
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ 

FACULTY OF CHEMISTRY
INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

VÝZNAM MODELOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ POMOCÍ

SOFTWAROVÝCH NÁSTROJŮ

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. ARANKA RUHÁSOVÁ
AUTHOR

BRNO 2012



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

FACULTY OF CHEMISTRY
INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF
ENVIRONMENTAL PROTECTION

VÝZNAM MODELOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
POMOCÍ SOFTWAROVÝCH NÁSTROJŮ

SIGNIFICANCE OF EMERGENCIES MODELLING USING SPECIALIZED PROGRAMMES 

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. ARANKA RUHÁSOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Monika Fazekas
SUPERVISOR

BRNO 2012



Brno University of Technology
Faculty of Chemistry

Purkyňova 464/118, 61200 Brno 12

Master's thesis Assignment

Number of master's thesis: FCH-DIP0663/2011 Academic year: 2011/2012
Institute: Institute of Chemistry and Technology of Environmental Protection
Student: Bc. Aranka Ruhásová
Study programme: Chemistry and Technology of Environmental Protection (N2805) 
Study field: Chemistry and Technology of Environmental Protection (2805T002) 
Head of thesis: Ing. Monika Fazekas
Supervisors: Ing. Otakar Jiří Mika, CSc.

Title of master's thesis:
Significance of emergencies modelling using specialized programmes 

Master's thesis assignment:
1. Literature search
2. Development of modeling, description of the programs, their use in the world in environmental and crisis
management
3. Modeling of real emergency situations
4. Evaluation and comparison of softwares with specific examples.

Deadline for master's thesis delivery: 11.5.2012
Master's thesis is necessary to deliver to a secreatry of institute in three copies and in an electronic way to
a head of master's thesis. This assignment is enclosure of master's thesis.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bc. Aranka Ruhásová Ing. Monika Fazekas doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

Student Head of thesis Head of institute

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In Brno, 15.1.2012 prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.

Dean



3 

ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá problematikou využití různých SW nástrojů v oblasti krizového 

řízení a ochrany životního prostředí. V dnešní době na každém kroku potkáme mimořádné 

události, které působí velké škody jak na životním prostředí, tak i na lidských životech a na 

majetku. 

Teoretická část práce poskytne přehled v oblasti SW nástrojů. Jsou v něm popsány jednotlivé 

nástroje, jejich základní parametry, vývoj a využití. Dále jsou zde vysvětlené pojmy, jako např. 

geografický informační systém, atd. 

Praktická část je zaměřená na využití nástrojů ve vybraných krajinách, mezi které patří Česká 

republika, Slovenská republika, Maďarsko, USA, Kanada, Spojené království. V závěru se 

porovnává účinnost nástrojů v oblasti krizového řízení a ochrany životního prostředí. 

 

ABSTRACT 
The Master's Thesis deals with the usage of various software tools in emergency management 

and in environmental protection. Nowadays, on every step we make, we can face emergency 

situations which can cause great harm to the environment as well as to human life and property. 

The theoretical part provides an overview of software tools. Different software tools, their 

basic parameters, development and usage are described. There are also explained terms like 

geographic information system, etc. 

The practical part is focused on the instruments used in selected countries, including Czech 

Republic, Slovak Republic, Hungary, USA, Canada and the United Kingdom. In the conclusion 

is the comparison of the effectiveness of software tools in emergency management and in 

environmental protection. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Průmyslová havárie, povodeň, požár, šíření, havarijní dopad, nebezpečná chemická látka, 

krizové řízení, životní prostředí, SW nástroj 

 

KEYWORDS 

Industrial accident, flood, fire, spread, accidental impact, hazardous chemical substance, 

emergency management, environment, SW tool 
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1. ÚVOD 
V každodenním životě jsme vystaveni nečekaným, mimořádným, katastrofickým jevům, které 

ovlivňují nás život. Podle legislativy jich označujeme jako mimořádná událost. Mezi takovéto 

události patří v prvním řadě živelné pohromy, tzv. přírodní mimořádné události a člověkem 

způsobené, tzv. antropogenní mimořádné události. 

Rozvojem různých výrobních technologií, rychlým rozvojem průmyslu po průmyslové 

revoluci, zásahem člověka do přírodních procesů a změnou podmínek života se vystavujeme čím 

dál, tím většímu nebezpečí. Problémy působí ne jenom zpracování, skladování a přeprava 

chemických látek, ale i povodně, lesní požáry a další přírodní jevy. 

Havárie například v Bhopálu, ve francouzském městě Tolouse, v Černobylu (Ukrajina – 

bývalý Sovietský svaz), v italském Sevesu, v Flixborrough(Spojené království), v Neratovicích 

(ČR), v Košicích, v Handlové (SR) a v Ajke(Maďarsko) nás upozorňují na to, že v oblasti 

prevenci průmyslových havárií ještě máme kam dopracovat. 

Povodně z roku 1997, 2002, 2007 a 2010 ve vícerých krajinách nám připomínají, že i když už 

máme prostředky na jejich modelování, z různých důvodu využití počítačových modelů je ještě 

stále jenom v začáteční fázi. 

Požáry jsou taký nedílnou části práci HZS, s pomocí jejích modelování můžeme zmírnit jejich 

dopad na ŽP a na obyvatelstvo. 

Význam SW nástrojů má největší význam v oblasti v prevenci a připravenosti na MU, jejich 

pomocí můžeme už dopředu vymodelovat jednotlivé scénáře, pomocí kterých můžeme provézt 

opatření na zmírnění následku havárie. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Základní pojmy 

Aktivní zóna je území v zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle 

územních plánů, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně 

ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. [24] 

Digitální model terénu je digitální reprezentace reliéfu zemského povrchu, složená z dat a 

interpolačního algoritmu, který umožňuje mj. odvozovat výšky mezilehlých bodů. [24] 

Domino efekt je možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné 

havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů nebo zařízení 

a umístění nebezpečných látek. [24] 

Havárie je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená 

událost (únik, požár, výbuch), která vznikla nebo jejíž vnik bezprostředně hrozí v souvislosti s 

užíváním objektu s NL a která vede k závažnému dopadu na životy a zdraví lidi, hospodářských 

zvířat, ŽP, újmě na majetku. Havárie je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné 

ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vždy považují případy 

závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod 

ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními 

odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v 

chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, 

skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v předchozím odstavci, pokud takovému 

vniknutí předcházejí. [24] 

Havarijní plán je dokument, v němž jsou uvedeny popisy činností a opatření prováděných 

při vzniku závažné havárie vedoucí ke zmírnění jejích dopadů a) uvnitř objektu nebo u zařízení - 

vnitřní havarijní plán b) v okolí objektu nebo zařízení - vnější havarijní plán. [24] 

Hodnocení rizika je souhrnný proces, v němž se na jedné straně provádí riziková analýza 

vedoucí k odhadu rizika, na druhé straně se provádí hodnocení dopadů rizika a rozhoduje se, 

zda je existující  riziko přijatelné a zda jsou současná opatření  snižující  riziko  adekvátní.  

Pokud opatření nejsou na požadované úrovni, hodnotí se, zda jsou nezbytná další opatření 

snižující riziko.  Hodnocení  rizika  sestává  z  identifikace  nebezpečí,  hodnocení  expozice  a  

následného odhadu rizika. [24] 

Chemická látka je chemický  prvek  a  jeho  sloučeniny  v přírodním  stavu  nebo  získané  

výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a 

všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která 

lze oddělit bez ovlivnění stability chemické látky nebo změny jejího složení. [24] 

Chemický přípravek je směs nebo roztok složený ze dvou nebo více chemických látek. [24] 

Mimořádná událost je událost  nebo  situace  vzniklá  v určitém  prostředí  v důsledku  

živelní  pohromy, havárie, nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, nákazami, 

ohrožením vnitřní  bezpečnosti  a  ekonomiky,  která  je  řešena  obvyklým  způsobem  

orgány a složkami  bezpečnostního  systému  podle  zvláštních  právních  předpisů.  Pod tímto 

pojmem je v současných právních předpisech ČR uváděna řada pojmů, jako jsou např. 

mimořádná situace, nouzová situace, pohroma, katastrofa, havárie. [24] 
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Nebezpečí je stav s potenciálem způsobit nežádoucí následky. Týká se jak vnějších 

podmínek, jako jsou např. povodně, zemětřesení, sesuv svahu, tak i nežádoucích situací uvnitř 

systému, jako je nevhodná manipulace, návrh nebo zhotovení nového díla. Nebezpečí lze 

definovat také jako „hrozbu“ události (jevu), která vyvolá ztráty na lidských životech, 

majetku nebo naruší, resp. zcela zničí infrastrukturu, energetické, dopravní, informační, 

výrobní systémy, apod. [24] 

Nebezpečnou chemickou látkou, nebezpečným přípravkem se rozumý látky nebo přípravky, 

které za podmínek stanovených zákonem č. 356/2003 Sb. mají jednu nebo více nebezpečných 

vlastností, pro které jsou klasifikovány jako: výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce 

hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, 

karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. [24] 

Plán oblasti povodí je koncepční materiál, který pořizuje správce povodí ve spolupráci s 

krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady. [24] 

Povodeň je fází hydrologického režimu vodního toku, která se vyznačuje náhlým, obvykle 

krátkodobým zvýšením průtoků a vodních stavů. Povodněmi se v intencích vodního zákona 

č. 254/2001 Sb. rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody. [24] 

Povodí je základní pracovní jednotkou v hydrologii. V podstatě je to území, ze kterého 

voda stéká k určitému místu na toku-sběrná oblast toku-. Dle vodního zákona povodí je takový 

území, ze kterého veškeré povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního 

toku. [24] 

Povodňové nebezpečí je stav, jehož důsledkem jsou povodňové rozlivy i další dynamické 

změny podmínek v inundačních územích. [24] 

Povodňové ohrožení je vyjádřeno jako kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího 

jevu (povodně) a nebezpečí. Jedná se tedy o spřažení nebezpečí a expozice. Zásadní rozdíl mezi 

povodňovým  ohrožením  a povodňovým  rizikem  spočívá  v tom, že ohrožení  není vázáno  

na konkrétní objekty v záplavovém  území (ZÚ) s definovanou  zranitelností.  Ohrožení je 

možné vyjádřit plošně pro celé ZÚ bez ohledu na to, co se v něm nachází. V okamžiku, kdy 

ohrožení vztáhneme ke konkrétnímu objektu v ZÚ s definovanou zranitelností, začíná 

představovat povodňové riziko. [24] 

Povodňový plán je dokument obsahující způsob zajištění včasných a spolehlivých 

informací o  vývoji  povodně,  možnosti  ovlivnění  odtokového  režimu,  organizaci  a  přípravu 

zabezpečovacích  prací, způsob aktivace  povodňových  orgánů,  zabezpečení  hlásné a 

hlídkové služby  a  ochrany  objektů,  přípravy  a  organizace  záchranných  prací  a  zajištění  

povodní narušených funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity povodňové 

aktivity. Dělí se na věcnou, organizační a grafickou část. [24] 

