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Abstrakt.  

Úniky toxických látek po havárii na železnici jsou reálnou skutečností. Krizové řízení tak čelí 

rozsáhlému problému, jež je třeba efektivně řešit. V příspěvku je demonstrován postup využití 

geografických dat a znalostí na bázi technologie GIS k operativní eleminaci dopadů 

simulované havárie na železnici s pojené s únikem toxické kapaliny. Postup je rozdělen do 

dvou pracovních bloků. V prvním přípravném bloku jsou předzpracována data o půdách a 

geologickém prostředí do datové vrstvy rámcově popisující očekávaný pohyb polutantu: 

povrchový odtok, vsakování, vyvážené kombinace obou a dostupnost lokalit v terénu pro 

zásahovou techniku. V druhém operačním bloku je provedena lokalizace havárie, vyhledání 

optimálních tras dostupu k místu události, odhad možných tras odtoku polutantu s ohledem na 

dlouhodobý i aktuální stav území, stanovení klíčových bodů na těchto trasách s cílem výběru 

opatření a vjsou yhledány optimální trasy dostupu pro zásahovou techniku ke klíčovým 

bodům, aby se zabránilo kontaminaci vodních toků. 

Klíčová slova: předpříprava dat, operační zpracování dat, GIS, dostupnost místa havárie, 

kritické body odtoku kapalného polutantu, dostupnost míst zásahu 

 

 
1. Úvod  

K únikům toxických či jinak škodlivých látek dochází na pozemních komunikacích, 

především na silnicích poměrně často. Zatímco na silnicích lze počítat spíše s úniky 

početnějšími, ale vzhledem k charakteru silniční nákladní dopravy (kapacitě jednotlivého 

přepravovaného nákladu) dominantně v menších objemech než na železnici. Případy 

podobných havárií na železnicích jsou podstatně vzácnější, avšak zpravidla dochází k úniku 

velkých kubatur škodlivých látek. Dalším problémem spojeným s haváriemi na železnici je 

případně omezená dostupnost míst události po pozemních komunikacích. Vlastní linie 

železnice umožňuje pohyb jen speciálně upraveným prostředkům, a to jen k okrajům 

vlakových souprav (záleží rovněž na počtu kolejí, únik však může nastat i uvnitř souprav), 

silnice, či alespoň sjízdné cesty nemusejí vést přímo k místům havárie. 
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Otázky transportu nebezpečných látek (hazardous materials) jsou součástí výzkumu řady 

disciplín již desítky let. Okolnosti bezpečné přepravy se postupně mění v závislosti na 

technologickém rozvoji dopravních prostředků a přepravních tras (okrajově Verma, Verter, 

2007), rozvoji dopravní infrastruktury, vývoji legislativy apod. Přeprava nebezpečných látek 

se týká několika různých forem dopravy. V Evropě jde zejména o přepravu na silnicích a 

železnicích, v menší míře pak o vodní dopravu. Často jsou takto právě silniční a železniční 

přeprava vzájemně srovnávány z hlediska rizika převozu nebezpečných látek (Purdy, 1993). 

Obecné zásady pro přepravu nebezpečných látek jsou společné pro všechny formy dopravy 

těchto látek. Jejich nebezpečnost je dána fyzikálně-chemickými-vlastnostmi, toxicitou, 

popřípadě ekotocicitou. V ČR jsou přepravovány především LPG, benzin, nafta, chlór, 

amoniak a další technické plyny. Při haváriích vozidel přepravujících škodlivé látky obecně 

převažují havárie s kapalnými látkami (Chudová, Blažková, 2007). 

Otázky bezpečnosti přepravy nebezpečných látek jsou často řešeny společně jak pro 

silniční, tak železniční dopravu. Světově citovanou prací je práce Guidelines for quantitative 

risk assessment (Purple book) autorů De Haag, Ale (1999), která se ve své druhé části zabývá 

hodnocením rizik přepravy nebezpečných látek. O kvantitativním pojetí hodnocení rizika 

přepravy nebezpečných látek píší v komplexnějším pohledu např. Nicolet-Monnier a 

Gheorghe (1996), přičemž věnují velkou pozornost přepravě po železnici na příkladu 

zkušeností z USA či Velké Británie. Již zde lze nalézt směřování poznatků směrem k tvorbě 

postupů v tzv. risk managementu. V evropském kontextu je podnětná studie Høje a Krögera 

(2002), kteří provedli analýzu rizika přepravy (obecně, nikoli jen nebezpečných látek) po 

silnici a železnici. Připomínají mj. skutečnost, že hodnocení rizikovosti bylo většinou 

věnováno speciálním místům, jako jsou tunely (o nich např. Diamantidis, Zuccarelli, 

Westhäuser, 2000) či mosty. Smyslem těchto hodnocení bylo vytvoření poznatkové základny 

pro rozhodovací procesy, ale také pro rizikovou komunikaci – její bezproblémové fungování 

(vč. terminologického aparátu) se v případě havárií jeví jako nezbytné pro eliminaci škod. 

