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SYSTÉM APPROACH TO ASSESSING THE EXTENT OF ENVIRONMENTAL 

DAMAGES IN TERMS OF THE RISK ENGINEERING 
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ABSTRAKT: 
Dopravní nehody mají za následek nejen ztráty na lidských životech, zdraví a materiálové 
škody, ale i škody na životním prostředí, způsobené únikem provozních kapalin nebo 
přepravovaných nebezpečných látek. Stanovení závažnosti a rozsahu vzniklé havárie je 
založeno na odborných posudcích expertů a znalců. Kromě běžných metod se mohou při 
řešení této problematiky velmi významně uplatnit i metody rizikového inženýrství. Příspěvek 
seznamuje s možnostmi využití vybraných metod analýzy rizik, které jsou jedním ze stěžejních 
nástrojů rizikového inženýrství, jako podpůrného nástroje pro stanovení rozsahu vzniklých 
škod na složkách životního prostředí, včetně doporučených postupů, kombinací a aplikací 
těchto metod. 

ABSTRACT: 
Road accidents have resulted not only in loss of human life, health and material damage, but 
also in the environmental damages caused by leaks of operating fluids or transported 
hazardous substances. Determining the severity and extent of the occurred accident is based 
on the expertise of experts. Besides the common methods, the risk engineering methods can be 
applied while resolving this issue. The contribution introduces the possibilities of using 
selected methods of risk analysis, which are the core of risk engineering, as a support tool for 
determining the extent of the damage incurred on the environmental components, including 
recommended procedures, combinations and applications of these methods. 
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1 ÚVOD 
Problematika vzniku a rozsahu škod po dopravních haváriích, je řešena znalci v mnoha 

oborech, jako je analýza silničních nehod, oceňování majetku, forenzní lékařství, životní 
prostředí apod. Škody mohou vzniknout na lidském zdraví nebo životech, movitém 
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i nemovitém majetku a na složkách životního prostředí (ŽP), které kromě produkční funkce, 
plní i funkci mimoprodukční. Poškození může vzniknout vlivem dopravní nehody, technické 
závady, ale i únikem nebezpečné látky z dopravního prostředku, jako jsou provozní kapaliny, 
pohonné hmoty a přepravovaný náklad. Hodnocení škod vzniklých po havárii, není vzhledem 
k rozsahu a rozmanitosti vhodné řešit v rámci jednoho forenzního přístupu. Proto je důležité, 
aby se na této činnosti podíleli experti pro jednotlivé forenzní obory. Jako podpůrný nástroj 
pro zjištění rozsahu škod je možné využít i metody analýzy rizik, které mohou ve znalecké 
činnosti sloužit jako jeden z výchozích podkladů pro stanovení rozsahu a výše škod na 
složkách ŽP. 

2 PROBLEMATIKA ÚNIKŮ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH 
LÁTEK DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI HAVÁRII BĚHEM 
PŘEPRAVY 
Každoročně dochází dle statistických údajů Policie ČR zhruba ke stovce dopravních 

nehod s účastí vozidel přepravující nebezpečné chemické látky (NCHL). Z toho 
pouze přibližně v pěti případech dojde k úniku přepravovaných látek do okolí [1]. 
Tyto NCHL mohou způsobit závažné poškození nejenom na lidském zdraví a majetku, 
ale i na složkách životního prostředí. Poškození se mohou projevit buď okamžitě, nebo 
až po čase a na jiném místě. Po delším časovém úseku se může vliv působení NCHL uniklé 
při havárii projevit například ve formě zhoršení funkce prvků ŽP, kterou může být narušení 
reprodukční činnosti živých organismů. V případě, že dojde k havárii nebo poruše s únikem 
těchto látek, je důležité nejprve vymezit oblast, kde je nezbytné provést identifikaci 
a hodnocení poškození. Součástí je i vymezení fáze přepravy, při které k úniku došlo: 

• ložné práce (nakládka, vykládka, čištění přepravních obalů apod.) 
• mobilní fáze (přeprava po silnici, povinné bezpečnostní přestávky, kontroly 

příslušníky státních orgánů apod.). 
V některých případech může dojít i k úniku více NCHL najednou a to v případě 

splněných podmínek dle mezinárodní dohody ADR pro společnou přepravu, které nejsou 
vzájemným rizikem [2].  Druhým možným scénářem, jsou úniky přepravované látky 
a pohonné hmoty z palivových nádrží. 