Požár je mimořádné události, definované dle § 1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 

požární prevenci). "Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení 

nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a 

nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí 

bezprostředně ohroženy".[24] 
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Za požár ve smyslu uvedené definice se také považují výbuchy směsi hořlavých plynů nebo 

par hořlavých kapalin či prachů s plynným oxidantem. [24] 

Prevence znamená soubor opatření, jejichž cílem je předcházení mimořádným událostem a 

krizovým situacím  popř.  předcházení  škodlivým  činnostem.  Opatření  jsou  pasivní  

[technická (např.  výstavba  různých  ochranných  systémů),  organizační  a  výchova  

obyvatel] a aktivní (výstavba systémů, které snižují vznik mimořádné situace apod.). [24] 

Preventivní práce je celek činnosti a opatření materiálního, plánovacího, organizačního a 

vzdělávacího charakteru, které mají za  účel  předejít možnosti vzniku mimořádné události, 

snížit pravděpodobnost jejího vzniku nebo snížit škodlivé působení mimořádné události po jejím 

případném vzniku. [24] 

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí 

zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle vodního zákona 

č. 254/2001 Sb. § 73 odst. 1 nebo povodňovými orgány, zejména při: déletrvajících vydatných 

dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném 

náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů; 

dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající 

tendenci. [24] 

Riziko je možnost,  že   s určitou  pravděpodobností  vznikne  událost,  kterou  považujeme 

z bezpečnostního  hlediska  za  nežádoucí.  Riziko  je  vždy  odvoditelné  a  odvozené z 

konkrétní   hrozby.   Míru   rizika,   tedy   pravděpodobnost   škodlivých   následků 

vyplývajících z hrozby a ze zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě analýzy rizik, 

která vychází i z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit. [24] 

Scénář nebezpečí vystihuje skutečnosti,  z nichž se vychází při hodnocení rizika. 

Shrnuje znalost  o  nebezpečí,  jež  hrozí,  dále  pak,  jakým  způsobem  se  může  jeho  realizace  

projevit. Scénáře nebezpečí schématicky nebo modelově ilustrují potenciální události mající za 

následek škody. Každý scénář je následně třeba samostatně posoudit a analyzovat. Důležité je si 

uvědomit, že se každý scénář nebezpečí nutně mění v čase: mění se průtok vody v toku, vodní 

díla a jejich vybavení stárnou, postupně jsou budována protipovodňová  opatření, některá 

mohou dosloužit nebo být rekonstruována, apod. [24] 

Záplavové území je plochá část údolní nivy, přilehlá k vodnímu toku, která je zaplavována 

při průtocích přesahujících kapacitu koryta vodního toku. Pojem je zaveden především z 

hlediska orgánů státní správy jako jsou administrativně vymezená území, která mohou být při 

výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Někdy se také používají věcně správné termíny 

inundační oblast,  inundační  pásmo,  záplavová  oblast,  záplavové  pásmo.  Tato  území  bývají  

naopak nesprávně označována za „zátopová území“. [24] 

Závažná havárie je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově 

ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik 

bezprostředně   hrozí   v souvislosti   s užíváním   objektu   nebo   zařízení,   v němž   je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a 

vedoucí  k vážnému  ohrožení  nebo  k vážnému  dopadu  na  životy  a  zdraví  lidí, 

hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. [24] 
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Zóna havarijního plánování 

Území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož působnosti se nachází 

objekt nebo zařízení, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního 

plánu. [24] 

Zvláštní povodeň je způsobená umělými vlivy. Jedním z důvodů může být i havárie 

vodního díla. Rozeznávají  se tři základní typy zvláštní povodně podle charakteru situace, 

která může nastat při stavbě nebo provozu vodního díla: narušení vzdouvacího tělesa (hráze) 

vodního díla; porucha hradicí konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla 

(při neřízeném odtoku vody z nádrže); nouzové  řešení  kritických  situací  z  hlediska  

bezpečnosti  vodního  díla (mimořádné vypouštění vody z nádrže). [24] 

Životní prostředí  je podle zákona č. 17/1992 Sb. životní prostředí je vše, co vytváří přirozené 

podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho 

složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. [24] 
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2.2. Platná legislativa 

2.2.1. Zákon o prevenci závažných havárií 

Vydávání zákona o prevenci závažných havárií se váže na výskyt velkých průmyslových 

havárií. Po mnoha haváriích ve světě a především po havárii v italském Seveso (1976) 

vznikla v Evropském společenství takzvaná Seveso direktiva 82/501/EEC on  the  Major  

Accident Hazards of  Certain  Industrial Activities. V roce 1996 vyšla novela direktivy Seveso 

96/82/EC - Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances – známá pod 

názvem SEVESO II. [3] 

Právě jako implementace evropské direktivy 96/82/EC - Seveso II byl na konci roku 1999 

přijat zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky  (dále  jen  zákon  o  prevenci  

závažných  havárií).  Tento  zákon  se vztahuje na přibližně 150 průmyslových podniků v ČR 

(viz Obrázek č. 3) a ustanovuje základní povinnosti provozovatelům těchto objektů. Tento 

zákon určuje limity pro zařazení do jednotlivých skupin (skupina A – menší množství 

nebezpečných  látek  na  území  průmyslového  podniku;  skupina  B  –  větší množství   látek)   

a   v průběhu   jeho   platnosti   se   provozovatelé   přihlašují k povinnostem, které jim tato 

legislativa ukládá. [3] 

Z krátké  historie  působení  zákona  lze  konstatovat,  že  tento  zákon představuje 

významný přínos pro prevenci závažných havárií v objektech, kde se nakládá s nadlimitním 

množstvím vybraných nebezpečných látek. Na druhé straně je zřejmé, že většina podniků není 

dostatečně připravena na plnění náročných úkolů,  a  proto  byla  bezpečnostní dokumentace  

ve  velkém počtu opakovaně  vrácena  k  přepracování.  V průběhu  doby  byl  zákona  

postupně novelizován (např. zákon č. 82/2004 Sb., úplné znění zákon č. 349/2004 Sb.). 

Smyslem novelizace bylo upřesnění některých pojmů, postupů, rozsahů poskytovaných 

informací. Nově byl vložen paragraf týkající se plánu fyzické ochrany. Tento nový paragraf je 

reakcí na možnost útoků na objekty a neoprávněných vniknutí do objektů, jichž se zákon týká. 

[3] 

Od 1. června 2006 vstoupil v platnost nový zákon o prevenci závažných havárií  (zákon  č.  

59/2006  Sb.),  který  zahrnuje  aktuální  změny  z příslušné legislativy EU a ruší tím platnost 

zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mezi hlavní důvody vypracování nového 

zákona patří implementace změn  ve  směrnici Seveso II  v  roce  2003  (č.  2003/105/ES) jako  

reakce na závažné havárie minulých let – únik kyanidů z odkaliště dolu v rumunském Baia Mare 

(2000), požár skladiště pyrotechnických pomůcek v holandském Enschede (2000) a požár a 

výbuch ve francouzské továrně na výrobu průmyslových hnojiv v Toulouse (2001). Zákon byl 

změněn a doplněn v návaznosti na zkušenosti státní správy a provozovatelů objektů získané 

během 5-ti let působení zákona č. 353/1999 Sb. Z důvodu lepší srozumitelnosti a přehlednosti 

bylo vypracováno nové  znění  zákona,  ale  splnění  požadavků  existujícího  zákona  je  zcela 

postačující i pro požadavky nového zákona. [3] 
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2.2.2. Zákon o vodách  

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (tzv. „vodní zákon“), ve znění 

aktuálně platném zatím řadu pojmů zavedených Povodňovou směrnicí nezohledňuje a to přesto, 

že problematiku ochrany před povodněmi již podrobně upravuje v hlavě IX a zpracované plány 

oblastí povodí v ČR obsahují určitou formu jak vyhodnocení ohrožení povodněmi, tak zpracování 

návrhů opatření na ochranu před povodněmi. Nezbytné úpravy zákona, vyplývající z povinnosti 

zavést ustanovení Povodňové směrnice do právního řádu ČR jsou součástí novely navržené v 

roce 2009 k projednávání v Poslanecké sněmovně. V souladu s duchem Povodňové směrnice se 

předpokládá co nejkomplexnější integrace zpracování všech dokumentů požadovaných touto 

směrnicí do prací na plánech povodí podle Rámcové směrnice (2000/60/ES) a podle hlavy IV 

zákona o vodách, jejíž doplnění je v tomto smyslu v novele navrženo. Pro zpracování 

předběžného vyhodnocení povodňových rizik se v maximální míře využije již dlouhodobě 

tradičně zpracovávaných záplavových území s tím, že postup jejich zpracování daný vyhláškou 

236/2002 Sb. se dále upřesní, aby získávané výstupní informace byly plně využitelné pro potřeby 

předběžného vyhodnocení povodňových rizik a jejich dosavadní využití např. v územním 

plánování a při rozhodování stavebních úřadů bylo zachováno a dále zkvalitněno. Navržená 

novela vodního zákona předpokládá v hlavě IV, kromě zavedení požadavků vyplývajících z 

Povodňové směrnice, také úpravu struktury plánů povodí tak, aby více respektovala celky 

mezinárodních povodí evropských řek Labe, Dunaje a Odry a přitom vycházela z rozdělení 

správy povodí na území ČR. [32] 

2.2.3. Směrnice SEVESO I 

Směrnice  byla  přijata  v důsledku  vzniku  závažných  havárií  (únik  dioxinu  v italském 

Sevesu a výbuch cyklohexanu v britském Flixborough). Jejím hlavním cílem bylo zavést v 