Analýza rizika je v odborné literatuře chápána jako jeden z možných nástrojů hodnocení 

míry rizika. Konkrétních metod je pochopitelně celá řada – např. multikriteriální analýza, 

hodnocení pravděpodobností, GIS prostorová analýza s využitím technologie GPS apod. 

Přesto Van Raemdonck, Macharis a Mairesse (2013) konstatují přetrvávající menší zájem o 

pravděpodobnostní a statistické přístupy a Goerlandt a Montewka (2015) navíc připomínají 

určitou přetrvávající nedostatečnost v oblasti využívání prvků nejistoty v příslušných 

aplikacích. 

Modelováním rizik spojených s toxickými haváriemi se zabývá také řada programů 

modelování následků havárií, jako jsou například PHAST, RMP COMP, ALOHA, 

DAMAGE, CHARM, EFFECTS, ROZEX a další. V České republice byl vyvinut software 

ROZEX alarm. Jde o aplikaci, která umožňuje modelovat úniky nebezpečných chemických 

látek, vytvářet prognózy havarijních projevů, rychle generovat potřebné informace pro 

zasahující složky IZS. Program vedle charakteristik toxických látek pracuje i s GIS systémy a 

umožňuje zobrazení zón ohrožení v mapovém podkladu. Hodnocení rizik havárií s únikem 

nebezpečných látek a využití nástrojů ArcGIS je v literatuře věnována značná pozornost. Z 

nejnovějších českých prací je možno zmínit práce Drozdka a Jelšovské 2013, Kudličky 2013, 

Hruškové 2013, Kolejky 2012 a další. V posledních letech je to i časté zadání bakalářských a 

magisterských prací na Technické univerzitě VŠB v Ostravě, Dopravní fakultě ČVUT 

v Poděbradech, VUT Brno, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a dalších fakultách. V železniční 

dopravě dochází nejčastěji k dopravním nehodám na železničních přejezdech – tedy při 

křížení železničních tratí se silnicemi.  
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    Příčinou dopravních nehod jsou ve většině případů řidiči automobilů. Další závažnou 

příčinou železničních nehod bývá selhání lidského faktoru – především přehlédnutí návěstidla 

zákazu vjezdu na kolej a čelní srážka s protijedoucím vlakem nebo špatným ručním 

nastavením výhybek. Existuje návod, jak se má chovat obyvatelstvo při chemických haváriích 

(http://www.mvcr.cz/clanek/chovani-obyvatelstva-v-pripade-havarie-s-unikem-

nebezpecnych-chemickych-latek. aspx). Nelze však předpokládat, že po zrušení institutu 

civilní obrany jsou obyvatelé s těmito zásadami obecně obeznámeni. V případech toxických 

havárií je pak ochrana obyvatelstva závislá především na místních sdělovacích prostředcích, 

krizových štábech a jejich organizaci systému lokálního varování. Na případy rozsáhlých 

úniků toxických látek na železnicích je však možné se připravit. S výhodou lze využít 

datových a zpracovatelských kapacit geoinformačních technologií za znalostní podpory 

geovědních a technických disciplin. Osobitou roli může sehrát geografii především díky 

schopnosti časoprostorové integrace data a poznatků širokého spektra vědních oborů. 

Příkladem je zde demonstrovaný postup podpory krizového řízení v případě podobné, byť 

simulované události na železnici. Podrobněji see lze o této problematice dočíst v publikaci 

Kolejka, Rapant et al., 2015), ze které tento příspěvek vychází. 

2. Datové zdroje účelově využitelné pro podporu zásahu v terénu 

Česká republika disponuje relativně dostatečnými datovými zdroji pro celé území státu, 

dostupnými a použitelnými pro nasazení v případě úniku škoslivé látky po havárii na 

pozemních komunikacích. Nepřehlédnutelnou závadou však dostupných datových zdrojů je 

skutečnost, že veřejně jsou (pokud tomu tak je) často dostupné na internetu pouze v rastrové 

podobě, což snižuje jejich operativní použitelnost a samozřejmě přesnost výsledků jejich 

aplikace ve zpracovatelských procedurách. IZS České republiky může využít své vyjímečné 

pozice v systému ochrany obyvatelstva a disponovat přístupem k potřebným relevantním 

datům, k jejich přímo použitelné vektorové podobě. Příklady vhodných dat demonstruje 

tabulka č. 1. 

Tabulka 1: Datové zdroje vhodné v proceduře operativního využití při reakci na toxickou havárii na pozemní 

komunikaci. 

Poř. č. Oblast vědění Název geodat Správce Účelově využitelné pasáže 

1 pozemní doprava - 

železnice 

Silniční mapa ŘSD Digitální mapa obsahuje ve vrstvách silniční 

komunikace 

2 pozemní doprava 

železnice 

Železniční mapa SŽDC SŽDC disponuje digitální mapou železniční 

sítě ve vhodném rozlišení s kilometráží a 

dalšími objekty na železnici. Není však 

přístupná veřejnosti. 

