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Bc. Radek Ovčáčík 
 

Přehled a možnosti informačních systémů pro modelování krizových situací 
 
Anotace 
 
Příspěvek ve stručnosti zmiňuje některé, mezinárodně i v domácím prostředí používaná 
řešení pro modelování mimořádných událostí a krizových situací. Podle možností jsou 
uvedeny i ilustrace, které se těchto možností týkají. 
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Summary 
 
This article briefly mentions some, both internationally and at home used solutions for 
modeling and/or simulation of emergencies and crisis situations. If possible, illustrations that 
relate to these options are also mentioned here. 
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Přehled a možnosti informačních systémů pro modelování krizových situací 
 

Pokroky v počítačových technologiích v posledních desetiletích umožňují vývoj 
informačních systémů pro modelování mimořádných událostí a krizových situací. Tyto 
nástroje jsou cenným pomocníkem ve všech fázích krizového řízení, při plánování, analýze 
rizik, výcviku a výuce, podpoře rozhodování a při řešení konkrétních krizových situací. 
 V této práci se informačním systémem myslí soubor technických prostředků  
a metod zabezpečujících zpracování dat za účelem modelování průběhu krizových situací. 
Veřejná správa využívá celou řadu informačních systémů, které zajišťují informační podporu 
pro plnění základních funkcí státu. Vytváření, užívání, provoz a rozvoj informačních systémů 
veřejné správy upravuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. 
Tento zákon se dělí na čtyři části, ve kterých vymezuje základní pojmy, úkoly a působnost 
Ministerstva vnitra České republiky, dalších ministerstev a orgánů veřejné správy, základní 
pravidla pro provádění akreditace a atestací, správní delikty právnických a podnikajících 
fyzických osob v této oblasti. 

Dalším zákonem upravující tuto problematiku je zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení. Krizový zákon uvádí základní podmínky zabezpečení informačních systémů krizového 
řízení. Tyto systémy jsou především určeny pro plánování krizových opatření a řešení 
krizových situací. Systémy musí splňovat pravidla přenosu informací orgánům krizového 
řízení, musí být přizpůsobené pro činnost v obtížných podmínkách a musí splňovat podmínky 
stanovené pro bezpečnost informací s nejvyšším stupněm utajení. 

V následujících odstavcích je předložen popis několika nástrojů, u kterých uvádím 
název, výrobce, možnosti modelování a potencionální uživatele. Tyto nástroje jsou podle 
svého účelu zaměřeny na technologické havárie, povodně a útoky chemickými, biologickými, 
radioaktivními a výbušnými prostředky. 
 

HGSYSTEM 
 

HGSYSTEM je soubor matematických modelů vyvinutých 
společností Shell Reseach Limited. Tyto modely jsou určené k modelování 
úniků nebezpečných látek těžších než vzduch a jejich následnému šíření 
v atmosféře.  

 
Databáze chemických látek obsahuje vlastnosti 30 látek. HGSYSTEM umožňuje 

modelování scénářů typu tryskový výtok látky, výtok dvou fází, rozptyl látky v atmosféře. 
HGSYSTEM obsahuje tyto modely:1 
 

 Model LPOOL je určený pro vypařování látek z kaluže na zemi nebo na hladině vody. 

 Model HAGEDAS pro únik látek těžších než vzduch z kaluže. Tyto výpary jsou těžší než 
vzduch kvůli své molekulární hmotnosti nebo nízké teplotě. Oblaka těchto plynů mají 
tendenci k horizontálnímu šíření, nicméně model počítá i s přenosem tepla a vodní 
páry mezi uniklou látkou a vzduchem, který může způsobit vertikální šíření látky. 

                                                           
1
 HG System. http://www.hgsystem.com/ 

Design of the Comprehensive Chemical Exposure Framework for American Chemistry Council. Battelle Pacific 
Northwest Division. http://mepas.pnnl.gov/acc/print.htm 
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 Model AEROPLUME popisuje šíření uniklé látky při tryskovém výtoku nebo při 
dvoufázovém výtoku. Model je určen pro popis chování látek v blízkosti zdroje úniku. 
Pro modelování šíření látky dále od zdroje je vhodný model PGPLUME, který 
modeluje chování oblaku par po ukončení úniku, tzn. pasivní rozptyl.2 

 HEGABOX je určený pro modelování okamžitého, jednorázového úniku látky.  

