o její nápravě. In: 167. Ministerstvo 

životního prostředí ČR. Praha, 2008, 53/2008. Dostupné z: 

https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/02-1682008-1996.pdf 

ČESKÁ REPUBLIKA, Občanský zákoník. In: 89. Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha, 

2012, 33/2012. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 

ČSN EN 61025 (010676). A Analýza stromu poruchových stavů (FTA). Praha: Český 

normalizační institut, 2007. 48 s. 

ČSN EN 62502 (010676). A Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA). 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 44 s. 

EUROSTAT, 2016. Road freight by type of goods. Eurostat Statistic Explained [online]. [cit. 

2016-07-05]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Road_freight_transport_by_type_of_goods 

EVROPSKÁ KOMISE, 2013. Směrnice o odpovědnosti za ŽP – ochrana přírodních zdrojů 

Evropy. Evropská komise, Lucemburk: Úřad pro publikace EU. ISBN: 978-92-79-29750-2 

EVROPSKÁ KOMISE, 2016. Environmental economics – The economics of environmental 

policy. European Commission, Environment [online]. [cit. 2016-07-07]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/ 

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Nakladni_doprava/adr/ADR+2015+-+ke+sta%C5%BEen%C3%AD/ADR+2015.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Nakladni_doprava/adr/ADR+2015+-+ke+sta%C5%BEen%C3%AD/ADR+2015.htm
https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/02-1682008-1996.pdf
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Road_freight_transport_by_type_of_goods
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Road_freight_transport_by_type_of_goods
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/


 36 

FAIRMAN, R., C. D. MEAD a W. P. WILLIAMS,. 2016. Environmental Risk Assessment 

Approaches, experiences and information sources. European Environmental Agency [online]. 

[cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-

C2/riskindex.html  

FENCL, J., 2010. Oceňování mimoprodukčních funkcí nivních území na soutoku Vltavy a 

Berounky. Co nevíme o hodnotách území. Život na soutoku, z.s. [online]. [cit. 2015-08-07]. 

Dostupné z: http://www.radotinska-jezera.cz/upload/docs/3_fencl-jiri-ocenovani-

mimoprodukcnich-funkci-nivnich-uzemi-na-soutoku-vltavy-Berounky.pdf 

FOSTER, J., 1997.  Environmental Value and the Scope of Economics. London: Routledge. 

s. 265. ISBN: 0-415-12978-8 

FREY, B. S., S. LUECHINGER a A. STUTZER, 2009. The Life Satisfaction Approach to 

Environmental Valuation. Annual Review of Resource Economics, 2(4478), s. 1-31. DOI: 

10.1146/annurev.resource.012809.103926. 

GARBOLINO, E. et al., 2012. Transport Dangerous Goods – Methods and Tools for 

Reducing the Risk sof Accidents and Terrorist Attack. NATO Science for Peace and Security 

Series C: Environmental Security. s. 249. ISBN 978-94-007-2683-3.  

GOOGLE. Aplikace Google Earth [software]. [přístup. 2016-02-10]. Dostupné z: 

http://www.google.cz/intl/cs/earth/ 

JANÍČEK, P. 2014. Systémová metodologie. Brána do řešení problémů. 1. vyd. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 374 s. ISBN 978-80-7204-887-8. 

JANÍČEK, P., 2007. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Hledání souvislostí. 1. 

a 2. díl. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. ISBN: 978-80-7204-554-9. 

KERNS, T., 2013. Utilitarism by John Stuart Mill. Environment and Human Rights Course 

[online]. [cit. 2015-06-04]. Dostupné z: 

http://environmentandhumanrightscourse.info/onlinetextsite/millUTIL.html 

KLEDUS, R., 2012. Obecná metodika soudního inženýrství, 1. vyd. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Ústav soudního inženýrství. ISBN: 978-80-214-4562-8. 

KNIGHTS, P. et al., 2011. Economic Environmental Valuation: An Analysis of Limitations 

and Alternatives. BIOMOT Project Deliverable 1.1. No: 282625. Manchester: BIOMOT. s. 

69. DOI: 10.13140/2.1.4780.7524. 

LOWNES, N. a  A. RAHMAN, 2013. Risk assessment of hazardous material transportation 

routes in the New Haven, Final Report. Connecticut Transportation Institute. 1, s. 10. 