3 topografie ZABAGED – 

všechny vrstvy, 

rastr 

ČÚZK Geodatabáze ZABAGED v rast-rové podobě 

představuje topo-grafické Základní mapy ČR 

v měřítku 1:10 000 

4 orientace Barevná 

ortofotomapa 

Cenia Průběžně aktualizovaná barevná letecká 

ortofotomapa zachycuje aktuální stav území, 

mapu lze načíst z mapového serveru a 

umožňuje rozlišení cca do 1 m 

5 územně správní 

členění 

CSU_US_obce ČSÚ vrstva hranic obcí ČR Zdroj: databáze HZS ČR 

6 využití ploch ZABAGED lesy, 

louky, zástavba, 

komunikační aj. 

infrastruktura 

ČÚZK Jednotlivé formy využití ploch jsou 

v geodatabázi ZABAGED uloženy 

v oddělených vrstvách. Vrstva lesy, vrstva 

louky, vrstva orná půda, vrstva zastavěné 

plochy je relevantní pro scénář. Rozlišení 

odpovídá měřítku mapování 1:10 000. Zdroj: 

http://www.cuzk.cz/ 

7 geomorfologie Digitální model ČÚZK Digitální model terénu byl pořízen lidarovou 

http://www.mvcr.cz/
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Poř. č. Oblast vědění Název geodat Správce Účelově využitelné pasáže 

reliéfu 4.generace technologií pro celé území ČR. Vykazuje 

vysoké rozlišení pohybující se v řádu m 

v horizontálním až několika prvních dm ve 

vertikálním směru. Zdroj: http://www.cuzk.cz/ 

8 
geologie Geologická mapa 

ČR 50 

ČGS 
Mapa je dostupná v rozlišení odpovídajícím 

měřítku 1:50 000, i když byla patrně 

konstruována (před generalizací) 

z detailnějších podkladů v měřítku 1:25 000, 

místně i 1:10 000. Místně nutno doladit 

nalícování areálů na údolní síť podle 

vrstevnicové kresby.  

Zdroj: http://www.geology.cz 

9 pedologie Retenční vodní 

kapacita půd a 

Hydrologické 

skupiny půd ČR 

50 

VÚMOP 
Mapy rozlišují areály půd jednotlivých tříd 

hodnot RVK a koeficientu filtrace. Sestavené 

bezešvé mapy jsou dostupné v rozlišení 

odpovídajícím měřítku 1:50 000, i když byla 

patrně konstruována (před generalizací) 

z detailnějších podkladů BPEJ v měřítku 

1:5000. Lesní půdy jsou vynechány.  

Zdroj: http://www.vumop.cz/ 

10 hydrometeorologie Ukazatel 

nasycení 

ČHMÚ 
Ukazatel nasycení reprezentuje odhad aktuální 

nasycenosti území vodou zpravidla k 8. hodině 

místního času, ale může být generován 

v průběhu dne i opakovaně k různým časům. Je 

odvozován pomocí jednoduchého modelu 

bilance srážek, odtoku a evapotranspirace. Jeho 

hlavním úkolem je detekce potenciálního rizika 

vzniku nebo výskytu přívalové povodně.Zdroj: 

ČHMÚ - http://hydro.ch-mi.cz/hpps/ 

main_rain.php?mt=ffg  

11 infrastruktura Technická mapa obec Technické mapy zachycují vedení sítí 

technické infrastruktury (elektrické sítě, plynu, 

vody, kanalizaci apod.). Zpravidla jsou 

konstruovány v měřítku plánu 1:2000, 

v digitální podobě s geodetickou přesností 

(polohová chyba do cca 10 cm, výšková chyba 

cca do 15 cm). 

12 hydrologie Vodohospodářská 

mapa ČR 50  

VÚV Mapa zachycuje drenážní síť a vodní objekty, 

rozvodnice v rozlišení 1:50 000. Zdroj: 

http://www.vuv.cz/ 

Zdroj: viz správce dat. 

3. Scénář optimalizace zásahu v terénu po toxické havárii na železnici 

Na havárii na železnici spojenou s únikem toxické látky (v tomto případě kapalné) notno 

pohlížet ze dvou hledisek: 

1. Událost se stala v konkrétním území, jehož vlastnosti mají vlív jak na pohyb kapalného 

polutantu v území, tak dostupnost místa události a vhodných lokalit zásahu pro 

zásahovou techniku. 

2. Událost se stala v určitém čase, kterému odpovídají časově proměnlivé vlastnosti území. 

Rozhodování v krizovém štábu a pak terénu se opírá o využití uvedených relevantních 

geografických dat (viz tab. 1) a poznatků v hodnocení ohroženého území z hlediska 

dostupnosti pro techniku a možného šíření kapalného polutantu. Postupné nasazování dat a 

poznatků lze formulovat do podoby stručného zdůvodnění postupu „krok-za-krokem“. 