členských  zemích  Evropské  unie  jednotnou  a  harmonizovanou  legislativu,  týkající  se 

prevence i připravenosti na závažné průmyslové havárie s možným mezistátním účinkem a 

zpracovat i uplatňovat vhodná a účinná organizační a technická bezpečnostní opatření. Obsah 

dokumentu lze stručně, jehož požadavky musely být zapracovány do legislativy členských států 

unie, vysvětlit takto. Stanovuje povinnosti provozovatelů i správních orgánů pro oblast 

závažných průmyslových havárií, které musí být plněny: [3] 

a) Oznamovací povinnost a povinnost zpracovat bezpečnostní studii – Provozovatelé 

technologií,  v nichž  jsou  používány  nebezpečné  látky  v množstvích  přesahujících  limity 

stanovené směrnicí, jsou povinni o této skutečnosti informovat příslušné orgány formou 

oznámení a v případě vysoce nebezpečné činnosti s přítomností nebezpečných látek zpracovat 

bezpečnostní  studii.  Její  obsah  a  náležitosti  závisí  na  míře  potenciálního  nebezpečí  a 

souvisejícího  rizika.  Vždy  ale  musí  být  uvedena  opatření  omezující  možná  nebezpečí  a 

související rizika. [3] 

b) Povinnost vypracovat havarijní plány – Provozovatel vysoce nebezpečných činností je 

rovněž povinen vypracovat tzv. vnitřní havarijní plán pro případ vzniku havárie. V souladu s 

mírou rizika, předpokládá-li se, že by následky havárie mohly přesáhnout území podniku, je 

stanovena povinnost zpracovat tzv. vnější havarijní plán, který je součástí havarijního plánu 

regionu. Pro tyto účely vydalo Ministerstvo vnitra vyhlášku č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví 
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podrobnosti ke zpracování havarijního plánu regionu a vnějšího havarijního plánu pro případ 

havárií radiačních. Je třeba zdůraznit, že v tomto případě je podkladem zpracování analýza 

možných rizik. [3] 

c) Povinnost poskytovat informace – Provozovatel je povinen zajistit informovanost svých 

pracovníků o možných rizicích a činnostech v případě vzniku havárie i zabezpečit jejich 

ochranu. Tato povinnost poskytování informací se vztahuje nejen na zaměstnance, ale i na 

ohrožené obyvatelstvo a kompetentní orgány státní správy. [3] 

d) Povinnost provádět kontroly – Stát je povinen zajistit provádění kontrol rizikových 

provozů a činností, nezbytných pro plnění všech povinností uložených provozovatelům 

rizikových činností. [3] 

Nejlepší politikou je prevence možných nehod přímo u zdroje. Technický pokrok je třeba řídit 

s ohledem na nutnou ochranu životního prostředí. Požadavky na bezpečnost je třeba 

integrovat  ve  všech  stádiích  vzniku  a  technického  života  zařízení  (vývoj,  projekce, 

konstrukce, provoz, intenzifikace i likvidace). [3] 

Směrnice poskytla základní postup pro vytvoření taktiky v oblasti prevence havárií. 

Praktická  aplikace  se  v jednotlivých  členských  státech  EU,  v důsledku  poměrně  obecné 

formulace jednotlivých ustanovení a požadavků ve směrnici, značně lišila. Z tohoto důvodu 

došlo k její zásadní novelizaci – vydání směrnice SEVESO II. [3] 

2.2.4. Směrnice SEVESO II 

Směrnice vychází ze zkušeností získaných implementací direktivy SEVESO I. a z havárií, 

které se staly po jejím přijetí. Je zpracována jednoduše a konzistentně, vhodnějším způsobem než 

SEVESO I. Jako příklad lze uvést, že není rozlišována výroba nebezpečných látek a jejich 

skladování (množství překračující určitá prahová množství).  SEVESO I. poukazovala buď na 

látky  ve  spojení  s určitými  průmyslovými  činnostmi  nebo  na  oddělené  skladování  látek. 

Rovněž seznam nebezpečných látek byl redukován na minimum a upraven. Do seznamu 

jmenovitých nebezpečných látek z hlediska výroby, ale i skladování byly zařazeny sloučeniny 

arsenu, karcinogenní látky (benzidin, 4-aminobifenyl, dimethylkarbamoylchlorid – formaldehyd, 

zkapalněné uhlovodíkové plyny jako např. propan a butan, i zemní plyn). Byly upraveny i 

kategorie nebezpečných látek, například nově byly zařazeny i látky nebezpečné pro životní 

prostředí. Za významné lze považovat i zavedení sčítání nebezpečných látek pro stanovení 

celkového množství přítomného v podniku. [3] 

Je zde také zdůrazněna úloha kontrolních orgánů, podniky mají oznamovací povinnost a 

vedení musí zajistit, v souladu s požadavky směrnice, zpracování bezpečnostní studie. [3] 

Opakovaně stanovuje opatření, které musí přijmou provozovatelé podniků, aby předešli 

závažným haváriím a omezili jejich následky, a nyní zahrnuje ustanovení „přístupu k prevenci 

velkých havárií“. Je kladen zvýšený důraz na opatření pro minimalizaci dopadů závažných 

havárií  na  životní  prostředí  včetně  havarijního  plánování,  identifikaci  možných  domino- 

efektů, informování veřejnosti tam, kde je to přiměřené a také informování sousedních států, 
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dle Úmluvy o účincích průmyslových havárií překračující hranice států, zvané též Helsinská 

úmluva, jež byla podepsána dne 17.03.1992. („UN ECE’s Convention on the Transboudary 

Effects of Industrial accidents). [3] 

Zcela nový a zásadní je požadavek, aby podniky formulovaly zásady prevence a zavedly 

bezpečnostní management (řízení bezpečnosti). Ověření jeho správnosti a funkčnosti je 

předmětem kontrol a výsledky se poskytují kompetentním orgánům.  Důraz je kladen na 

systém kontrol, který musí prověřit, že provozovatel nebezpečné činnosti je schopen předvést a 

dokladovat všechna přijatá bezpečnostní opatření včetně toho, že podnikl všechna opatření pro 

snížení následků možných havárií. Je tedy dána povinnost realizovat a zdůvodňovat technická, 

organizační i kontrolní opatření, která snižují riziko při provádění nebezpečné činnosti. [3] 

I v oblasti přípravy havarijních plánů došlo ke konkretizaci. Havarijní plány musí být 

zpracovány s cílem: 

 Minimalizace  účinků  možných  havárií  a  omezení  následků  pro  člověka,  životní 

prostředí a ekonomiku. 

 Realizace  opatření  na  ochranu  člověka  a  životního  prostředí  před  následky 

závažných havárií. 

 Předání  potřebných  informací  veřejnosti,  stejně  tak  i  příslušným  úřadům  nebo 

servisním službám. 

 Zahájení asanačních prací a opatření na obnovu životního prostředí po závažné 

havárie . 

V současné době prochází legislativa v oblasti vodního hospodářství vývojem. Hlavním 

cílem vývoje je přibližování se legislativě EU a také technická normalizace. [3] 

Legislativu EU ale  musíme chápat spíš jako právní formulaci cílového stavu, ke 

kterému členské země se musí v určitých časových limitech dopracovat. [3] 

Vytváření právních předpisů EU týkajících se vodu a povodně prošlo různými  fázemi 

vývoje, stejně jako i další zákony. Byly přidání zkušenosti a s dohledem na následků MU, s 

čím se stále zdokonalují a zlepší postupy v oblasti vody. [3] 

2.2.5. Směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES 

Povodňová směrnice 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik zavádí rámec pro postupy a formy vyhodnocování významnosti povodňového 

nebezpečí a pro zvládání povodňových rizik, která toto nebezpečí vyvolává. Rámec je stanoven v 

zájmu přiměřeně jednotného a srovnatelného vyhodnocení povodňových nebezpečí při rozdílných 

přírodních podmínkách jednotlivých zemí ES. Povodňová směrnice ukládá členským státům 

zpracovat, v určených termínech s vazbou na Rámcovou směrnici pro vodní politiku 

Společenství, tzv. předběžné vyhodnocení povodňových rizik. Na jeho základě provést výběr 

oblastí s významnými riziky z povodní v rámci jednotlivých oblastí povodí a pro tyto vybrané 

oblasti zpracovat mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik se specifikovaným 

obsahem. Tyto práce a vytvoření příslušných dokumentů ukládá směrnice provést do 22.12.2011 
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a 22.12.2013. Ve stejném termínu v jakém mají být ukončeny práce na aktualizaci plánů povodí 

podle Rámcové směrnice - 22.12.2015, ukládá Povodňová směrnice zpracovat také plány pro 

zvládání povodňových rizik. Zpracované dokumenty je uloženo periodicky v šestiletých cyklech 

přezkoumat a podle potřeby aktualizovat a to poprvé v termínech do 22.12.2018, 22.12.2019 a 

22.12.2021 s tím, že při přezkumech a aktualizacích bude zohledněn i pravděpodobný účinek 

změn klimatu na výskyt povodní. Povodňová směrnice zavedením nových pojmů a požadavků na 

zpracování konkrétně specifikovaných dokumentů vyvolala potřebu nejen přizpůsobit legislativu 

ČR, ale upravit také některé postupy, používané při zpracování koncepcí ochrany před 

povodněmi, které byly tradiční součástí procesu plánování v oblasti vod na území ČR. [32] 

2.2.6. Usnesení vlády č. 382/2000 

Usnesení vlády k Návrhu strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky 

uložilo kromě prosazování Strategie ochrany před povodněmi v řídících metodických a 

organizačních pokynech ministerstev doplnit do vyhlášky o oceňování majetku zohlednění map 

záplavových území jako nedílnou součást cenových map obcí, do zákona o obnově území po 

povodních uložilo za- pracovat postup zajištění statistického šetření a sledování škod 

způsobených povodněmi, Českému statistickému úřadu uložilo zpracovat metodiku statistického 

zjišťování škod po povodních klasifikovaných jako mimořádné události a do novely zákona o 

pojišťovnictví uložilo zapracovat povinnost pojišťoven předávat pro dlouhodobé statistické 

zjišťování povodňových škod informace o realizovaném pojistném plnění z pojištění majetku na 

riziko povodní. [32] 

2.2.7. Vyhláška č. 142/2005 Sb. 

Ve vyhlášce č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod je stanoven obsah, způsob zpracování, 

postup projednávání a zveřejnění Plánu hlavních povodí České republiky, obsah, postup zadání, 

způsob zpracování, podrobnosti etap, postup projednávání a způsob zveřejnění plánů oblastí 

povodí a vymezení obsahu základních a doplňkových opatření programů opatření k dosažení cílů 

ochrany vod. V dosud platném znění vyhlášky, které zatím nezohledňuje požadavky Povodňové 

směrnice je sice zahrnuto i zpracování problematiky ochrany před povodněmi, jak v Plánu 

hlavních povodí, tak v plánech oblastí povodí, její struktura však neodpovídá požadavkům této 

směrnice. Vyhláška musí být novelizována v návaznosti na navrženou změnu úpravy hlavy IV 

zákona o vodách. Ta se dotýká jak změny struk- tury dokumentů, které mají být vytvářeny v 

rámci plánování v oblasti vod, tak důsledné implementace všech požadavků. [3] 

2.2.8. Zákon o integrovaném záchranném systému 

Dalším podstatným zákonem řešící mimořádné události je zákon č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Tento zákon měl být v 

platném znění spojen s krizovým zákonem, v konečné verzi ale existuje samostatně. Zákon 

ustanovuje integrovaný záchranný systém, vymezuje jeho složky, působnost a stanovuje 

pravomoci státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, ale i práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při vzniku mimořádných operací. [8] 

Integrovaný  záchranný  systém  (IZS)  je  použit  k  likvidaci  každodenních  

mimořádných událostí, přírodních a antropogenních krizových situací. Je součástí systému 
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vnitřní bezpečnosti státu a podílí se na poskytnutí pomoci občanům ze strany státu v 

případě ohrožení zdraví či života. [8] 

2.2.9. Krizový zákon 

Základním právním předpisem  je  zákon  č.  240/2000  Sb.,  o  krizovém  řízení  a o  změně 

některých zákonů, tzv. krizový zákon. Podle tohoto zákona, který nabyl účinnosti od 1. 