Dostupné z: http://www.cti.uconn.edu/wp-

content/uploads/2013/12/New_Haven_HazMat_Final_Briefing_FINAL.pdf 

MATOS, A., P. CABO, M. RIBEIRO a A. FERNANDES, 2010. Economic valuation of 

environmental goods and services. Forest landscapes and global change. New frontiers in 

management, conservation and restoration. In: Proceedings of the IUFRO Landscape Ecology 

Working Group International Conference. Bragança: IPB, IUFRO. s. 514-519. ISBN: 978-

972-745-110-4. 

http://www.radotinska-jezera.cz/upload/docs/3_fencl-jiri-ocenovani-mimoprodukcnich-funkci-nivnich-uzemi-na-soutoku-vltavy-Berounky.pdf
http://www.radotinska-jezera.cz/upload/docs/3_fencl-jiri-ocenovani-mimoprodukcnich-funkci-nivnich-uzemi-na-soutoku-vltavy-Berounky.pdf
http://www.google.cz/intl/cs/earth/
http://environmentandhumanrightscourse.info/onlinetextsite/millUTIL.html
http://www.cti.uconn.edu/wp-content/uploads/2013/12/New_Haven_HazMat_Final_Briefing_FINAL.pdf
http://www.cti.uconn.edu/wp-content/uploads/2013/12/New_Haven_HazMat_Final_Briefing_FINAL.pdf


 37 

MENDELSOHN, R. a S. OLMSTEAD, 2009. The Economic Valuation of Environmental 

Amenities and Disamenities: Methods and Applications. Annualy Review of Environmental 

Resources, 34(1), s. 325-347. New Haven: Yale University. DOI: 10.1146/annurev-environ-

011509-135201. 

MICROSOFT, 2016. Microsoft Office Excel 2007 [software]. Červen 2016. [přístup 2016-06-

17]. Tabulkový procesor pro OS Windows. Vyžaduje Windows 2007 a vyšší. Dostupné z: 

https://products.office.com/cs-cz/home# 

MULLAI, A., 2006. Risk management system – risk assessment frameworks and techniques. 

DaGoB Publication Series 5:200. 158 s. ISBN 951-564-393-7. 

MŽP (2000). Oceňování životního prostředí a mimoprodukčních funkcí jeho složek ŽP v 

České republice. Ministerstvo ŽP ČR [online]. Praha. [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: 

http://www-1.sysnet.cz/projects/env.ais/ais-i04-

tisk.nsf/e3c0bda367baa82bc125696f002a7bd1/60d60c2801bebe19c125692200369caa!OpenD

ocument 

NILSSON, J., 2003. Introduktion till riskanalysmetoder. LUTVDG/TVBB--3124--SE. Fire 

Safety Engineering and Systems Safety, University of Lund. ISSN: 1402-3504. 

RIETBERGEN-MCCRACKEN, J. a H. ABAZA, 2000. Environmental valuation: a 

worldwide compendium of case studies. Editor Jennifer Rietbergen-McCracken, Hussein 

Abaza. London: Earthscan Publications, vi, 232 s. ISBN: 18-538-3695-8 

ROOSBERG, J. a D. THORSTEINSSON, 2002. Environmental and health risk management 

for road transport of hazardous material. Lund, Sweden: University of Lund, 2002. 5114. 

ISBN: 1402-3504. 

SAWE, N. a B. KNUSTON, 2015. Neural valuation of environmental resources. Neurolmage, 

122, s. 87-95. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2015.08.010. 

SEJÁK, J., 2010. Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky. Ústí nad Labem: 

FŽP ÚJEP. ISBN: 978-80-7414235. Dostupné z:  

http://fzp.ujep.cz/projekty/HodnoceniFunkciASluzebEkosystemuCR.pdf 

SILVANITA, M., K. FARIS a J. KURIAN. 2011. Critical review of a risk assessment method 

nad its applications. In 2011 International Conference on Financial Management and 

Economics, IPEDR (11). Singapore: IACSIT Press. s. 83 – 87. 