Náležité vysvětlení postupu, bez odborných detailů, je klíčové pro pochopení nezbytnosti 

jednotlivých úkolů a jejich posloupnosti při výběru, nasazování a kolalizaci potřebných 

http://hydro.ch-mi.cz/hpps/%20main_rain.php?mt=ffg
http://hydro.ch-mi.cz/hpps/%20main_rain.php?mt=ffg
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opatření ke zmírnění důsledků havárie spojené súnikem škodlivé látky do životního prostředí. 
Posloupnost kroků při rozhodování o otimalizaci zásahu při ohrožení území po havárii na 

silnici s únikem toxické (kapalné) látky sestává ze dvou bloků: A. přípravného – který 

zahrnuje hodnocení charakteru území s ohledem na předpokládaný pohyb kapalného 

polutantu a na vlastnosti jakožto překážek pohybu zásahové techniky, B. operativního – který 

je iniciován při reálném ohrožení území po proběhlé havárii na silnici s únikem kapalné 

toxické látky. 

Přípravný blok 
 

Blok zahrnuje účelové hodnocení dlouhodobých vlastností území z hlediska jejich vlivu na 

charakter odtoku kapalné škodlivé látky od místa události a rámcovou průchodnost terénu pro 

techniku. Hodnocení geologického prostředí z hlediska jeho vlivu na prostupnost a charakter 

stékání polutantu. vychází z Geologické mapy ČR 50. Obsah základní geologické mapy nutno 

účelově interpretovat (a reklasifikovat v GIS) z hlediska vztahu geologického prostředí ke 

stékání kapalného polutantu. Hodnocení hornin z pohledu rizika podpory, resp. vsakování 

kapalného polutantu je věcí expertního posouzení a lze jej provést off-line pro celé území ČR 

v přípravné fázi na možný případ podobné události kdekoliv na území státu (tab. 2).  

Tabulka 2: Účelová klasifikace hornin (a zemin) podle vlivu na stékání kapalného polutantu (na příkladu 

testovacího území v okolí simulované havárie na železnici u Blahutovic na Novojičínsku). 

Označení 

geologického 

prostředí 

Účelová 

charakteristika 

Zařazení hornin a zemin  

(s čísly použitými na daném listu geologické mapy 

V 

Horniny a zeminy 

málo podporující 

povrchový odtok a 

silně podporující 

vsakování 

deluviální pís.-hlin. a jíl.-hlin. sedimenty (6), deluviální hlinito-

kamenité sedimenty (7), glacifluviální písčíté štěrky (10), fluviální 

písčité štěrky terasy (13), hlinito kamenité eluvium (15), písek a 

písčitý štěrk terciérní (16), vápnité písky (18), dejekční kužely (42)  

N 

Horniny a zeminy 

průměrně 

podporující 

povrchový odtok i 

vsakování 

sprašové hlíny (8), těšinity, pikrity, tufity (29), slepence, pískovce, 

jílovce kojetínské (30), břidlice, prachovce, droby (33), droby (34), 

slepence petromiktní (36), vápence vilémovické (41), sesuvy (43) 

O 

Horniny a zeminy 

silně podporující 

povrchový odtok a 

málo podporující 

vsakování 

slatinné sedimenty (2), fluviální hlinito-písčité sedimenty (4), 

deluviofluviální hlinito-písčité sedimenty (5), glacilakustrinní jíly 

(11), jílovito hlinité eluvium (14), vápnitý jíl - tégl terciérní (17), 

pískovce a jílovce źdánicko-hustopečského souvrství (19), jílovce a 

silicity menilitového souvrství (20), jílovce podmenilitového 

souvrství (21), pískovce a slepence strážského typu (22), šedé 

vápnité jílovce a pískovce frýdeckého souvrství (23), vápnité jílovce 

dubského souvrství (24), jílovce s pískovci nemětického souvrství 

(26), vápnité jílovce, pískovce a slepence těšínsko-hradišťské (28). 

Zdroj dat: Česká geologická služba. 
 

Výsledkem hodnocení je mapa popisující „Charakter stékání kapalného polutantu podle 

geologického podloží“. Horniny v okolí havárie na silnici s únikem toxické kapaliny podle 

charakteru rizika odtoku (vsakování – zelená, neutrální – béžová, povrchový odtok – bledě 

modrá). (Zdroj dat: ČGS) Hodnocení vlivu půdního prostředí na stékání kapalného polutantu 

podle mapy Retenční vodní kapacity ČR 50 a mapy Hydrologických skupin půd ČR 50.  