Při dopravních nehodách s účastí vozidel přepravující NCHL, vzniká riziko nejenom 
úniku velkého množství přepravované této látky, ale i riziko úniku pohonných hmot. Objem 
pohonných hmot se v palivových nádržích pohybuje od 200 do 1 200 litrů, dle velikosti 
a momentálního stavu dopravní jednotky. Přestože se jedná o tzv. podlimitní množství 
NCHL, které není zahrnuto do přepravy dle mezinárodní dohody ADR, může mít i toto 
množství významný dopad na složky ŽP, který se může projevit nejenom formou požáru [2]. 

Na rozsah havárie nebo poruchy mohou mít vliv další vnější a vnitřní faktory, které 
mohou mít proměnný charakter. Jedná se o povětrnostní a atmosférické podmínky, technický 
přepravní jednotky včetně okolních vozidel, charakter prostředí, zdravotní a psychický stav 
řidiče přepravní jednotky nebo okolních řidičů apod.  
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3 VYUŽITÍ METOD ANALÝZY RIZIKA PŘI STANOVENÍ ROZSAHU 
ŠKOD NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZPŮSOBENÝCH ÚNIKEM 
NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK 
Metody analýzy rizik, jsou často aplikovány jako metody predikční. Lze je však uplatnit 

i v situacích, kdy nežádoucí proces již proběhl a je potřebné stanovit rozsah a závažnost 
vzniklých škod. Stejně jako v managementu rizik, je i v tomto případě důležité nejprve 
vymezit oblast, která bude hodnocena, stejně jako definice problémové situace. V tomto 
případě se jedná o havárii nebo poruchu v rámci přepravy NCHL, které způsobily škody 
na složkách ŽP a je nutné identifikovat a ohodnotit rozsah vzniklých škod včetně jejich 
dalšího předpokládaného vývoje. Uniklá NCHL a její nebezpečné vlastnosti se mohou 
projevit buď okamžitě, jako akutní riziko nebo až po čase, jako riziko chronické. 

Součástí vymezení oblasti řešení je i pojmová jednotnost, která je jedním ze základních 
kroků metodologie a systémového přístupu [3]. V tomto případě se jedná o definice pojmů, 
které budou v analýze rizika pro konkrétní případ aplikovány v celém dokumentu. Jednotnost 
základních pojmů je důležitá kvůli snazší komunikaci a orientaci v textu přikládané 
dokumentace nejenom pro odborníky z praxe, ale i pro další osoby, kterým je text určen. 
Mezi tyto pojmy patří například: 

• proces – systém prvků s jejich vzájemnými vazbami, které na sebe působí; 
• riziko – z pohledu základního vymezení, může být pojem definován jako entita, 

u které s  určitou pravděpodobností dojde k realizaci nebezpečí s nežádoucími 
následky [3, 4]; 

• havárie – poškození přepravní jednotky vlivem dopravní nehody, mechanického 
poškození způsobené vnějším působením okolních faktorů; 

• porucha – konkrétně může dojít k poruše objektů, procesů a jejich prvků [4]; 
• nebezpečná chemická látka – chemické látky s jednou nebo více nebezpečnými 

vlastnostmi (výbušné, hořlavé, toxické, oxidující apod.); 
• životní prostředí – obecně může být definováno dle zákona o ŽP „vše, co vytváří 

přirozené podmínky existence organismů, vč. člověka a je předpokladem jejich dalšího 
vývoje“ [5]. Složkami jsou především voda, vzduch, horniny, půda, ekosystémy 
a energie; 

• škoda – újma vzniklá realizací rizika na produkčních i mimoprodukčních funkcích 
složkách životního prostředí. 

S využitím metod analýzy rizika, je možné identifikovat a ohodnotit problémovou situaci 
na základě kvalitativních, semikvantitativních a kvantitativních přístupů [6]. Jednotlivé 
přístupy nelze běžně aplikovat ve všech fázích procesu analýzy a hodnocení rizika, lze je však 
vzájemně kombinovat na základě dodržení postupů metodologie rizikového inženýrství, jak je 
uvedeno na obrázku 1. Aby mohly být metody s cílem získání přesných výstupů využity, je 
důležité zajistit podklady, které dostatečně informují o zkoumaných prvcích procesu přepravy 
NCHL s jejich únikem do složek ŽP při havárii nebo poruše.   