TOŠOVSKÁ, E., 1999. Přístup členských zemí EU k pojetí a rozsahu škod na životním 

prostředí a jejich kvantifikaci. EKO VIS MŽP: Informační zpravodaj. 09(03). Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/ris/vis-

edice.nsf/5262baa1b2012f9cc125723b003a63ed/7ef51ea5f201cc11c1257419002c26f2 

U.S. EPA. 2016. ALOHA [počítačový program]. Ver. 5.4.4. USA, 2013 [cit. 2016 – 02-10].  

Volně dostupný program pro Windows. Dostupný z internetu: 

http://www2.epa.gov/cameo/cameo-downloading-installing-and-running-aloha. 

U. S. EPA, 2015. Environmental Sensitivity Index (ESI). U. S EPA – NOAA [online]. [cit. 

2015–01-15]. Dostupné z: http://response.restoration.noaa.gov/maps-and-spatial-

data/environmental-sensitivity-index-esi-maps.html 

https://products.office.com/cs-cz/home
http://www-1.sysnet.cz/projects/env.ais/ais-i04-tisk.nsf/e3c0bda367baa82bc125696f002a7bd1/60d60c2801bebe19c125692200369caa!OpenDocument
http://www-1.sysnet.cz/projects/env.ais/ais-i04-tisk.nsf/e3c0bda367baa82bc125696f002a7bd1/60d60c2801bebe19c125692200369caa!OpenDocument
http://www-1.sysnet.cz/projects/env.ais/ais-i04-tisk.nsf/e3c0bda367baa82bc125696f002a7bd1/60d60c2801bebe19c125692200369caa!OpenDocument
http://fzp.ujep.cz/projekty/HodnoceniFunkciASluzebEkosystemuCR.pdf
http://www.mzp.cz/ris/vis-edice.nsf/5262baa1b2012f9cc125723b003a63ed/7ef51ea5f201cc11c1257419002c26f2
http://www.mzp.cz/ris/vis-edice.nsf/5262baa1b2012f9cc125723b003a63ed/7ef51ea5f201cc11c1257419002c26f2
http://www2.epa.gov/cameo/cameo-downloading-installing-and-running-aloha
http://response.restoration.noaa.gov/maps-and-spatial-data/environmental-sensitivity-index-esi-maps.html
http://response.restoration.noaa.gov/maps-and-spatial-data/environmental-sensitivity-index-esi-maps.html


 38 

PŘEHLED PUBLIKACÍ AUTORKY 

Příspěvky v časopisech a sbornících (Scopus nebo Web of Science) 

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAM, V. Issues of Hazardous Materials Transport 

and Possibilities of Safety Measures in the Concept of Smart Cities. In Smart City 360° - 

LNICS, Social Informatics and Telecommunications Engineering - First EAI International 

Summit, SmartCity 360, Bratislava, Slovakia and Toronto, Canada, October 13-16, 2015. 

Revised Selected Papers. Springer International Publishing, 2016. s. 790-799. ISBN: 978-3-

319-33680- 0. 

PANÁČEK, V.; SEMELA, M.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Impact of Usable 

Coefficient of Adhesion between Tyre and Road Surface by Modern Vehicle on its Dynamics 

while Driving and Braking in the Curve. TRANSPORT, 2016, roč. 31, č. 2, s. 142-146. ISSN: 

1648-3480. 

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAM, V.; SEMELA, M. Issues of Hazardous 

Materials Transport and Possibilities of Safety Measures in the Concept of Smart Cities. 

In EAI Endorsed Transactions on Smart Cities. Italy: EAI, ICST. org. Extended version. 

SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; BALOG, K. The Risk of Transport and Possibility of 

their Assessment. In ICTTE Belgrade 2014 - Second International Conference on Traffic and 

Transport Engineering. Belgrade, Serbia: 2014. s. 384-391. ISBN: 978-86-916153-2- 1. 

Zahraniční konference 

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HOLÁ, L.; BALOG, K.; MARTINKA, J. Zdravotní a 

environmentální rizika vybraných zpomalovačů hoření. In Zborník príspevkov z IV. 

medzinárodnej vedeckej konferencie Advances in Fire & Safety Engineering 2015, 

recenzovaný zborník príspevkov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. s. 295-304. 

ISBN: 978-80-228-2823- 9. 

SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; BALOG, K. Stanovení výše škod na životním 

prostředí v důsledku úniku nebezpečných látek při jejich přepravě. In Advances in Fire and 

Safety Engineering 2014. Slovenská technická univerzita v Batislavě, 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnavě: 2014. s. 171-176. ISBN: 978-80-8096-

202- 9. 