Mapa retenční vodní kapacity upozorňuje na odstupňovanou možnost vsakování, resp. 

povrchového odtoku kapaliny podle dlouhodobého vláhového režimu půdy (a samozřejmě 

charakteru unikající látky). Interpretovaná mapa retenční vodní kapacity půd (podle tab. 3) 

představuje meziprodukt pro další etapu zpracování dat.  
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Tabulka 3: Účelová klasifikace půd dané retenční vodní kapacity podle vlivu na stékání kapalného polutantu. 

Označení  

půdního 

prostředí 

Skupina 

půd 

Retenční vodní 

kapacita 

Vodní 

kapacita 

(l/m3) 

Účelová charakteristika 

 

O 
Skupina 1 nízká  100–160 

výrazně podporuje povrchový odtok a způsobuje 

špatnou průchodnost terénu zásahovou technikou 

 

O 
Skupina 2 nižší střední 100–160 

podporuje povrchový odtok, což nepostačuje pro 

dobrou průchodnost 

 

N 
Skupina 3 střední 100–220 

spíše podporuje povrchový odtok, což znamená 

podmíněnou průchodnost 

 

V 
Skupina 4 vyšší střední 220–320 

podporuje vsakování kapaliny, což postačuje pro 

dobrou průchodnost 

 

V Skupina 5 vysoká nad 320 

výrazně podporuje vsakování kapaliny, což 

umožňuje dobrou průchodnost terénu zásahovou 

technikou 

Zdroj dat: VÚMOP. 
 

Hodnocení retenční vodní kapacity půd z pohledu rizika podpory, resp. vsakování 

kapalného polutantu je věcí expertního posouzení a lze jej provést off-line pro celé území ČR 

v přípravné fázi na možný případ podobné údálosti kdekoliv na území státu. Mapa 

Hydrologických skupin půd podle velikosti filtračního koeficientu půdy se významově opírá o 

zrnitostní složení půd a jeho mechanický účinek na možnost vsakování, resp. povrchového 

odtoku kapaliny. Obsah mapy Hydrologických skupin půd (podle VÚMOP: Nabídka 

mapových a datových produktů – Hydrologické charakteristiky) je účelově interpretován do 

podoby mapy popisující předpokládaný charakter stékání kapalného polutantu podle 

hydrologických skupin půd. Konverze původního obsahu mapy je účelově provedena do tří 

skupin (viz tab. 4) a výsledek uveden v odvozené mapě. Hodnocení hydrologických skupin 

půd z pohledu rizika podpory, resp. vsakování kapalného polutantu lze provést analogicky 

jako v předchozím případě cestou expertního posouzení a je vhodné jej realizovat off-line pro 

celé území ČR již v přípravné fázi postupu na možný případ podobné události kdekoliv na 

území republiky.  

Tabulka 4: Účelová klasifikace půd dané hydrologické skupiny podle vlivu na stékání kapalného polutantu. 

Označení 

půdního 

prostředí 

Skupina 

půd 

Rychlost 

infiltrace 

Rychlost 

inflitrace 

(mm/min) 

Účelová charakteristika 

 

V Skupina A vysoká  > 0,20 

velmi dobře podporuje vsakování srážkové 

vody/polutantu a způsobuje dobrou průchodnost terénu 

zásahovou technikou 

 

V Skupina B střední 0,10–0,20 

dobře podporuje vsakování vody/polutantu a také 

způsobuje dobrou průchodnost terénu zásahovou 

technikou 

 

N 
Skupina C nízká 0,05–0,10 

spíše podporuje povrchové stékání vody/polutantu, což 

postačuje pro podmíněnou průchodnost 

 

O Skupina D 
velmi 

nízká 
< 0,05 

představuje téměř nepropustné prostředí výrazně 

podporující povrchový odtok a způsobuje špatnou 

průchodnost terénu zásahovou technikou 

Zdroj dat: VÚMOP. 

Integrace dílčích hodnocení geologického a půdního prostředí do podoby přehledu o 

očekávaném chování kapalného polutantu ve sledovaném území. Probíhá cestou overlay 

dílčích interpretovaných map v rastrové podobě a vytvoření kombinací písmen. Pokud 

v třímístné kombinaci převažuje „V“ – výsledek nutno označit „V“  
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(převažující vsakování kapaliny pod povrch), pokud převažuje „O“ – označit „O“ 

převažující povrchový odtok kapaliny), pokud „N“ – označit „N“ (neutrální chování kapaliny 

s tendencí spíše povrchového odtoku), pokud jsou zastoupeny všechny kódy – označit „N“. 

Integrovaný výstup představuje odvozený výsledný charakter stékání polutantu. Procedura 

probíhá ve dvou alternativách: za sucha (obr. 1 - vlevo) a za vlhka (obr. 1 - vpravo), podle 

charakteru předchozího nasycení území vodou, informaci o čemž poskytuje ČHMÚ na svých 

webových stránkách v kartografické podobě pro celé území ČR. V případě nasycení území 

vodou s hodnotou „N“ mění na „O“.                                                              

Obrázek 1: Vizualizace areálů s odlišným pohybem kapalného polutantu za sucha – vlevo a vlhka – vpravo 

(bledě modrá – povrchový odtok, světle zelená – vsakování, oranžová – spíše povrchový odtok, bílá – lesy). 