 HGSYSTEM/UF6 je speciální soubor modelů určený k popisu šíření hexafluoridu uranu 
(UF6). Jde o těžký plyn využívaný k obohacování uranu. Tento soubor obsahuje 
standardní modely nástroje HGSYSTEM, které jsou upravené o specifické vlastnosti 
UF6. Hlavní změna se týká chemické reakce hexafluoridu uranu s vodní párou  
a termodynamických změn z této reakce vyplývající. 

 
WHAZAN 

 
WHAZAN je software vyvinutý společností DNV Technica ve spolupráci se Světovou 

bankou. Software je určen k rychlému vyhodnocení a předpovědi následků úniku plynů  
a kapalin pomocí souboru 17 modelů. 

 

 
 
WHAZAN umožňuje modelování úniku látek otvorem nebo potrubím, případně lze 

modelovat i dvoufázový výtok. Poskytuje modely pro tvorbu kaluže, vypařování z kaluže, 
rozptylu těžkých a lehkých plynů v atmosféře, šíření plynů uvnitř budov. Pro případ požáru  
a exploze jsou k dispozici modely pro explozi mraku par, výbuch typu ohnivá koule, požár 
kaluže a tryskový požár.3 
 

                                                           
2
 HG System Technical Reference Manual: Plume or Jet Models In HG System. HG System. 

http://www.hgsystem.com/tech_ref/Chap05.pdf 
3
 Software. DNV GL. http://www.dnvgl.com/software/ 

KUMAR, Ahok; AGARWAL, Sushant. Whazan: A Software for Chemical Hazards Analysis. Environmental 
Progress. 1989. 3. s. A6 až A7. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ep.3300080305/abstract 

http://www.dnv.com/
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ROZEX Alarm 
 

ROZEX Alarm je aplikace určená k modelování úniku chemických látek. Umožňuje 
rychlé prognózování následků úniků a havarijních projevů nebezpečných látek. Aplikace se 
využívá k podpoře zasahujících jednotek a složek Integrovaného záchranného systému. 
ROZEX obsahuje databázi 8 000 nebezpečných látek, včetně jejich fyzikálních, chemických, 
bezpečnostních a požárních charakteristik. Výsledkem výpočtu je grafický model následků 
úniku nebezpečné látky, který lze zobrazit v externích mapách nebo geografických 
informačních systémech uživatele. Modely následků úniku obsahuje informace o toxicitě, 
dosahu zamoření látkou, dosahu ohrožení výbuchem nebo požárem.4 
  

  
 

 

                                                           
4
 Rozex Alarm. TLP. s. s r. o. http://www.tlp-emergency.com/rozex.html 
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PHAST 
 

PHAST (Process Hazard Analysis Software Tool) je softwarový program vyvinutý 
společností DNV Software. PHAST umožňuje modelování úniku nebezpečných látek, jejich 
následného šíření v prostředí, dopadů požáru a explozí látek, proto je svojí povahou 
primárně určen k využití v průmyslu. PHAST poskytuje rychlé a přesné výsledky, které lze 
zobrazit v grafické nebo tabelární podobě. 5 

 

 
 

 
 

                                                           
5
 CAVANAGH, Nic. Phast v6.7 Released. DNV Managing Risk, 12. VII. 2011. 

http://www.dnv.com/services/software/news/2011/phastv67releasedincludinganewstudymanager.asp 
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Součástí software je katalog 1 600 chemických látek. PHAST obsahuje modely, které 
lze rozdělit do těchto kategorií:6 

 

 Modely pro únik a rozptyl látek – modeluje se jimi prvotní únik látky a následné 
rozptýlení látky v atmosféře. Tyto modely vyžadují základní informace  
o způsobu skladování látky. Byly do nich implementovány některé základní typy 
poruch a havárií: únik a trhlina na potrubním vedení, aktivace uvolňovacích ventilů, 
propadnutí střechy nádrže, únik uvnitř budovy. PHAST podporuje modelování úniku 
plynných a kapalných látek, dvoufázový výtok, únik látky se sprejovým efektem. 