Ledna 2001 je krizové řízení definováno jako souhrn řídících činností, které se zaměřují na 

analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu 

činností spjatých v souvislosti s řešením krizové situace. Krizové řízení je dle tohoto zákona 

zaměřeno na řešení krizové situace, ale i vlastního řešení již vzniklé konkrétní situace. [7] 
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2.3. Geografické informační systémy 

V 60. letech 20. století na severoamerickém kontinentu se začalo rozvoj  ruku v ruce s 

rozvojem teorií prostorové analýzy (University of Washington, Harvard Laboratory). Významný 

je vznik společnosti ESRI v roce 1969, která v časných 80. letech zpřístupnila první edice 

ARCINFO pro PC (původně aplikace v lesnictví). Mohutný rozvoj GIS souvisí s masovým 

nástupem komputerizace (stejně tak všeobecné počítačové gramotnosti)  a v 90. letech a s 

rozvojem internetu. A mezi firmami, které stojí na špici oboru (nebo dokonce trendy diktují), 

figuruje stále ESRI. [41] 

V současné době se původně akcentovaně desktopový charakter GIS mění – stále 

významnější roli hrají serverové aplikace (sdílení dat, prezentace dat na internetu) a mobilní 

aplikace (PDA, mobily, GPS). [41] 

Zjednodušeně se klade rovnítko GIS = mapa. Jakkoli je mapa obecně nejběžnějším výstupem 

GISu, jejich dnešní forma je spíše interaktivní – mapa je součástí webové aplikace (hledám 

místo, trasu v mapy.cz, Google Earth, promítám vrstvy snímku z katastru nemovitostí), mapa je 

součástí modelu, animace (povodňové modely, modely šíření), svou podstatou je tu mapa 

škálovatelná, přičemž její obsah záleží na měřítku – je „chytrá“, není „statická“ jako mapa 

papírová. Výstupem GIS koneckonců nemusejí být ani mapy jako takové, GIS jako konkrétní typ 

informačního systému poskytuje informace, je schopen z dodaných informací odvozovat nové. 

[41] 

GIS je organizovaný soubor počítačového hardware, software a geografických údajů navržený 

pro efektivní získávání, ukládání, upravování, analyzování a zobrazování všech forem 

geografických informací – zjednodušeně řečeno GIS je informační systém pracující s 

informacemi, které mají geografickou (polohovou) charakteristiku. [41] 

Pro mnoho úloh je klíčová schopnost GISu vytvářet nová geografická data pomocí různých 

prostorových operací s původními vrstvami. [41] 

 V konkrétních GIS aplikacích (v navigacních systémech, mapy ve webových  aplikacích, v 

aplikacích pro mobily) se zmíněné aplikační typy mohou  prolínat. [41] 

Praktické užití GIS je velmi různorodé. GIS lze využít např.: 

 ve státní správě a samosprávě (evidence majetku, parcel, nemovitostí) 

 při plánování dopravy (sledování pohybu vozidel, jízdní řády) 

 pro správu inženýrských sítí (technické sítě, energetika, evidence majetku) 

 v kartografii (digitální zpracování map) 

 v urbanismu (např. tvorba územního plánu, strategického plánu) 

 v ekologii (vývoj krajiny, odpady) 

 pro integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, policie). [41] 

 

  



18 

2.4. Nástroje na modelování hydrologických jevů 

DHI a.s. působí na trhu od roku 1990 jako dynamická společnost zabývající se konzultační a 

expertní činností v oborech vodního hospodářství a životního prostředí. Činnost společnosti je 

založena na aplikacích nejnovějších technologií a znalostech expertů v oboru hydroinformatiky, 

hydrauliky, hydrologie a vodního hospodářství. 

DHI zajišťuje odborné konzultace a podporu ve vodním hospodářství, jak v privátním, tak i 

státním sektoru. Také se věnuje vývoji softwarových prostředků (např. MIKE by DHI), které 

představují standardní programové vybavení klíčových firem zabývajících se problematikou 

odvodnění a zásobování vodou urbanistických celků, dále podniků povodí a nejvýznamnějších 

vodohospodářských projektových organizací. 

DHI a.s je součástí mezinárodní skupiny DHI mající sídlo v Dánsku. [40] 

2.4.1. Mike SHE 

Mike SHE je globální, dynamický hydrologický model pro simulace základních  procesů  v  

zemní  fázi  hydrologického  cyklu. Srážko-odtokový model Mike SHE je produkt dánské 

společnosti DHI (Danish Hydraulic Institute) a lze ho zařadit mezi distribuované, fyzikálně 

založené, kontinuální či epizodní modely. [40] 

Jedná se o propracovaný model s vazbou na GIS, který je vhodný pro analýzu, plánování a 

řízení v oblasti vodních zdrojů, povodí a životního prostředí, dále pak má širokou oblast 

uplatnění při posuzování vzájemných interakcí mezi  povrchovou  a  podzemní  vodou  a  při  

řešení  zásadních  technických  zásahů v povodí Mike SHE lze při řešení těchto problematik 

použít jak  v  regionálních  studií  pokrývající  celé  povodí,  tak  ve  studiích  místních 

zaměřených na specifické problémy v malém měřítku. [40] 

Model Mike SHE zahrnuje hlavní procesy v hydrologickém cyklu a obsahuje komponenty 

pro     jejich     výpočet     v jednotlivých     fázích (evapotranspirace     a srážky, povrchový 

odtok z povodí, podpovrchový odtok v nenasycené zóně půdního profilu, podzemní odtok, 

odtok v korytě a jejich interakce). Každý z těchto procesů může být dle cíle studie, 

dostupnosti dat a rozhodnutí uživatele zastoupen na různých úrovních územního rozložení  a 

složitosti. [40] 

Základní komponenty Mike SHE jsou: 

- Evapotranspirace     -     ze     vstupních     časových     řad     referenční 

evapotranspirace se počítají aktuální hodnoty pomocí Kristensen- Jensenovy metody na základě 

aktuálního obsahu vody v půdě a vegetačního pokryvu, 

- povrchový odtok – výpočet založen  na 2D metodě konečných diferencí šíření vlny, 

- soustředěný  odtok  –  komponenta  MIKE  11  -  1D  kinematická  vlna aproximovaná 

metodou konečných rozdílů ve vystřídaném schématu, 
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- podpovrchový odtok v nenasycené zóně – pro výpočet proudění v zóně mezi 

povrchovým odtokem a hladinou podzemní vody je používána  1D vertikální aproximace 

Richardsovy rovnice, nenasycená zóna je složena ze tří schematizovaných půdních horizontů, 

- podzemní odtok - 2D a 3D model prodění podzemní vody založený na metodě 

konečných diferencí, 

- tání sněhu - degree-day faktor pro stanovení empirického vztahu mezi teplotou vzduchu 

a mírou tání. 

Srážkoodtokový model Mike SHE pracuje s ASCII formáty, prostřednictvím GIS nadstaveb 

zpracovává data ve formátu ESRI shapefile, která lze převést do DHI formátů. 

Model Mike SHE nemá stanovená povinná data. Povinná vstupní data se odvíjejí od 

modelovaných hydrologických procesů a od problémů, které mají být řešeny. Nicméně 

následující základní charakteristiky modelu jsou dle DHI (2009) požadovány ve většině případů 

modelování. [40] 

2.4.2. MIKE FLOOD  

Je aplikace, která spojuje jednorozměrné modely (MOUSE, MIKE 11) a dvourozměrné 

modely (MIKE 21). Vzájemné propojení těchto modelů je výhodné pro řešení širokého spektra 

problémů; např.: „analýza povodňových rizik pro průmyslové, obytné nebo infrastrukturní 

projekty“, „integrované modelování povodní v městském odvodnění (zastavěná území, 

recipienty)“, „krizové plánování za povodní – evakuační trasy, priority záchrany“, „podrobné 

studie následků protržení přehrad“. MIKE FLOOD je od roku 2008 akceptován americkou 

agenturou Federal Emergency Management Agency (FEMA) jako modelový prostředek pro 

„Národní program ochrany před povodněmi“. . [40] 
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2.5. Nástroje na modelování požáru 

Modely popisující děje při požáru mohou být založeny na různých principech. Základní dělení 

modelu je zobrazen na grafu:  

 

Graf č. 1 

Fyzikální modely se pokoušejí reprodukovat jevy provázející požár ve zjednodušených 

fyzikálních podmínkách. Zmenšené modely jsou velmi rozšířenou formou modelování, protože 

velkorozměrové experimenty jsou nákladné, obtížně proveditelné a někdy zcela neproveditelné. . 

[39] 

Velmi často je cílem použití fyzikálních modelů odhalení zákonitostí chování fyzikálně 

chemických systémů. Matematických modelů tvořených soustavou rovnic popisujících chování 

systému, pak může být použito k předpovědi chování reálných fyzikálních systémů. Fyzikální a 

matematické modely spolu souvisejí a vzájemně se doplňují. . [39] 

Fyzikální modelování neznamená jednoduché provedení experimentu ve zmenšeném 

fyzikálním měřítku. Prosté zmenšení geometrických rozměrů není postačující, musí být dodržena 

také mechanická, tepelná a chemická podobnost ve zmenšeném modelu. Zákonitosti potřebné 

pro dodržení těchto podobností mohou být odvozeny z dimenzionální analýzy nebo ze 

základních rovnic popisujících fyzikálně chemické jevy. . [39] 

Nejznámější a nejrozšířenější fyzikální zákonitosti změn měřítka při požáru jsou známé pod 

názvem Froudovo modelování, které je použitelné zejména pro proudění při požáru. . [39] 

Froudovo modelování je možné úspěšně použít ke studiu vzestupných proudů nad požárem, 

podstropního proudění a výšky plamene. . [39] 
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Protože změna měřítka se u rizikových jevů provázejících požár projevuje rozdílně, není 

obecně možné studovat komplexně požární situaci v malém měřítku. Je prakticky nemožné 

fyzikálně modelovat najednou ve stejném měřítku zmenšení radiaci a vzestupné proudění. . [39] 

Z tohoto důvodu není např. možné Froudovo modelování jednoduše aplikovat na požární 

problémy, kde radiace hraje významnou roli. Fyzikální modelování je používáno prakticky při 

všech standardních požárních testech. Adekvátnost fyzikálních modelů přitom může kolísat v 

širokých mezích. Při vývoji moderních požárních testů se již uplatňuje trend k explicitnímu 

vyjádření jejich adekvátnosti jako fyzikálních modelů aktuálního průběhu požáru a reakce na 

požár. . [39] 

Matematické modely požáru mohou být jednoho ze dvou základních typů - deterministické 

nebo pravděpodobnostní. Pravděpodobnostní modely vycházejí z náhodné povahy chování 

požáru, zatímco deterministické modely předpokládají, že rozvoj a chování požáru jsou zcela 

určeny dobře definovanou fyzikální situací. Oba přístupy jsou pro studium požáru hodnotné. . 