U některých metodických přístupů, jsou doporučeny mapové podklady a informace 
o složkách ŽP a některé jsou doplněny nebo propojeny s elektronickou databází chemických 
látek. Doplňkové databáze obsahují ve většině případů konkrétní seznam NCHL s popisem 
jejich vlastností. Problémová situace může nastat v případě, kdy seznam těchto látek 
neobsahuje tu NCHL, která unikla během přepravy vlivem havárie nebo poruchy přepravního 
obalu či přepravní jednotky. Jedná se zejména o ty látky, které nemají primárně závažné 
nebezpečné vlastnosti, jako je hořlavost, výbušnost, toxicita atd. Příkladem může být třeba 
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kapalný dusík, který se z pohledu nebezpečnosti projevuje svou extrémně nízkou teplotou při 
přepravě a dusivými vlastnostmi v uzavřených prostorách. Údaje o NCHL pak musí být 
dohledány a doplněny například z údajů v bezpečnostních listech nebo údajů poskytnutých 
výrobcem či jinou další odpovědnou osobou, která s touto látkou nakládá. V mnoha případech 
jsou však v bezpečnostních listech nedostatečné nebo chybějící informace, a proto je důležité 
čerpat údaje z více důvěryhodných zdrojů.  

KVALITATIVNÍ 
PŘÍSTUP

SEMIKVANTITATIVNÍ 
PŘÍSTUP

KVALITATIVNÍ 
PŘÍSTUP

ZPĚTNÁ 
VAZBA

ZPĚTNÁ 
VAZBA

 
Obr. 1 – Metodický přístup k hodnocení rizika  

Fig. 1 – Methodological approach to the risk assessment 

3.1 Identifikace poškozených oblastí dle kvalitativních metod 

V první fázi stanovení rozsahu škod na ŽP, je důležité definovat zkoumanou oblast, jak 
bylo uvedeno v kapitole 3 a identifikovat možná rizika, která způsobují vznik škod 
na složkách ŽP. Z tohoto důvodu je vhodné aplikovat kvalitativní metody, jako jsou 
například: 

• Check List, What if analýzy – definice zkoumané oblasti a procesu s vytipováním 
zdrojů rizik a zranitelných složek ŽP, 

• jednoduché matice rizik – stanovují přijatelnou hranici rizika, 
• Fault Tree Diagram (FTA) – stromový diagram, analýza příčin vzniklé havárie nebo 

poruchy (viz obr. 2), 
• indexové metody – stanovení rozsahu a závažnosti vzniklé havárie nebo poruchy 

s únikem NCHL (H&V Index, EnviTech03, METKOM apod.) [6, 7, 8, 9]. 

Podkladové materiály, které jsou za účelem identifikace rozsahu havárie nebo poruchy 
s únikem NCHL v rámci kvalitativních metod potřebné, jsou údaje státních orgánů, statistické 
údaje, údaje o NCHL dopravců. Mezi tyto materiály patří bezpečnostní listy a chemické 
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databáze, hydrologické a geologické mapové podklady, údaje z meteorologických stanic 
apod. Pokud se jedná o závažnou nehodu s únikem NCHL, je vhodné přizvat k posouzení 
konzultanta, kterým je odborníkem pro určitou oblast řešení (např. pedolog, hydrolog, apod.). 
Uvedené potřebné informace pro zajištění správných výsledků, je vhodné využít například 
u indexových metod, které analyzují zranitelnost složek ŽP, možný rozsah zasažené plochy 
a hodnotu významu účinků jednotlivých NCHL. V rámci specifického výzkumu v roce 2014 
na ÚSI VUT v Brně, byla aplikována metodika H&V Index na vybraném území, pro které 
byly zjištěny reálné údaje. Výsledkem se stal přehled o zranitelnosti složek ŽP, které metoda 
hodnotí půda – voda – biota a závažnost kontaminace půdy s předpokládaným rozsahem, kam 
se může uniklá NCHL rozšířit. Následně byly výsledky porovnány s výsledky softwaru 
ALOHA verze 5.4.4, který byl aplikován s vykreslením údajů do mapového podkladu [10]. 
Indexové metody jsou založeny na multikriteriálním přístupu, a proto je jejich aplikace velice 
vhodnou při stanovení rozsahu a výše škod na složkách ŽP způsobených unikající NCHL 
během přepravy. Nevýhodou se může stát přesnost těchto metod, která je definována 
ve většině případů pro předem stanovené množství (H&V Indexu udává 1 tunu). Nižší 
množství látky uniklé do ŽP, je potřebné podložit dalšími analýzami a modelováním pomocí 
softwarových nástrojů tak aby mohl být výsledek co nejvíce přesný [11]. 
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Obr. 2 – Základní analýza úniku NCHL během přepravy pomocí FTA diagramu 