 

Zdroj dat: ČGS, VÚMOP, ČÚZK. 

Z map o pohybu kapalného polutantu za sucha a za vlhka lze odvodit rámcově průchodnost 

terénu pro techniku. Za sucha jsou obtížně průchodné vláhou nasycené plochy, kde je kapalný 

polutant nice dominantně stékat povrchově. Za vlhka se tento prostor rozšiřuje o území, které 

původně jen zčásti podporovalo povrchový odtok. Vyhledávání optimálních sjízdných tras 

pohybu techniky ke konkrétním bodům je realizováno v GIS reklasifikací sklonitostních 

kategorií na průchodnost za sucha a vlhka. Mezi bariéry pohybu techniky patří tedy zejména 

vysoký sklon reliéfu. Mapu běžně používaných sklonových kategorií (0-3° - rovina, 3-7° - 

plochý svah, 7-15° - mírný svah, 15-25° - příkrý svah a nad 25° - sráz) lze derivovat 

z digitálního modelu terénu. Ačkoliv neexistuje jednotná spolehlivá norma pro průchodnost 

terénu jednotlivými typy zásahové techniky a úspěch zpravidla závisí na schopnostech řidiče 

a aktuálním stavu techniky, lze alespoň rámcově vyznačit plochy, kterým by se měla zásahová 

technika vyhnout. Ty mohou být v případě sklonu svahu reprezentovány sklonitostí nad 15° 

za sucha. Současně je třeba jako překážku hodnotit vodni objekty, les, zástavbu, zdi, železnice 

apod. Areály a linie těchto bariér lze získat jednoduchou reklasifikací zdrojových vrstev 

využití ploch z geodatabáze ZABAGED. Integrací dílčích vrstev překážek lze efektivně 

předpřipravit pokryvnou datovou vrstvu jak pro celé území státu, tak ve skromnější podobě 

pro pásy území doprovázející silniční komunikace jednotlivých tříd v zájmových regionech. 

Data lze tak připravit pro operativní nasazení ve dvou alternativách: pro situaci za sucha a pro 

situaci za vlhka (obr. 2). 
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Obrázek 2: Integrované datové vrstvy dokumentující překážky pro pohyb zásahové techniky v území (černě) za 

sucha (vlevo) a za vlhka (vpravo) společně s existující cestní sítí (hnědě) a potenciálními povrchovými vodními 

recipienty toxického znečištění (modře) v dosahu místa možné havárie. 

  

Zdroj: ČÚZK, ČGS, VÚMOP. 

Sestavením podkladů o možném chování povrchově stékající látky a o překážkách pohybu 

zasahové techniky se uzavírají činnosti přípravného bloky. Uváděné mapové dokumenty lze 

tak předem připravit standardním postupem semiautomaticky pro celé území ČR a v případě 

uložení v databázi HZS jsou kdykoliv k dispozici pro případy operativního nasazení. 

Uživatelům těchto podkladů již pak není zapotřebí detailně vysvětlovat podstatu dokumentů, 

postačí instrukce k jejich použití. Tímto způsobem se výrazně ušetří čas, který se v operační 

části krizového řízení bezpochyby jeví jako zásadní klíč úspěchu hned vedle vybavenosti 

krizového štábu lidmi, informacemi a podklady. 

Operativní blok 

Jednotlivé návazné kroky bloku jsou odstartovány, jakmile přijde na krizový štáb 

informace o havárii na železnici spojené s únikem kapalné škodlivé látky. Po provedení 

lokalizace je od této chvíle sledován vývoj události a podnikány kroky k zamezení šíření 

škodlivé látky a k likvidaci následků. Dále demonstrované kroky procedury směřují ke 

zdůvodnění a vyhledání optimální trasy dostupu zásahové jednotky a techniky k místu 

události přímo na železnici a k místům efektivního nasazení v souladu s cíly zásahu, zejména 

s ohledem na potřebu zastavení šíření negativních dopadů.  
Prvním úkolem je lokalizace místa havárie a její zobrazení na mapě: Možnosti přesného 

stanovení místa havárie jsou poměrně omezené. Sloupy elektrického vedení na 

elektrifikovaných tratích díky číslování poskytují reltivně přesné určení polohy události 

v případě, že nebudou poskoženy. Jinou možností je kilometráž (po stovkách metrů). Obojí je 

možné i laickými svědky odečíst přímo v terénu (na sloupech, očíslovaných kamenech, 

v ostatních případech nejprve orientačně podle výrazných orientačních prvků, např. 

vzdálenosti od křižovatek, okrajů obci, zářezů a náspů apod.). Podle těchto předběžných 

informací je do topografické mapy co nejpřesněji vyznačeno místo havárie. Později podle 

informací od svědků, nebo i přítomných odborníků podle souřadnic GPS. Nejvýhodnější 

lokalizaci nabízí geodatabáze Zabaged ZM ČR 10 nebo DMÚ 25 s uvedením veškerých silnic 

a cest, včetně nezpevněných, po kterých by bylo možné se s technikou k zájmové lokalitě 

dostat. Výřez z těchto map pro okolí havárie představuje cestní síť použitelnou pro přístup 

k místu havárie pozemní technikou.  
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Procedura sleduje usazení kritické lokality s únikem toxické látky do místního prostředí. 