[39] 

Pravděpodobnostní modely mohou být rozděleny do tří skupin - síťové, statistické a 

simulační. Každá z nich pracuje s neurčitostí spojenou s procesem rozvoje požáru. [39] 

Síťové modely jsou modely rozvoje požáru, ve kterých je přechod z jednoho stavu požáru do 

jiného a efekt hasicích systémů, ručního hašení požáru, pasivních protipožárních systémů apod. 

určen uživatelem přiřazenými pravděpodobnostmi založenými na historických údajích, 

inženýrském ohodnocení nebo kombinaci obou metod. V některých případech jsou tyto 

pravděpodobnosti jednotlivé hodnoty, v jiných modelech mohou být pravděpodobnosti funkcí 

času.  [39] 

Statistické modely vyjadřují pravděpodobnost výskytu události určenou na základě 

historických dat. Typickým příkladem statistického modelu je modelování výskytu požárního 

poplachu. . [39] 

Simulační modely jsou velmi zajímavé hybridní modely vzniklé propojením 

pravděpodobnostních a deterministických modelů. Tyto modely pohlížejí na požáry jako 

deterministické události, tedy požár je úplně definován. Ovšem vstupy modelů jsou brány z 

pravděpodobnostních modelů, tj. vstupní hodnoty pro deterministický model jsou zpracovány 

jako náhodné proměnné. Takové proměnné mohou například vyjadřovat, který nábytek v 

prostoru je zapálen, jak jsou otevřené dveře v okamžiku zapálení apod. Výstupy mnohokrát 

opakovaně provedeného deterministického modelu pro různé vstupní hodnoty jsou potom 

vyhodnoceny z hlediska rozsahů a četností výskytu různých hodnot. [39] 

Deterministické modely předpovídají rozvoj požáru a procesů s ním spojených na základě 

řešení matematických rovnic popisujících fyzikální a chemické děje při požáru. 

Pravděpodobnost, s jakou dojde k požáru a jeho rozvoji není přímou součástí tohoto způsobu 

řešení. . [39] 
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V souladu se schématem na je možné deterministické modely rozdělit na dvě samostatné 

podskupiny - zónové modely a modely typu pole. . [39] 

Modely typu pole jsou založeny na řešení základních rovnic přenosu energie, hmoty a 

hybnosti velmi malých objemů, na které byl uzavřený prostor rozdělen s cílem předpovědět 

postup požáru a změny některých parametrů prostředí tento proces provázející. Modely typu pole 

nejsou do dnešních dnů ve všech částech dostatečně propracovány. Zejména nedostatečné 

rozpracování problematiky turbulence při požáru je jedním z důvodů omezujících použití těchto 

modelů v praxi. . [39] 

Zónové modely jsou nejčastějším v praxi používaným typem modelů sloužících k předpovědi 

rozvoje požáru v uzavřeném prostoru. Jsou založeny na řešení rovnic zachování energie, hmoty a 

hybnosti pro velmi malý počet zón, na které byl sledovaný prostor rozdělen. Typicky se používá 

dvou zón, jednou je dolní studená vrstva vzduchu a druhou potom horní horká vrstva spolu se 

vzestupným proudem zplodin nad ohniskem požáru. V každé zóně jsou uvažované parametry 

homogenní, tj. v každém místě zóny je stejná teplota, hustota kouře, koncentrace plynů apod. . 

[39] 

Zónové modely obvykle řeší otázku teploty horké vrstvy, polohy rozhraní mezi horkou a 

studenou vrstvou a výměnu plynů s okolím přes otvory. [39] 

Deterministické modely vycházejí z řady vstupních údajů (parametrů). Tyto údaje se poněkud 

liší podle konkrétního účelu modelu, přesto lze provést základní rozdělení vstupních parametrů 

do několika skupin týkajících se požárního zatížení, výměny plynů s okolím a popisu prostoru 

(místnosti), ve kterém došlo k požáru. S procesem modelování požáru jsou potom spojeny 

fyzikální veličiny, které jsou na tyto parametry vázané. [39] 

Deterministické modely poskytují exaktní řešení pro konkrétní požární situaci (scénář 

požáru). Tyto modely ale neřeší pravděpodobnosti, s jakými se v daném prostoru mohou objevit 

různé požární situace. Z tohoto pohledu se jeví jako perspektivní již zmíněné simulační modely, 

které kombinují deterministický a pravděpodobnostní přístup k modelování požárů. Tento 

kombinovaný přístup je potřebný i v případě, kdy je uvažováno s funkcí požárně bezpečnostních 

zařízení a jejich vlivem na průběh požáru. Pro řešení konkrétních požárních situací však mají 

deterministické modely své nezastupitelné místo. Vzhledem k již zmíněnému nedořešení všech 

problémů spojených s používáním modelů typu pole připadá v úvahu pro praktické rutinní 

používání v současné době a v blízké budoucnosti modelování s využitím zónových modelů. [39] 

2.5.1. Argos 

Jedná  se  o  program  pro  výpočet  a  ohodnocení  požárního  rizika  s předpovědí  šíření  

zplodin hoření,  vývin  teploty,  přestup  tepla  atd.,  který  může  modelovat  požár  v rozsahu  

několika místnosti.  ARGOS
 
umožňuje  zdokumentovanou  analýzu  rizik, online  představení  

výsledků simulace,  systém  pro  výpočet  doby  odezvy  sprinkléru  a  zahrnuje  i  čas  

příjezdů  hasičů. V knihovně ARGOSu
 
je možný výběr z různých typu požáru (požár pevné 

látky, požár tajících hmot, požár   kapalin, požár nádrží s hořlavou kapalinou, doutnání 

předmětů plus je uživateli umožněno nastavit vlastní  vstupní data požáru). [2] 



23 

ARGOS
 

vytváří výstupní informace (texty, tabulky i grafy), tím není nutné exportovat 

výsledky a  následně zpracovávat  v dalším  programu. To ovšem  neznamená, že vytvořená  

data nemohou být  exportována například do  EXCELu. [2] 

ARGOS
® 

využívají zejména výzkumníci, pojišťovací společnosti, vyšetřovatelé a 

průmyslové společnosti. [2] 

Pro školy a jiné podobné instituce poskytuje Dánská organizace program zdarma. Jinak je 

možné získat 30 denní verzi zdarma na stránkách  www.dift.dk. Standardní verze   programu 

nemůže běžet bez hardwarového klíče. Klíč může být jak pro USB tak pro paralelní port. 

Zkušební verze hardwarový  klíč  nevyžaduje.  Manuály  a  pomocné  návody  je  možno  nalézt  

na zmiňovaných stránkách. [2] 

  

http://www.dift.dk/
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2.6. Nástroje na modelování úniku chemických látek 

2.6.1. Rozex Alarm 

Rozex  je počítačový program určený  pro  havarijní  vyhodnocování  běžných  typů 

havarijních událostí. Jedná se o toxické a exotermní projevy závažných havárií. Výhodou 

programu je možnost vytvoření databáze očekávaných havárií a rychlé zobrazení jejich výsledků. 

Je vhodný zejména pro využití při zpracování havarijních plánů, analýzy rizik a podobných  

zadání,  prováděných  kvalifikovanými  pracovníky.  Program  pracuje  v českém jazyce a je 

cenově i uživatelsky dostupný českému uživateli. Program též umožňuje propojení programu s 

geografickými informačními systémy (GIS) např. pomocí Arc-View, Map Info. [3] 

Program   je   zaměřen   na   prognózu   havárií   v průmyslu,   při   nichž   dojde   k úniku 

nebezpečných  látek.  Rozlišuje  jednorázové  a  déletrvající  úniky  ze  zařízení.  Na základě 

charakteru úniku a fyzikálně chemických vlastností látky program rozlišuje způsob tvorby 

oblaku a jeho šíření krajinou s následkem intoxikace, výbuchu nebo požáru. [3] 

Úniky toxických látek programu hodnotí z hlediska dosahu a tvaru toxického oblaku při 

zvolené mezní koncentraci toxické látky. Úniky hořlavých výbuchu schopných látek program 

hodnotí   z hlediska   dosahu   vzdušné   rázové   vlny   o   stanoveném   přetlaku,   umístění 

pravděpodobného   epicentra   výbuchu   od   místa   úniku   a   dosahu   mezní   koncentrace, 

odpovídající dolní hranici výbušnosti. U hořlavých látek program vyhodnocuje účinky tepelné 

radiace na osoby a na stavební konstrukční prvky. [3] 

Obsahuje základní ovládací model, pomocí něhož jsou voleny jednotlivé havarijní projevy. 

Výběrem hodnocené nebezpečné látky dojde k prosvícení přístupných modelů, které vyhodnotí 

následky havárie a mohou z hlediska fyzikálně chemických, termodynamických, 

toxikologických a dalších vlastností látky reálně nastat. Podle povahy havárie uživatel zvolí 

model,  kterým  bude  problém  řešit.  Již  při  výběru  látek  program  rozlišuje  skupenství 

hodnocené látky. [3] 

Dále program obsahuje databázi nebezpečných látek a databázi modelovaných projevů 

mimořádných událostí, umožňující uložení výpočtů pro pozdější použití. Výpočetní modely, 

jejichž prostřednictvím jsou zadávány údaje nutné pro výpočet, jsou rozděleny na pět polí: 

Obecné parametry nebezpečné látky – zde je uveden název a skupenství hodnocené látky. 

Obsah pole je určen předchozí volbou. [3] 

Technické parametry úniku – v tomto poli je nutno zadat všechny požadované parametry 

úniku. Zadávaná hodnota musí být v intervalu požadovaném programem. [3] 

Typ atmosférické stálosti – v tomto poli je nutno zadat typ atmosférické stálosti. Toho lze 

docílit dvěma způsoby.  Přímo, pokud uživatel  zná  typ  atmosférické  stálosti,  zvolí  jednu z 

variant  A-F,  nebo  lze  pro  určení  využít  pomůcky.  Použitím  tlačítka  „Volba  typu 

atmosférické stálosti“ se otevře okno s maticí pro volbu typu atmosférické stálosti, takto 

určená hodnota je automaticky dosazena do výpočtu. [3] 
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Korekce na nerovnost povrchu – tady je nutno zadat typ krajiny, který je pro místo havárie 

aktuální. K dispozici je 5 typů krajiny: otevřená plocha, otevřená plocha se stromy, otevřená 

plocha zalesněná, obytná plocha s nízkými budovami a městská a průmyslová plocha. [3] 

Volba toxické koncentrace – zde je třeba zadat typ koncentrace, pro který se havárie 

vyhodnotí. K dispozici jsou již uvedené varianty . [3] 

2.7. Aloha 

Aloha je relativně jednodušší počítačový program pro výpočty úniků průmyslových 

chemických látek a modelování šíření oblaků uniklé látky do okolí a to jak plynů tak kapalin. 