 Modely požárů – tato kategorie modelů podporuje simulaci požáru kaluže, 
prošlehnutí oblaku par, tryskového požáru, havárie typu ohnivá koule, efektu 
tepelného vyzařování a BLEVE7. 

 Modely explozí – jsou určené pro výpočty tlakové vlny. 

 Modely toxických rizik – tyto modely umožňují grafické zobrazení koncentrací 
nebezpečné látky, výpočet vzdáleností rizikových zón a odpovídající koncentrace 
látek. 

 
EFFECTS 

 
EFFECTS je moderní software společnosti TNO. Software modeluje chování hořlavých 

a toxických látek při úniku. Využívá sérii modelů k zhodnocení jednotlivých fází následujících 
po úniku nebezpečné látky. Součástí softwaru je databáze 2 000 chemických látek a jejich 
fyzikálních vlastností. Tato databáze je dále rozšiřitelná skrze integrovaný editor chemických 
látek.8  

 

 

                                                           
SHABA, Kehinde. Phast 3D Explosions. DNV GL. 
http://www.dnv.com/services/software/publications/2013/no_2/phast_3d_explosions_hazard_analysis.asp 
6
 Conduct Efficient PHA Using Exida’s PHAx Tool. Exida. http://www.exida.com/index.php/software/PHAX 

7
 Doslova „výbuch rozpínajících se výparů z vařicí tekutiny“ (boiling liquid expanding vapor explosion) je 

označením události, při níž cisterna nebo jiná tlaková nádrž ztratí vnitřní tlak (například protržením pláště)  
a dojde k explozivnímu úniku skladované látky. K události tohoto typu může dojít i při zvýšení vnitřního tlaku 
(například ohřevem látky v důsledku požáru v blízkosti nádrže) a následnému protržení nádrže. Může dojít 
k explozi při úniku látky, za předpokladu že látka je hořlavá. 
8
 TNO Effects  v9.0.16.8022- LAV Team. http://www.lavteam.org/tags/TNO/ 

http://www.lavteam.org/uploads/posts/2013-10/1380808081_effects9.jpg


Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Radek Ovčáčík, Přehled a možnosti informačních systémů pro modelování krizových situací (2014-2015_B_08) 

 

 
7 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Výsledky analýzy lze zobrazit tabelárně, graficky a v geografickém informačním 
systému. Tento nástroj je určen pro havarijní plánování, kvantitativní analýzu rizik  
a identifikaci hrozeb. Nabízí široký okruh modelů pro vyhodnocení havárií s únikem 
chemických látek. Umožňuje komplexní modelování havárie od počátečního úniku, výparu 
látky a její šíření až k požáru a explozi látky. Modely, které jsou součástí nástroje EFFECTS:9 

 

 model pro únik plynu z potrubního vedení; 

 model pro dvoufázový výtok z potrubního vedení; 

 model pro výpar kapalin při varu a mimo var, z hladiny vody i ze země; 

 model DIERS pro vertikální dvoufázový výtok látky pod tlakem (původní model se 
označoval „Champagne Release Model“); 

 model exploze s TNT ekvivalentem; 

 BLEVE model; 

 model TPDIS pro únik zkapalněných plynů pod tlakem; 

 POOL FIRE model pro požáry kaluží a hladin nádrží; 

 modely rozptylu plynu po jednorázovém, přerušovaném a souvislém úniku  
a další modely. 
 
DRM 

 
DRM (Discrete Radiation Model) je další ze softwarových nástrojů společnosti TNO. 