Fig. 2 – Basic analysis of spill of HAZMAT during the transport by the FTA diagram 
Kvalitativní přístup je důležitý pro vymezení procesu, který má být hodnocen, včetně 

jeho prvků, které spolu navzájem souvisí a vzájemně se ovlivňují. Kvalitativním přístupem 
je možné odhalit i tzv. skryté procesy, které se během přepravy mohou objevit s výrazným 
vlivem na bezpečnost průběhu procesu, kterým je v tomto případě přeprava NCHL včetně 
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ložných prací. Mezi tyto skryté procesy patří například psychická kondice řidiče vozidla 
v režimu ADR nebo ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, skrytá 
zdravotní vada s jejím náhlým projevem, rychlé změny počasí apod.  

Výsledky kvalitativní analýzy jsou objektivní a mohou být v některých případech 
posouzení rozsahu škod na složkách ŽP dostatečné pro vytvoření kvalitních podkladů ve 
znalecké činnosti. V některých případech stanovení rozsahu a výše škod na ŽP je vhodné 
aplikovat i další krok hodnocení rizika a to je jejich ocenění pomocí kvantitativních metod.  

3.2 Aplikace semikvantitativnch a kvantitativních metod pro ocenění rizika 

Komplexní analýza rizika, která hodnotí celý zkoumaný proces, v tomto případě přeprava 
NCHL s jejich únikem a vznikem škod na ŽP, zahrnuje i další přístupy, kterými jsou 
kvantitativní a někdy i semikvantitativní metody. Kvantitativní metody všeobecně 
jsou založeny na číselném ocenění frekvence negativního uplatnění zdrojů rizika a jejich 
důsledků. Výsledkem jsou poměrně přesné matematické modely s hodnotami frekvencí 
a pravděpodobností [7, 12]. Aplikace těchto modelů je vhodná pro stanovení zda mohla být 
taková havárie z pohledu dopravce a řidiče předpokládána, jaká je ztráta hodnoty 
na funkčních složkách ŽP, zda byla použita dostatečná bezpečnostní opatření a jak byla 
pomocí těchto opatření snížena nebo naopak zvýšena míra rizika apod. Základním 
kvantitativním přístupem, je tzv. Quantitative Risk Analysis (QRA), která zahrnuje 
komplexní hodnocení rizika včetně jeho ocenění. V rámci přístupu QRA jsou aplikovány 
metodiky, které matematicky analyzují unikající NCHL, její šíření nebo například 
její následky. Součástí jsou metody analýzy, jako například: 

• Event Tree Analysis (ETA), která může být použita pro analýzu událostí následujících 
po havárii nebo poruše během přepravy s únikem NCHL (identifikace možných 
poškození), 

• indexové metody s konkrétními výpočty působení unikající NCHL – IAEA TECDOC 
727, Dow’s Indexy, 

• Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), je v případě hodnocení úniků NCHL 
do ŽP vhodná z pohledu analýzy selhání na přepravní jednotce (nákladní vůz, návěs 
s cisternou, přepravní obaly a další technická vybavení vozidla) [7, 12].  

Kvantitativní přístup umožňuje v předem stanovených oblastí pomocí kvalitativních 
metod modelovat následky unikající NCHL pomocí přesných číselných údajů. V případě 
přepravy NCHL, havárie nebo poruchy vozidla a úniku této látky, lze modelovat scénáře [11]: 

• únik NCHL v kapalné formě s jejím následným vypařováním; 
• únik přepravované látky v plynné formě s okamžitým rozptylem do atmosféry; 
• únik hořlavé kapaliny s její okamžitou nebo následnou iniciací; 
• iniciace přepravované výbušné látky po havárii nebo poruše přepravního obalu; 
• apod. 
Pomocí výpočtových modelů, mohou experti definovat prvky zdroje, rychlost úniku 

NCHL modelovat rozptyl, výbuch, požár nebo například rychlost vypařování. Únik může mít 
povahu fáze kapalné, plynné nebo dvoufázový únik. Mezi známé matematické modely, které 
jsou rizikovými inženýry v praxi aplikovány, patří například [7]: 

• Bernoulliho rovnice – výtok kapaliny nebo plynu; 
• Stavová rovnic ideálního plynu – výpočet objemu vzniklého objemu z unikající 

přepravované látky, jako např. kapalný dusík; 
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• pro modelování rozptylu plynu lehčí než vzduch - Gaussův model rozptylu – pro 
(využívá např. software ALOHA nebo TerEx), Lagrangianův model; 