Přesto však  vyžaduje  kvalifikovanou  obsluhu.  Nevýhodou je,  že  je  k dispozici  pouze v 

anglickém   jazyce,   včetně   uživatelského   manuálu,   a   druhou   velkou   nevýhodou   je 

vyhodnocení pouze toxických následků úniku nebezpečných látek. Další nevýhodou starších 

verzí  programu  je  zadávání  i  zobrazování  výsledků  pouze  v anglosaských  měrových 

jednotkách, nutno dodat, že novější verze již tento problém nemají. Výhodou tohoto SW 

nástroje je jeho dostupnost – je volně stažitelný z internetu (volně   dostupný   na   Internetových   

stránkách organizace US EPA).Poslední  verze  ALOHA  5.4  (z února  2006)  má  doplněnou  

možnost modelování požáru a výbuchu. Uživatelé tak mohou hodnotit kromě toxického 

ohrožení také nebezpečí spojené s požáry typu Jet fire, požáry kaluže, výbuch mraku par 

(VCE - vapor cloud explosions), výbuch expandujících par vroucí kapaliny (BLEVE - Boiling 

Liquid Expanding Vapor Explosions) a požáry typu Flashfires. Modeluje rizika toxicity, 

hořlavost, tepelné záření a přetlak spojený s chemickými úniky, jejichž výsledkem je toxický 

plyn, požár nebo výbuch. [3] 

Může být používán v počítačích, které využívají Microsoft Windows nebo Mac OS X. 

Software je navržen tak, aby bylo snadné jeho využití, při mimořádných situacích. Jeho 

chemická knihovna obsahuje informace o fyzikálních vlastnostech o přibližné velikosti 1000 

nebezpečných chemických látek. Je navržen tak, aby minimalizoval chybu obsluhy a kontroloval 

údaje, které jsou zadány a upozorní, pokud se vyskytne chyba. [3] 

Program pracuje s následujícími vstupními informacemi: 

 Informace o uniklé látce – program obsahuje databázi 652 chemických látek 

používaných v průmyslu, včetně fyzikálně chemických vlastností. 

 Informace o stavu atmosféry – třídy atmosférické stability, rychlost a směr větru, 

teplota vzduchu, drsnost zemského povrchu, oblačnost a vlhkost vzduchu. 

 Informace o zdroji úniku – lze zadat čtyři druhy zdrojů a jejich parametry 

 Informace o zdroji úniku 

a) přímý zdroj – tento typ zdroje je vhodné použít, je – li známo množství uniklé látky, 

která vstupuje přímo do atmosféry. Při tomto výpočtu není počítáno s vypařováním kapaliny, 

proto  jej  lze  použít  pouze  pro  látky  v plynném  skupenství.  Při  výpočtu  jsou  zadávány 

následující parametry: typ úniku (okamžitý nebo kontinuální), množství uniklé látky nebo 

rychlost úniku a výška zdroje nad zemí. [3] 
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b) louže – tato volba je vhodná pro modelování vypařování rozlité kapaliny z louže, která 

již neuniká. Při výpočtu jsou zadávány následující parametry: plocha rozlité kapaliny, objem, 

hmotnost nebo hloubka louže, typ podkladu, teplota podkladu, teplota uniklé látky. [3] 

c) zásobník – toto lze využít pro modelování úniku látky z poškozeného zásobníku a 

následného vypařování do ovzduší. Při výpočtu jsou zadávány následující parametry – typ 

zásobníku, jeho orientace (kulový, válcový – vertikální nebo horizontální), průměr, výška 

nebo objem zásobníku, stav látky v zásobníku, teplota uskladněné látky, hmotnost nebo objem 

látky, typ a rozměry únikového otvoru (obdélníkový nebo kruhový), typ úniku (proražená díra v 

plášti  nebo  krátké  potrubí),  výška  otvoru  nade  dnem,  typ  podkladu  a  jeho  teplota, 

přítomnost  záchytné  jímky,  případně  její  rozměry.  Modul  automaticky  vyhodnocuje  tlak 

v zásobníku. [3] 

d) potrubí – tento modul je vhodný pro modelování rozptylu plynu unikajícího z potrubí. 

Modul nelze použít pro kapaliny. Při výpočtu jsou zadávány následující parametry: průměr a 

délka  potrubí,  zda  je  poškozené  potrubí  napojeno  na  zásobník,  drsnost,  teplota  a  tlak v 

potrubí. [3] 

Program pracuje se dvěma matematickými modely rozptylu látek v ovzduší. Při modelování 

neutrálního plynu (plyn s přibližně stejnou hustotou jako vzduch) nebo plynu lehčího než 

vzduch se používá Gaussův disperzní model. Tento model je použit, pokud chybí některé 

potřebné informace o vlastnostech látky nebo uniklo-li malé množství plynu. Pro látky těžší 

než vzduch je použit tzv. model rozptylu těžkého plynu. Tento model je používán také, pokud je 

látka skladována v podchlazeném stavu nebo pokud dochází k dvoufázovému úniku. [3] 

2.8. TerEx 

Název vznikl z výrazu teroristický expert. Slouží pro okamžité vyhodnocení dopadů úniku 

nebezpečné chemické látky, otravné látky či použití výbušného systému. Program je určen 

podnikům, institucím, samosprávám a státním orgánům a složkám IZS. TerEx byl vyvinut ve 

spolupráci dvou firem T- SOFT a ISARech.[3] 

TerEx je nástroj pro rychlou prognózu dopadů a následků působení nebezpečných látek 

nebo výbušných systémů, zejména při jejich teroristickém zneužití. Model je vytvořen jako 

počítačový  program  s návazností  na  geografický  informační  systém  pro  přímé  zobrazení 

výsledků v mapách. [3] 

TerEx je určen zejména pro operativní použití jednotkami IZS při zásahu, pro rychlé určení 

rozsahu  ohrožení  a realizaci  následných  opatření  ochrany  obyvatel.  TerEx  je  využitelný 

velitelem zásahu přímo na místě nebo operačním důstojníkem v řídicím středisku. Stejně tak je 

vhodný pro analýzy rizik při plánování. Program poskytuje výsledky i při nedostatku přesných 

vstupních informací. [3] 

Předpověď dopadů a následků je založena na konzervativní prognóze. V praxi to znamená, že  

výsledky  odpovídají  takovým  podmínkám,  při  kterých  dojde  k maximálním  možným 

dopadům a následkům na okolí – tzv. nejhorší varianta. [3] 
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TerEx má jednak jednoduchý vstup, jednak rychlý a snadno pochopitelný výstup. Je vhodný 

pro plánování, výpočet prvních odhadů vzdálenosti evakuace a pro potřeby výuky a cvičení. Jde 

o kombinace  odhadu  následků průmyslových  havárií  a výbuchů  i  následků  působení 

otravných látek a zbraní hromadného ničení. V databázi má více než 120 látek a firma ji dále 

rozšiřuje. Program je ideální pro rychlé rozhodování ve stresu. [3] 

TerEx popisuje látky, jejich vlastnosti, první pomoc při kontaktu s nimi, zraňující 

projevy apod. Využívá integrovaný GIS (geografický informační systém) a také je možno 

aplikovat  webové  služby  nebo  externí  GIS.  Program  pracuje  ve  vícejazyčném  prostředí s 

možností přepínání za chodu programu. Využívá češtinu, slovenštinu a angličtinu, ale je 

připraven i pro rozšíření o další jazyky, pokud by byl zájem od potenciálních zákazníků. 

Program dělí látky podle chemických a fyzikálních vlastností na látky nebezpečné chemické, 

výbušné a otravné. [3] 

TerEx nabízí od verze 2.6 uživateli možnost vyhodnocení šesti základních havarijních situací: 

• model typu TOXI – vyhodnocování dosahu a tvaru oblaku, které jsou dány zvolenou 

koncentrací toxické látky, 

• model typu UVCE – vyhodnocování dosahu působení vzdušné rázové vlny, vyvolané 

detonací směsi látky se vzduchem pro modely s jednotlivými druhy havárií, 

• model   typu   PLUME   –   vyhodnocování   déletrvajícího   úniku   plnu   do   oblaku, 

déletrvající  úniku  vroucí  kapaliny  s rychlým  odparem  do  oblaku  nebo  pomalého odparu 

kapaliny z louže do oblaku, 

• model  typu  PUFF  –  vyhodnocování  jednorázového  úniku  plynu  do  oblaku  nebo 

jednorázového úniku vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku, 

Modely typu FLASH FIRE – vyhodnocují velikost prostoru ohrožení osob plamennou zónou. 

Nebezpečné chemické látky se vkládají do různých modelových situací. Jednotlivé 

nebezpečné chemické látky se mohou dávat pouze do některých modelů podle chemických a 

fyzikálních vlastnosti. [3] 

Ve výbušných systémech je využíván model typu TEROR, který vyhodnocuje možné dopady  

detonace  výbušných  systémů  založených  na  kondenzované  fázi,  použité  s cílem ohrožení 

okolí detonace. [3] 

Výsledky  výpočtu  modelů  TerEx  jsou  uspořádány  velmi  jednoduše,  srozumitelně a 

především jednoznačně, takže usnadňují rychlé rozhodování. Přehlednost a srozumitelnost 

výsledků je docílena soustředěním na důležité veličiny a informace a dále promítnutím výsledků 

do mapy. Mapa je integrovanou součástí programu a je modulem pro zobrazování výsledků.  

Jako  podklad  je  možné  využít  lokální  geografická  data,  případně  se  připojit na služby 

Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. TerEx nemá žádné zvláštní nároky na hardware 

ani software, k jeho provozu tedy stačí běžný osobní počítač. [3] 



28 

3. PRAKTICKÁ ČÁST 
Byl proveden průzkum ve vybraných lokalitách. Byly kontaktovány jednotlivé ministerstva, 

výzkumní ústavy, povodí, organizace, ředitelství HZS i další objekty, kteří se zabývají 

problematikou modelování. 

Podle jejich sdělení jsem zmapovala situaci v ČR, v SR, v Maďarsku, v USA, v Kanadě a ve 

Spojeném království. 

Jednotlivé krajiny a informace poskytnuté s úředníky budu popsaný v jednotlivých 

podkapitolách diplomové práci. 