Tento nástroj umožňuje modelování dopadů požárů typu tryskový požár a požár kaluže. 
Zásadním efektem požáru je uvolněné teplo ve formě tepelného záření, které může způsobit 
škody na přilehlých budovách, nádržích a potrubních vedeních. DRM je využitelný pro zjištění 
dopadů požáru na zasaženém území průmyslového areálu, zjištění možnosti kaskádového 
efektu, efektivnosti bezpečnostních opatření a pro vyšetřování havárií.10 
 

ALOHA 
 

ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je počítačový program vyvinutý 
ve spolupráci se severoamerickým Národním oceánickým a atmosférickým úřadem (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) respektive Agenturou pro ochranu přírody 
(Environmental Protection Agency, EPA). Program je určen pro zasahující jednotky u havárií 
s únikem chemických látek, havarijní plánování a výcvik. K tomuto účelu je ALOHA navržena 
pro rychlost a hardwarovou nenáročnost. ALOHA se zaměřuje na modelování hořlavosti, 
tepelného záření, toxicity a tlakové vlny při explozi. Databáze programu obsahuje fyzikální 
vlastnosti 1 000 chemických látek. Výstupem je informace o rizikových zónách v textové, 
grafické podobě nebo v geografickém informačním systému. 

                                                           
9
 EFFECTS – Software for Safety- and Hazard Analysis. TNO. http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema& 

content=prop_ case&laag1=896&laag2=915&laag3=106&item_id=1480&Taal=2 
10

 Dedicated Features for Fire Analysis. TNO Diana. http://tnodiana.com/TechDatFire 
DRM – Modeling Heat Radiation on Structures. TNO. http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content 
=prop_ case&laag1=896&laag2=915&laag3=106&item_id=1665&Taal=2 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Radek Ovčáčík, Přehled a možnosti informačních systémů pro modelování krizových situací (2014-2015_B_08) 

 

 
8 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

ALOHA modeluje šíření nebezpečných chemických látek v atmosféře, požáry  
a exploze ve čtyřech dostupných scénářích – kaluž, nádrž, plynovod a přímý únik, při kterém 
se nepočítá se zdrojem úniku. ALOHA obsahuje následující modely:11 

 

 Model rozptylu v atmosféře umožňuje odhad rozptylu a pohybu toxického oblaku. 
Tento model je také využitelný pro odhad koncentrací plynu podporující hoření uvnitř 
oblaku a mohutnost přetlaku v případě exploze oblaku. Model těžkých plynů se 
využívá pro oblaka plynu těžšího než vzduch, plyny s nízkou teplotou a aerosoly 
vzniklé dvoufázovým výtokem plynů. Gaussův model se využívá pro plyny s molární 
hmotností rovnou nebo vyšší než vzduch.12 

 Model požáru podporuje scénáře, při kterých dochází k prošlehnutí oblaku, požáru 
kaluže, tryskovému požáru a události typu BLEVE. Při modelování požáru navrhne tři 
rizikové zóny, které jsou barevně odlišené na červenou, oranžovou a žlutou zónu. 
Červená zóna je oblast se sálavým teplem způsobující smrt do 60 sekund. Pobyt 
v oranžové zóně může způsobit popáleniny druhého stupně do 60 sekund a ve žluté 
zóně způsobí bolest pokožky. 

 Model exploze také vytváří tři riziková pole. Nejzávažnější červená zóna značí přetlak 
schopný zničit budovy, v oranžové zóně hrozí zranění osob tlakovou vlnou a ve žluté 
zóně hrozí zranění osob roztříštěným sklem. 

 
 ALOHA představuje kompromis mezi 
přesností a rychlostí výpočtu, z toho vyplývají 
jistá omezení. Nevýhody nástroje ALOHA 
spočívají v nepřesnosti při nízké rychlosti větru 
nebo při větrných nárazech, nepřesnosti při 
stabilních atmosférických podmínkách, 
neschopnosti modelovat charakter terénu. 
ALOHA dále nepracuje se složitými chemickými a 
fyzikálními procesy.  

 
Nelze modelovat vedlejší produkty hoření a dalších chemických reakcí, chování 

chemických směsí (kromě několika předem definovaných směsí), dráhu a místa dopadu 
úlomků při modelování exploze a únik radioaktivních látek. 
 