• Model těžkého plynu – jak vyplývá z názvu, je používán pro modelování plynů 
šířících se nad zemí a do podzemních prostor (např. software ALOHA); 

• modely požárů (např. Flash); 
• modely výbuchů (BLEVE, UVCE, apod.); 
• tepelná radiace; 
• domino efekty apod. 
Na základě těchto výpočtů, je v rámci znalecké činnosti možné analyzovat scénář úniku 

NCHL a rozsahy poškození dle reálných údajů. Vzhledem ke složitosti některých výpočtů, 
jsou tyto metody podpořeny softwarovými nástroji, které při správném zadání údajů počítají 
s velice malou pravděpodobností chybného výsledku (např. SAFETI, RiskAT, ALOHA, 
TerEx apod.). Některé z těchto softwarových nástrojů umožňují získat nejenom číselné 
výsledky, ale i grafické znázornění na mapových podkladech. Příkladem je volně dostupný 
software ALOHA, který umožňuje zobrazení nebezpečných zón s určitou koncentrací NCHL 
a jejími nebezpečnými účinky v aplikaci Google Earth a ArcGIS [7, 10]. Mapové podklady 
umožní znalci definovat předpokládanou zasaženou zónu a závažnost potenciálně 
způsobených škod na složkách ŽP v místě a jeho okolí kde k úniku NCHL přepravní jednotky 
došlo. 

Při aplikaci metod analýzy rizik havárií s únikem NCHL do okolí, je důležité si uvědomit, 
že není možné použít pouze jednu metodu nebo jeden přístup analýzy rizika. Je nezbytné 
zvolit takovou kombinaci metod a přístupů, na jejichž základě lze získat komplexní posouzení 
o škodách na složkách ŽP, včetně jejich zranitelnosti (citlivosti) vůči NCHL, která je 
proměnná (např. únik pohonných hmot na parkovišti x do nádrže s pitnou vodou). Jako další 
důležitý bod pro správnou aplikaci metod analýzy rizik, kterou má být definována oblast 
šíření, je důkladná aplikace matematických modelů. Většina z těchto metod je určena zejména 
pro šíření kontaminace vzduchem nebo po povrchu půdy. Modelování šíření NCHL vodou 
(povrchová, podzemní) nebo horninovým prostředím, je velmi složité s ohledem na mnoho 
působících faktorů, jako je typ horniny, sklon terénu, zvodnění apod. 

4 ZÁVĚR 
Škody na složkách ŽP, jako jsou voda (podzemní, povrchové), půda (zemědělsky 

obdělávaná, neobdělávaná), ovzduší, biota apod. se mohou stát závažným narušením funkce 
celého ŽP v oblasti, kde došlo k havárii nebo poruše s únikem NCHL. Jedná se ve většině 
případů o oblasti podél přepravních tras. Nemůže však být vyloučeno rozšíření NCHL 
například prostřednictvím podzemních vodních zdrojů, proměnnými povětrnostními 
podmínkami, přenosem v potravinovém řetězci. Stanovení rozsahu škod, tak může být velice 
složité. Proto je důležité hodnocení a stanovení rozsahu škod provést komplexně a systémově 
tak, aby bylo zabráněno chybám a nedostatečnému posouzení. Jednou z možností, která může 
mít pozitivní přínos pro tuto oblast znalecké činnosti, je aplikace metod analýzy rizik, 
dle metodologického přístupu s multikriteriálním hodnocením. Jedná se o vymezení oblasti, 
která má být analyzována se všemi prvky a jejich vzájemnými vazbami – definice systému. 
Dalším postupem je kombinace kvalitativního přístupu pro identifikaci a ohodnocení 
zranitelných složek ŽP a rozsahu předpokládaných škod. V návaznosti na tyto metody je 
doporučen kvantitativní (a případně semikvantitativní přístup), pro konkrétní vyjádření 
závažnosti vzniklých škod na složkách ŽP. S ohledem na složitost analyzované oblasti, je 
vhodné konzultovat během posouzení konkrétní přístupy a hodnocené součásti s odborníky, 
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aby bylo zabráněno vzniku chybných výsledků. Výstupem aplikovaných metod analýzy rizik 
se pak stane komplexní podklad pro znalce a experty, kteří ho mohou použít pro další odborné 
posouzení. 
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