Z topografické mapy bude možno vyčíst prvotní topologické charakteristiky místa, včetně 

terénu. Zobrazení barevné ortofotomapy okolí místa havárie na železnici pak sleduje získání 

realistického pohledu na prostor havárie a budoucího zásahu. Oproti topografické mapě 

letecký snímek disponuje daleko větším objemem negeneralizované informace v podání 

přijatelném lidskému oku. 

Kvalifikovaný odhad možných tras pohybu kapalného polutantu po zemském povrchu od 

místa havárie na železnici se děje za použití digitálního modelu 4. generace. Digitální model 

terénu 4. generace disponuje dostatečným vertikálním a horizontálním rozlišením, takže 

zachycené i drobné terénní nerovnosti přírodního i antropogenního původu umožňují velmi 

přesné namodelování potenciálních tras odtoku unikající látky. Vzhledem k absenci velmi 

přesné lokalizace úniku toxické látky nutno klinutím na několik míst v okolí primární 

lokalizace indikovat několik možností míst odtoku a namodelovat možnou trasu odtoku o 

každého tohoto místa. Teprve rekognoskací v terénu bude specifikována skutená(é) trasa(y) 

pohybu polutantu. Výpočty se však zatím konají pro každou trasu (obr. 3). 

Obrázek 3: Ukázka operativního vyhledání možných tras odtoku kapalného polutantu od místa havárie na 

železnici po zemském povrchu k nejbližším potenciálním vodním recipientům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČÚZK. 

Tento postup je zapotřebí mj. vzhledem k délce vlaku, a tak zkusmo vytipovat několik 

„startovních bodů“ počátečního odtoku polutantu diferencovaně podle vzhledu reliéfu 

(respektovat polohu místa na náspu, resp. v zářezu) a ve větších vzdálenostech od sebe než 

v případě havárie na silnici (opět vzhledem k délce vlaku), aby bylo možné v případě rychle 

se pohybující látky nasměrovat operační techniku na místa ohrožená vtokem škodlivé látky do 

vodního receptoru, případně už i níže na kontaminovaném toku. Vedoucí zásahu v terénu 

v každém případě do krizového štábu sděluje, kterými trasami škodlivá latka reálně odtéká. 

Zásahový tým je nutno nyní vybavit mapou tras(y) optimální dostupnosti místa havárie na 

železnici terénem mimo cestní síť. Tento úkol předpokládá předem připravený materiál pro 

celé území ČR, neboť je možné jej pomocí standardizovaného postupu připravit z dostupných 

datových vrstev.  

Tento postup, resp. jeho výsledky mají dvě alternativy: dostupnost místa havárie na silnici 

buď „za sucha“ (bez výrazného nasycení půd a geologického prostředí předchozími srážkami, 

včetně vodou z tajícího sněhu), anebo „za vlhka“, kdy podmáčený terén zužuje prostor, kudy 

se lze k místu události se zásahovou technikou dostat. K tomuto operativnímu rozhodnutí jsou 

dispozici krátkodobé údaje o nasycení zájmového území vláhou z produkce Českého 

hydrometeorologického ústavu.  
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Použitím nástrojů Cost Distance a Cost Path v ArcGIS 10.2 jsou tak vyhledánány trasy 

dostupu pro zásahovou techniku k místu havárie od nejvhodnějšího místa na cestné sítí 

sjízdné pro pořebnou techniku. Zásahová technika na místě události má za úkol zastavit únik 

škodlivé látky (obr. 4). 

Obrázek 4: Ukázka integrované vrstvy překážek (černě) pro pohyb zásahové techniky k místu havárie na 

železnici za sucha (vlevo) a vizualizace zjištěných reálné trasy dostupu zásahové techniky (černě) k místu havárie 

na železnici od okrajů cestní sítě za sucha (vpravo) nad mapou využití ploch pro snazší orientaci (železnice – 

černá, cestní síť – fialová, předpokládané trasy pohybu škodlivé látky – červená, vodní síť – modrá. 

Zdroj dat: ČGS, VÚMOP, ČÚZK. 

Současně, nebo s minimálním časovým odstupem by měla vyjíždět zásahová technika 

likvidující následky havárie na železnici spojené s únikem škodlivé látky. Ta má za úkol 

zástavit šíření již uniklé látky a to, pokud možno před vstupem do vodního recipientu. 