NBC-Analysis (CBRN-Analysis) 
 

Software NBC-Analysis, vyvinutý společností Bruhn Newtech, je moderní software 
k řešení mimořádných událostí s přítomností biologických, chemických nebo radioaktivních 
látek. Umožňuje předvídání následků těchto hrozeb a varování obyvatel a jednotek 
v zasažené oblasti. NBC-Analysis je určen především k použití v armádách jednotlivých zemí, 

                                                           
11

 Areal Locations of Hazardous Atmospheres. National Oceanic and Atmospheric Administration: Office 
of Response and Restoration. http://response.restoration.noaa.gov/aloha 
National Oceanic and Atmospheric Administration. http://www.noaa.gov/ 
United States Environmental Protection Agency. http://www.epa.gov/ 
12

 PECHA, Petr; HOFMAN, Radek. Rozšíření metodiky systému HARP. 2009, s. 6n. Archiv dokumentace 
programového systému HAVAR-RP. http://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Metodika_NEW_Rozsir.pdf 
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zejména zeměmi Severoatlantické aliance (až 85 % zemí Aliance tento software používá)  
a dalšími 8 000 uživateli, mezi které se řadí i orgány veřejné správy apod. NBC-Analysis je 
v souladu s aliančními standardy STANAG 2103 ATP-45(C) a STANAG 2497 AEP-45(B). 
Textová hlášení jsou generována v souladu s aliančními pravidly pro formátování 
vyrozumívacích zpráv. Program lze využít při teroristických útocích, při použití zbraní 
hromadného ničení, technologických a jiných haváriích s únikem radioaktivních, biologických 
a chemických látek. Vstupní data lze vložit ručně nebo automaticky ze senzorů. Program poté 
vypočítává rizikové zóny a zobrazuje je na mapě nebo v geografickém informačním systému, 
který může obsahovat klíčové oblasti s vysokou hustotou obyvatelstva, průmyslovými 
zónami atp.13 
 

CBRN-Sim 
 

CBRN-Sim je další z produktů společnosti Bruhn Newtech. CBRN-Sim umožňuje 
realizaci simulací v místnosti za použití modelu průzkumného chemického vozidla, uvnitř 
průzkumných vozidel na místě nebo za jízdy pro nejvyšší realističnost výcviku a výuky. 
Simulace se provádějí v reálném čase a uskutečnitelné scénáře zahrnují chemické, 
biologické, radiologické a radioaktivní hrozby, včetně kontaminace půdy a vzduchu. Simulace 
je určená k nácviku postupů při zjišťování typu a úrovně zamoření posádkou průzkumného 
vozidla a komunikace s nejbližším nadřazeným velitelským stupněm. Výsledkem simulace je 
kompletní přehled všech realizovaných postupů během simulace, který je využit k určení 
problémových oblastí výcviku. Vytvořené scénáře se ukládají a mohou být později využity 
k dalším simulacím.14 

 

 
                                                           
13

 BRUHN NewTech, Inc. http://nbcindustrygroup.com/membership/company/bruhn_newtech_inc/ 
NATO Collection. Industry Standards & Regulations.  
http://www.ihs.com/products/industry-standards/org/nato/list/page23.aspx 
NBC-ANALYSIS (NBC-A) Operators’ Course. NATO School. 9. X. 2007.  
https://www.natoschool.nato.int/new_www/courses/POIs/pdf/P3_74.pdf 
14

 CBRN-Sim Bruhn Newtech. Industry Cortrex.  
http://www.industrycortex.com/products/profile/1001689483/cbrn-sim-bruhn-newtech  
CBRN-Sim: Sensor Simulation Software with Hazard Prediction Capability. Bruhn NewTech. 
http://www.bruhn-newtech.com/wp-content/uploads/cbrn-sim-rev-jun-2010.pdf 
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MIKE 11 
 

MIKE 11 je softwarový nástroj společnosti DHI. Je jednou ze součástí platformy MIKE 
Zero, která zahrnuje i další software této společnosti. Simuluje chování proudu vody, kvalitu 
vody a pohyb sedimentů v řekách a kanálech. Je využitelný pro plánování a řízení v oblasti 
vodního hospodářství, stavitelství, ve veřejné správě a v dalších oblastech. MIKE 11 je 
vhodný software k simulaci a předpovědi průběhu povodní. K provedení simulace vyžaduje 
komplexní vstupní data, není proto vhodný pro zasahující jednotky nebo okamžitou simulaci 
probíhající povodně. Výsledky simulace lze zobrazit v geografickém informačním systému. 
Modely umožňují simulaci a předpověď vývoje povodní, vlivu povodňových opatření, 
drenážních systémů, protržení přehrady, šíření a ukládání sedimentů ve vodě. MIKE 11 je 
možné používat s dalšími programy společnosti DHI, například s MIKE FLOOD a MIKE URBAN, 
které vylepšují možnosti MIKE 11 o podrobnější simulaci proudu vody v řekách a kanálech, 
na povrchu (mimo koryto řek a kanálů), uvnitř městské zástavby a při protržení přehrady.15 
 