3.1. Česká republika 
Z geografického hlediska ČR má vynikající polohu, leží uprostřed Evropy, v dosahu všech 

oblastí kontinentu.  Jeho územím prochází hlavní rozvodí oddělující povodí Severního, 

Baltského a Černého moře. Hlavní říční osy jsou v Čechách Labe a Vltava, na Moravě řeka 

Morava a Dyje a ve Slezsku Odra a Opava. [38] 

Jeho podnebí se vyznačuje vzájemným pronikáním a míšením oceánských a kontinentálních 

vlivů. Je charakterizováno západním prouděním s převahou západních větrů, intenzivní 

cyklonální činností a poměrně hojnými srážkami. Přímořský vliv se projevuje hlavně v Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku přibývá kontinentálních podnebních vlivů. Velký vliv na podnebí Česka 

má nadmořská výška a reliéf. [38] 

ČR patřila vždy mezi průmyslové země. Nejvíce zastoupení jsou chemický, strojírenský, 

těžební, energetický průmysl, atd. [38] 

Když známe geografické vlastnosti a zastoupení průmyslu v ČR, musíme uznat, že hrozí ne 

jenom MU přírodní, ale i antropogenní, a hrozí výskyt domino efektu. 

Po kontaktování příslušných státních orgánů mi byly sdělené informace, že na území ČR ani 

v jedné zkoumané problematice není centrálně určeno, jaký nástroj se má použít na modelování 

úniku CHL, v případě povodní, nebo požáru. Typ software-u je odlišný i podle krajů a povodí, ve 

většině případu se používá nástroj ALOHA, z požárních modelu CFAST A FDS, na modelování 

povodní software - y  od firmy DHI, nebo software-y názvem AquaLog a Hydrog.  

Problémy způsobí, že modelovací prostředky nejsou jednocení, skoro každý kraj má jiný 

nástroj. 
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3.2. Maďarsko 

Maďarsko je  vnitrozemský stát, který leží ve střední Evropě. Je členskou zemí NATO, 

členskou zemí EU, Visegrádské skupiny a dalších mezinárodních organizací. [38] 

Je převážně rovinatá země. Asi 89% území nepřesahuje nadmořskou výšku do 200 m.
  

Nejdůležitější řekou maďarského vodního systému je bezpochybně Dunaj (Duna), do které se 

vlévá většina řek pramenících na území Maďarska. Dunaj protéká severním Maďarskem a tvoří z 

části hranici se Slovenskem. Další důležitou řekou je Tisa (Tisza) protékající východním 

Maďarskem. Tisa se do Dunaje vlévá až na území Srbska severně od Bělehradu. Dalšími 

důležitými řekami jsou Dráva, Rába, Bodrog, Körös a další řeky. [38] 

Maďarsko se hierarchicky dělí na statistické regiony. Dále na 19 žup s 23 městy se župním 

právem, nakonec na 168 okresů. [38] 

Po kontaktování jednotlivých povodí a složek HZS jsem zjistila, že na území Maďarska se 

centrálně na celou republiku na modelování úniku CHL se používá software DNV Safety a 

Phast, a na modelování povodní MIKE 11  Hec - Ras. 

3.3. Slovenská republika 

Slovensko (celým jménem Slovenská republika) je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.  

Slovensko jako země spojuje několik geografických typů. Na jihu nížinná krajina přechází v 

pahorkatinu a vrchovinu a na severním okraji pak až ve velehory s četnými dolinami. Většina 

území Slovenska je však mírně zvlněná až kopcovitá (například východ země). [38] 

Řeky na Slovensku většinou pramení a jsou málo vodnaté. Všechny řeky jsou nejvodnatější 

na jaře, při tání sněhu. Jedinou výnimkou je Dunaj, která je nejvodnatější v létě, když taje led v 

Alpách. Vodstvo Slovenska se dělí na dvě úmoří - Baltského  a Černého moře. K úmoří 

Baltského moře patří povodí řeky Poprad a Dunajec. Naopak k úmoří Černého moře patří povodí 

řek Morava, Dunaj a Tisa.  [38] 

Slovensko se nachází v mírném pásu s pravidelným střídáním ročních období. Vzhledem k 

poměrně malé vzdálenosti země od Baltského, Jaderského a Černého moře tu příliv mořských 

vzdušných hmot, výrazně ovlivňuje místní počasí a klima. Na Slovensku se v průběhu roku 

vyskytují převážně vzdušné hmoty mírného pásu s obecně známými teplotami a dalšími 

klimatickými aspekty. [38] 

Po kontaktování KŘ HZS, MŽP a VŮVH můžu konstatovat, že ani v SR nejsou centrálně 

určené prostředky na modelování, složky HZS využívají ve většinu případů ALOHU. Na 

modelování povodní se používají programy od firmy DHI, ale ne na jednotlivých povodích, ale 

ve VÚVH. 

3.4. USA 

Spojené státy americké zabírají takřka 40% plochy Severní Ameriky. Hraničí s Kanadou na 

severu a Mexikem na jihu. Jsou omývány Atlantským oceánem na východě, Mexickým zálivem 
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na jihu a Tichým oceánem na západě. V hlavní části se nachází 48 z celkového počtu 50 států 

USA. Dalšími dvěma státy jsou Aljaška tvořící severozápadní výběžek Severní Ameriky a 

skupina Havajských ostrovů ve střední části Tichého oceánu. [38] 

V oblasti modelování je „velmocí“, jak ve vývoji, tak v použití, proto zde nejsou uvedené 

nástroje na modelování – to by stačilo na další práci. 

3.5. Kanada 

Kanada zaujímá většinu severní poloviny severoamerického kontinentu. Má v mnoha směrech 

podobnou ekonomiku a kulturu jako Spojené státy, takže mnozí ji mohou považovat za jakýsi 

satelit této země. Skutečnost je však naprosto jiná. Kanada vznikla jako dvojjazyčná a 

dvojkulturní společnost obyvatel francouzského a britského původu. V současné době tvoří její 

populaci pestrá směsice etnických skupin, z nichž mnohé si udržují vlastní kulturní tradice, a 

přispívají tak k specifickému charakteru kanadské společnosti. [38] 

Kanada, jejíž území je rozlohou větší než Spojené státy, je po Rusku druhým největším státem 

světa. [38] 

V Kanadě na modelování požáru v každé provincii mají jiné nástroje, např. FARSITE a 

FlamMap, na modelování úniku ALOHU a na modelování povodní WATFLOOD a LiDAR. 

3.6. Spojené království 

Velká Británie (Spojené království) je ostrovní stát v severozápadní Evropě, oddělený od 

kontinentu průlivem La Manche (Anglickým kanálem) a Severním mořem. Představuje unii 

historických zemí: Anglie, Skotska a Walesu a Severního Irska. [38] 

Země, poměrně malá rozlohou, je velice pestrá co do typu geologické stavby i krajiny. 

Krajina ve větší části střední a jižní Anglie je jen mírně zvlněná, naproti tomu v severní Anglii, 

Skotsku, Walesu a Severním Irsku je velmi členitá a hornatá. [38] 

Na modelování povodní používají programy ISIS2D, MIKE FLOOD, SOBEK a TUFLOW,na 

požáry EXODUS a na modelování úniku OSIS. 

  



31 

4. ZÁVĚR 
 

Diplomová práce byla zpracovaná na téma:Význam modelování mimořádných událostí 

pomocí softwarových nástrojů. Dělí se na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části jsou vymezené základní pojmy a platná legislativa v ČR a v EU. Jsou tady 

popsány pojmy GIS, jednotlivé nástroje na modelování povodní, požáru a úniku CHL, jako např. 

software – y ALOHA, TEREX, ROZEX ALARM, CORMIX, různé typy programů MIKE, 

JET,atd. . 

V praktické části jsem se zaměřila na výzkum ve vybraných lokalitách (ČR, SR, Maďarsko, 

USA, UK a Kanada). Kontaktovala jsem orgány krizového řízení (složky HZS, Ministerstvo 

vnitra), výzkumní ústavy vodního hospodářství v jednotlivých krajinách, Ministerstva životního 

prostředí, i jednotlivé firmy a univerzity zabývající se problematikou modelování., 

Zjistila jsem, že v každé krajině prevence a připravenost v oblasti krizového řízení a ochrany 

ŽP je úplně na jiné úrovni, využívané prostředky jsou různé, poskytování informaci pro 

obyvatelstvo, nebo pro studijní účely je obtížné. 

Za kladné uvažují přístup pracovníku HZS ve všech krajinách. Složky HZS se potkávají 

nejčastěji s danou problematikou, a mohly by využít i další prostředky.  

Na závěr ještě můžu konstatovat, že vliv na výběr a využití nástrojů má i finanční stránka. 

Většina softwaru není zdarma, jak např. ALOHA, na práci s nimi je potřeba vyškolený 

pracovník, a školení na jednotlivé programy je taký finančně náročný. Návody jsou převážně 

v angličtině, což taký může působit těžkosti. V dnešní situaci na pracovním trhu ani složkám 

HZS, ani orgánům státní správy (MŽP, MV) není v sílách financovat školení specialistu v této 

oblasti, když neví, jak dlouho toho člověka ještě budu mít v službě. 

V oblasti legislativy se státy EU už přizpůsobí normám a směrnicím EP, ale je ještě stále co 

vylepšit. 

Jako možné řešení bych viděla v každé krajině vytvořit pracoviště na modelování, která by 

centrálně vypracovala podkladové mapy jak pro povodňová rizika, únik CHL, tak i pro další 

MU. Takové pracoviště by vyřešilo problém nedostatek školených pracovníku, podklady by byly 

jednocené na celou krajinu, informace by mohli být zpřístupnění jak pro odborné účely, tak i pro 

veřejnost. 
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PŘÍLOHY  
Tabulka č. 1 : Administrativní členení České republiky 

OBLAST KRAJ OKRES 

Praha Hl. m. Praha Praha 
 

Střední Čechy Středočeský 

Benešov Mladá Boleslav 

Beroun Nymburk 

Kladno Praha-východ 

Kolín Praha-západ 

Kutná Hora Příbram 

Mělník Rakovník 

Jihozápad 

Jihočeský 

České Budějovice Prachatice 

Český Krumlov Strakonice 

Jindřichův Hradec Tábor 

Písek Plzeň-sever 

Plzeňský 

Domažlice Rokycany 

Klatovy Tachov 

Plzeň-město 
 

Plzeň-jih 
 

Severozápad 

Karlovarský  
Cheb Sokolov 

Karlovy Vary 
 

Ústecký 

Děčín Most 

Chomutov Teplice 

Litoměřice Ústí nad Labem 

Louny 
 

Severovýchod 

Liberecký 

Česká Lípa Liberec 

Jablonec nad 

Nisou 
Semily 

Královéhradecký 

kraj 

Hradec Králové 
Rychnov nad 

Kněžnou 

Jičín Trutnov 

Náchod 
 

Pardubický kraj 
Chrudim Svitavy 

Pardubice Ústí nad Orlicí 

Jihovýchod 

Vysočina 

Havlíčkův Brod Třebíč 

Jihlava Žďár nad Sázavou 

Pelhřimov 
 

Jihomoravský 

kraj 

Blansko Hodonín 

Brno-město Vyškov 

Brno-venkov Znojmo 

Břeclav 
 

Střední Morava 

Olomoucký 

Jeseník Přerov 

Olomouc Šumperk 

Prostějov 
 

Zlínský 
Kroměříž Vsetín 

Uherské Hradiště Zlín 

Moravskoslezsko Moravskoslezský 

Bruntál Nový Jičín 

Frýdek - Místek Opava 

Karviná Ostrava - město 
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Tabulka č. 2 : Administrativní členení Maďarska 