Mezinárodní konference 

SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; TRAGAN, T. Systémový přístup k hodnocení rozsahu 

škod na životním prostředí z pohledu rizikového inženýrství. In ExFoS 2015 (Expert Forensic 

Science), XXIV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 307-315. ISBN: 978-80-214-5100- 1. 

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KONEČNÝ, J. Můžeme zkrotit černé labutě?. In 

Sborník příspěvků z konference Krizové řízení a řešení krizových situací 2015. 2015. s. 6-12. 

ISBN: 978-80-7454-573- 3. 

PROCHÁZKOVÁ, M.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V. A proposal of risk assessment 

and identification including the risk unpredictable, in corporate sphere. In Selected Risks of 



 39 

Business Praha 2015. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní - Ústav bezpečnostních technologií a 

inženýrství: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní - Ústav bezpečnostních technologií a 

inženýrství, 2015. s. 126-135. ISBN: 978-80-01-05831- 2. 

AL KHADDOUR, S.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V. Career possibilities for Syrian 

and Czech Women in Buiness. In Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy podnikatelky v 

minulosti a současnosti. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Katedra aplikované 

ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc: Societas 

Scientiarum Olomucensis II., 2015. s. 10-19. ISBN: 978-80-87533-12- 3. 

SCHÜLLEROVÁ, B. Dopravní havárie a zranitelnost životního prostředí. In Sborník anotací 

konference Junior Forensic Science Brno 2015. Vysoké učení technické v Brně, Ústav 

soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno: LITERA BRNO, Tábor 2813/43a, 612 00 

Brno, 2015. s. 61-61. ISBN: 978-80-214-5145- 2. 

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; FIDRICHOVÁ, I.; LUNEROVÁ, K.; KRÁLÍK, L. 

Problematika odběru vzorků nebezpečných látek pro forenzní účely s využitím metod 

inženýrství rizik. In ExFoS 2014 (Expert Forensic Science), XXIII. mezinárodní vědecká 

konference soudního inženýrství. 2014. s. 311-317. ISBN: 978-80-214-4852- 0. 

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; URBAN, Z. Forenzní environmentalistika jako součást 

forenzních věd. In Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost. 

Univerzita obrany, 2013. s. 16-22. ISBN: 978-80-7231-928- 2. 

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Forenzní environmentalistika a její postavení v 

soudním inženýrství. In ExFos 2013 (Expert Forensic Science) XXII. mezinárodní konference 

soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 60-67. ISBN: 978-80-

214-4675- 5. 

SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V. Současný stav preventivních opatření v ochraně osob 

před dopady závažných chemických havárií v České republice. In Metody a postupy ke 

zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací, 

Sborník příspěvků mezinárodní konference. 2013. s. 324-329. ISBN: 978-80-7545-283- 1. 

SCHÜLLEROVÁ, B. Screening skrytých transportních rizik s potenciálně velkým 

společenským významem a možnosti využití metod forenzní environmentalistiky. In Sborník 

anotací konference Junior Forensic Science Brno 2013. Brno: 2013. s. 94-94. ISBN: 978-80-

214-4704- 2. 

Článek v recenzovaném periodiku 

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Úvod do problematiky forenzních (soudních) věd. 

Soudní inženýrství, 2016, č. 27, s. 4-10. ISSN: 1211-443X. 

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Nezapomínejme na černé labutě. Soudní inženýrství, 

2015, č. 26, s. 94-97. ISSN: 1211- 443X. 



 40 

SCHÜLLEROVÁ, B.; MIKA, O.; ADAMEC, V. Threat of Chemical Terrorism in the 

Underground. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. 

Řada bezpečnostního inženýrství. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava AQ 

DN, 2015, č. 2, s. 46-53. ISSN: 1801- 1764. 

SCHÜLLEROVÁ, B.; MIKA, O.; ADAMEC, V. Současný stav ochrany osob před dopady 

závažných chemických havárií a návrhy ke zlepšení současné situace v oblasti prevence. 

Spektrum, 2013, roč. 13, č. 1/ 2013, s. 51-54. ISSN: 1211- 6 

 