Velmi důležité je vyhledání tzv. kritických bodů na trase stékání kapalného polutantu jako 

posledních (nejniže položených v terénu) lokalit pro nasazení opatření před vstupem škodlivé 

látky do vodního recipientu, nebo odlišného prostředí, včetně nedostupných areálů pro 

techniku. Nutno vyznačit průsečíky „linií“ stékání polutantu s hranicemi „areálů“ odlišného 

typu prostředí pro stékání polutantu, také okraje neprostupných ploch pro techniku, 

samozřejmě rovněž vyznačit průsečíky linie pohybu polutantu s liniemi „potenciálního 

vodního recipientu“, tedy vodních toků, či objektů. Vedle možnosti exaktně odvodit tato místa 

postupy v GIS je vzhledem k potřebě okamžité reakce výhodnější a snazší tyto body vyznačit 

on-screen v nově vytvořené bodové vrstvě a tu vizualizovat jak nad jednou z integrovaných 

vrstev prostředí (za sucha nebo za vlhka), tak nad vrstvou využití ploch pro získání prvotní 

představy o vnikání tras pohybu kapalného polutantu do prostředí neprostupného pro techniku 

(obr. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

171 

 

Obrázek 5: Žluté kruhy označují místa na trasách možného pohybu polutantu, kde stékající látka mění typ 

protékaného prostředí a tím charakter svého pohybu (přechází z otevřené plochy do stromového a keřového pásu 

podél vodního toku) a přechází do prostředí neprostupného pro techniku, resp. přímo ústí do vodního recipientu.  

 

Zdroj dat: ČGS, VÚMOP, ČÚZK. 

Podobným postupem, jakým bylo vyhledávání optimální trasy dostupu kmístu události, 

nutno nyní vyhledat trasy dostupu ke kritickým bodům na odtokových trasách tekutého 

polutantu pro zásahovou techniku. Podle odhadované rychlosti pohybu polutantu (množství a 

viskozity) nutno postupovat odspodu vzhůru, tedy od nejnižších nadmořských výšek na 

předpokládaných trasách pohybu polutantu k vyšším kvůli zabránení primárně větším škodám 

blíže k vodním recipientům.  

V případě rychlého pohybu polutantu je zapotřebí se dostat co nejdříve v terénu 

k průsečíku linie stékání a vodního recipientu, u pomalého pohybu polutantu – dostat se k 

dalším („bezpečnějším“) bodům odspodu. Procedury Cost Distance a Cost Path vyhledávají 

optimální trasy dostupu ke stanoveným bodům tak, že v případě možnosti takové trasy bez 

jakýchkoliv překážek, tato trasa překážky obchází a nehledě na délku žádnou z nich 

nepřekračuje (viz obr. 6 za sucha-vlevo). Není-li možné najít optimální trasu obcházením 

překážek, systém, vyhledá nejkratší trasu k zájmovým bodům, avšak tato trasa může křižovat 

překážky v jejich nejužších místech Podrobně v situaci za ucha (a vlhka podobně) je výsledek 

znázorněn nad topografickou mapou v přehledném i detailním provedení pro použití v terénu 

(obr. 6 – vpravo). 
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Obrázek 6: Příklad rozlišovací úrovně map vyhledaných tras dostupu (zeleně vlevoe, černě vpravo) zásahové 

techniky za vlhka ke zjištěným kritickým bodům na západním okraji zásahového prostoru na liniích 

předpokládaného povrchového pohybu kapalného polutantu od místa havárie na železnici k vodním recipientům 

na pozadí masky bariér (vlevo), aktuální mapy využití ploch (vpravo) a cestní sítě pro použití v terénu. K 

označeným bodům se zásahová technika musí dostat dříve než stékající polutant. 

Zdroj dat: ČÚZK, ČGS, VÚMOP. 

4. Závěr 

Výše uvedený postup vychází z předpokladu, že daný štáb krizového řízení má k dispozici 

všechny potřebné datové vrstvy (nikoliv tedy původní tématická data, ale jejich účelově 

odvozené mapové deriváty zohledňující potřebné expertní poznatky) ve vlastní operační 

databázi. Získání potřebného výstupu – odvození tras dostupu zásahové techniky ke kritickým 

bodům řešení události v alternativách za sucha a za vlhka – je tak záležitostí několika prvních 

minut od dodání polohy místa havárie na železnici spojeným s únikem toxické kapaliny. 

Vzhledem k tomu, že klíčovým faktorem úspěchu je také čas, získaná časová úspora může 

mimořádně zvýšit efektivnost operací v terénu a urychlit úspěšnou likvidaci havárie a jejích 

následků. Zásahová jednotka krizového štábu se tak může dostat k místům určení co 

nejrychleji s minimalizací rizika zdržení z důvodu neprůchodnosti trasy. V krizických bodech 

(a optimálně na svahu nad nimi) může nejvhodnějším způsobem zasáhnout s cílem 

minimalizace negativních dopadů dané havárie. 
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