ÚZEMÍ OBLAST KRAJ 

Közép -Magyarország 
Közép-

Magyarorszag 

Budapest 

Pest 

Dunántúl 

Közép -

Dunántúl 
Fejér 

 

Komárom-

Esztergom 

 
Veszprém 

Nyugat- 

Dunántúl 
Győr-Moson-Sopron 

 
Vas 

 
Zala 

Dél- 

Dunántúl 
Baranya 

 
Somogy 

 
Tolna 

Alföld és Észak- 

Magyarország 

Észak-

Magyarország 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 

 
Heves 

 
Nógrád 

Észak-Alföld Hajdú-Bihar 

 

Jász-Nagykun-

Szolnok 

 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 

Dél-Alföld Bács-Kiskun 

 
Békés 

 
Csongrád 
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Tabulka č. 3 : Administrativní členení Slovenské republiky 

OBLAST KRAJ OKRES 

Bratislavský Bratislavský 

Bratislava I Bratislava V 
Bratislava II Malacky 
Bratislava III Pezinok 
Bratislava IV Senec 

Západní 

Slovensko 

Trnavský 

Dunajská Streda Senica 
Galanta Skalica 

Hlohovec Trnava 
Piešťany 

 

Trenčiansky 

Bánovce nad Bebravou Považská Bystrica 
Ilava Prievidza 

Myjava Púchov 
Nové Mesto nad Váhom Trenčín 

Partizánske 
 

Nitriansky 

Komárno Šaľa 
Levice Topoľčany 
Nitra Zlaté Moravce 

Nové Zámky 
 

Střední 

Slovensko 

Žilinský 

Bytča Námestovo 
Čadca Ružomberok 

Dolný Kubín Turčianske Teplice 
Kysucké Nové Mesto Tvrdošín 

Liptovský Mikuláš Žilina 
Martin 

 

Banskobystrický 

Banská Bystrica Revúca 
Banská Štiavnica Rimavská Sobota 

Brezno Veľký Krtíš 
Detva Zvolen 

Krupina Žarnovica 
Lučenec Žiar nad Hronom 

Poltár 
 

Východní 

Slovensko 

Prešovský kraj 

Bardejov Sabinov 
Humenné Snina 
Kežmarok Stará Ľubovňa 

Levoča Stropkov 
Medzilaborce Svidník 

Poprad Vranov nad Topľou 
Prešov 

 

Košický 

Gelnica Michalovce 
Košice I Rožňava 
Košice II Sobrance 
Košice III Spišská Nová Ves 
Košice IV Trebišov 

Košice - okolí 
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Tabulka č. 4 Administrativní členení USA 

REGIÓN DIVIZE STÁT 

Northeast 

New England  

Connecticut New Hampshire 

Maine Rhode Island   

Massachusetts Vermont 

Middle Atlantic 
New Jersey  Pennsylvania 

New York    

Midwest 

East North Central 

Indiana Ohio 

Illinois Wisconsin 

Michigan   

West North Central 

Iowa Nebraska 

Kansas North Dakota 

Minnesota South Dakota 

Missouri   

South 

South Atlantic 

Delaware North Carolina  

District of 

Columbia  
South Carolina  

Florida Virginia 

Georgia West Virginia  

Maryland   

East South Central 
Tennessee Kentucky 

Mississippi Alabama 

West South Central 
Texas Louisiana 

Oklahoma Arkansas 

West 

Mountain 

Arizona Wyoming 

Colorado Nevada 

Idaho Utah 

New Mexico  Montana 

Pacific 

Alaska Oregon 

California Washington 

Hawaii   
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Tabulka č. 5 Administrativní členení Kanady 

Provincie 

Ontario 

Québec 

British Columbia 

Alberta 

Manitoba 

Saskatchewan 

Nova Scotia 

New Brunswick 

Newfoundland and 

Labrador 

Prince Edward Island 

Teritoria 

Severozápadní teritoria 

Nunavut 

Yukon 

Tabulka č. 6 Administrativní členení Spojeného království 

území oblast kraj 

NORTH EAST 

Tees Valley and 

Durham 

Hartlepool and Stockton-

on-Tees 

South Teesside 

Darlington 

Durham CC 

Northumberland 

and Tyne and Wear 

Northumberland 

Tyneside 

Sunderland 

NORTH WEST Cumbria West Cumbria 

  
East Cumbria 

 
Cheshire Halton and Warrington 

  
Cheshire CC 

 
Greater Manchester Greater Manchester South 

  
Greater Manchester North 
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Lancashire Blackburn with Darwen 

  
Blackpool 

  
Lancashire CC 

 
Merseyside East Merseyside 

  
Liverpool 

  
Sefton 

  
Wirral 

YORKSHIRE AND 

THE HUMBER 

East Riding and 

North Lincolnshire 
Kingston upon Hull, City of 

  
East Riding of Yorkshire 

  

North and North East 

Lincolnshire 

 
North Yorkshire York 

  
North Yorkshire CC 

 
South Yorkshire 

Barnsley, Doncaster and 

Rotherham 

  
Sheffield 

 
West Yorkshire Bradford 

  
Leeds 

  

Calderdale, Kirklees and 

Wakefield 

EAST MIDLANDS 
Derbyshire and 

Nottinghamshire 
Derby 

  
East Derbyshire 

  
South and West Derbyshire 

  
Nottingham 

  
North Nottinghamshire 
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South Nottinghamshire 

 

Leicestershire, 

Rutland and 

Northamptonshire 

Leicester 

  

Leicestershire CC and 

Rutland 

  
Northamptonshire 

 
Lincolnshire Lincolnshire 

WEST MIDLANDS 

Herefordshire, 

Worcestershire and 

Warwickshire 

Herefordshire, County of 

  
Worcestershire 

  
Warwickshire 

 

Shropshire and 

Staffordshire 
Telford and Wrekin 

  
Shropshire CC 

  
Stoke-on-Trent 

  
Staffordshire CC 

 
West Midlands Birmingham 

  
Solihull 

  
Coventry 

  
Dudley and Sandwell 

  

Walsall and 

Wolverhampton 

EAST OF ENGLAND East Anglia Peterborough 

  
Cambridgeshire CC 

  
Norfolk 

  
Suffolk 
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Bedfordshire and 

Hertfordshire 
Luton 

  
Bedfordshire CC 

  
Hertfordshire 

 
Essex Southend-on-Sea 

  
Thurrock 

  
Essex CC 

LONDON Inner London Inner London - West 

  
Inner London - East 

 
Outer London 

Outer London - East and 

North East 

  
Outer London - South 

  

Outer London - West and 

North West 

SOUTH EAST 

Berkshire, 

Buckinghamshire and 

Oxfordshire 

Berkshire 

  
Milton Keynes 

  
Buckinghamshire CC 

  
Oxfordshire 

 

Surrey, East and 

West Sussex 
Brighton and Hove 

  
East Sussex CC 

  
Surrey 

  
West Sussex 

 

Hampshire and Isle 

of Wight 
Portsmouth 

  
Southampton 
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Hampshire CC 

  
Isle of Wight 

 
Kent Medway 

  
Kent CC 

SOUTH WEST 

Gloucestershire, 

Wiltshire and North 

Somerset 

Bristol, City of 

  

North and North East 

Somerset, South 

Gloucestershire 

  
Gloucestershire 

  
Swindon 

  
Wiltshire CC 

 

Dorset and 

Somerset 
Bournemouth and Poole 

  
Dorset CC 

  
Somerset 

 

Cornwall and Isles 

of Scilly 
Cornwall and Isles of Scilly 

 
Devon Plymouth 

  
Torbay 

  
Devon CC 

WALES 
West Wales and 

The Valleys 
Isle of Anglesey 

  
Gwynedd 

  
Conwy and Denbighshire 

  
South West Wales 

  
Central Valleys 



46 

  
Gwent Valleys 

  

Bridgend and Neath Port 

Talbot 

  
Swansea 

 
East Wales 

Monmouthshire and 

Newport 

  

Cardiff and Vale of 

Glamorgan 

  
Flintshire and Wrexham 

  
Powys 

SCOTLAND 
North Eastern 

Scotland 

Aberdeen City, 

Aberdeenshire and North East 

Moray 

 
Eastern Scotland Angus and Dundee City 

  
Clackmannanshire and Fife 

  

East Lothian and 

Midlothian 

  
Scottish Borders, The 

  
Edinburgh, City of 

  
Falkirk 

  

Perth and Kinross and 

Stirling 

  
West Lothian 

 

South Western 

Scotland 

East and West 

Dunbartonshire, Helensburgh 

and Lomond 

  
Dumfries and Galloway 

  

East Ayrshire and North 

Ayrshire Mainland 
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Glasgow City 

  

Inverclyde, East 

Renfrewshire and 

Renfrewshire 

  
North Lanarkshire 

  
South Ayrshire 

  
South Lanarkshire 

 

Highlands and 

Islands 

Caithness and Sutherland 

and Ross and Cromarty 

  

Inverness and Nairn and 

Moray, Badenoch and 

Strathspey 

  

Lochaber, Skye and 

Lochalsh and Argyll and the 

Islands 

  
Eilean Siar (Western Isles) 

  
Orkney Islands 

  
Shetland Islands 

NORTHERN 

IRELAND 
Northern Ireland Belfast 

  
Outer Belfast 

  
East of Northern Ireland 

  
North of Northern Ireland 

  

West and South of 

Northern Ireland 
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Obrázek č. 1 Administrativní členění ČR 

 
Obrázek č. 2 Povodí  v ČR 
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Obrázek č. 3 Průmysl v ČR 

 

 
Obrázek č. 4 Administrativní členění Maďarska 
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Obrázek č. 5 Povodí v Maďarsku 

 

 
Obrázek č. 6 Administrativní členění SR 
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Obrázek č. 7 Povodí v SR 

 

 

Obrázek č. 8 Průmysl v SR 
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Obrázek č. 9 Administrativní členění USA 

 

Obrázek č. 10 Povodí v USA 1. 
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Obrázek č. 11 Povodí v USA 2. 
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Obrázek č. 12 Administrativní členění Kanady 

 

Obrázek č. 13 Povodí v Kanadě 
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Obrázek č. 14 Administrativní členění Spojeného království 

 

Obrázek č. 15 Povodí v Spojeném království 
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