 

 
CIMS 

 
Software CIMS (Critical Infrastructure Modeling Simulation) byl vyvinut v rámci Idaho 

National Laboratory (INL).16 Program umožňuje vytvoření grafického modelu prvků kritické 
infrastruktury a jejich vzájemných vazeb. Uživatel vytváří jednotlivé modely zařízení a budov 
ve 2D nebo 3D. Závislosti a vazby těchto prvků jsou vyjádřeny pomocí přímek, které jsou na 
ně napojeny.  

                                                           
15

 DHI MIKE ZERO 2009 11 21 SHE URBAN FLOOD BASIN All Moduls. VIP Software.  
http://vip-software.com/other-software/154-dh-mke-zero-2009-11-21-she-urban-flood-basn-all.html 
MIKE 11: River Modelling Unlimited. DHI Software.  
http://www.dhisoftware.com/Products/WaterResources/MIKE11.aspx 
MIKE by DHI The NetWork. 2011. 
http://www.mikebydhi.com/News/newsletters/TheNetWorkOctober2011.aspx 
16

 Modeling and Simulation. Idaho National Laboratory. https://inlportal.inl.gov/portal/server.pt/ 
community/national_and_homeland_security/273/modeling_and_simulation/1707 
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Model lze zobrazit na mapě nebo v geografickém informačním systému. Simulace 
odhaluje vliv narušení funkce jednoho nebo více prvků na celý modelovaný systém. Pomocí 
manipulace s jednotlivými prvky nebo skupinami prvků a pozorování efektu na celý systém, 
je uživatel schopen odhalit slabé články a prvky, které mohou způsobit kaskádový efekt. 
Simulace pomáhá určit prvky, které jsou pro systém kritické a prvky, které je po mimořádné 
události nezbytné zprovoznit nejdříve.17 
 

  
 

TEREX – Teroristický Expert 
 

TEREX je softwarový nástroj vyvinutý společností T-SOFT a. s.18 Tato společnost 
působí na našem trhu od roku 1991 a svou činnost zaměřuje na řešení pro oblast krizového 
řízení a bezpečnosti. Nástroj je určen pro použití v průmyslu, v ozbrojených silách, složkami 
integrovaného záchranného systému a ve veřejné správě, kde může být použit k modelování 
technologických havárií s únikem chemických látek a explozí, teroristických a jiných útoků 
prostřednictvím výbušných systémů nebo zneužitím chemických látek, plánování opatření 
k omezení rizik, cvičení jednotek, výuku, analýzu rizik, územní plánování a podobně. Mezi 
základní scénáře pro okamžité vyhodnocení dopadů patří:19 

 

 únik nebezpečné chemické látky; 

 únik nebezpečné otravné látky; 

 použití výbušného systému. 
 

TEREX je vyvinut tak, aby umožňoval okamžitou předpověď ohrožení nastalé 
mimořádné události a je tedy vhodný pro použití zasahujícími jednotkami. Pro tento účel 
není hardwarově náročný, je přizpůsobený pro stresové situace a k výpočtům nevyžaduje 
komplexní vstupní data, která obvykle nejsou v takových situacích k dispozici. Odhad dopadů 
se řídí zásadou konzervativní prognózy – výsledky předpovědi odpovídají nejhorší možné 
variantě. Výstupní informace je srozumitelná, jednoduchá a lze ji zobrazit v textové podobě, 
grafické podobě, v mapě nebo v geografickém informačním systému. TEREX je přizpůsobený 

                                                           
17

 Modeling and Simulation of Critical Infrastructure Systems for Homeland Security Applications. National 
Institute of Standards and Technology. 2001. http://www.nist.gov/el/msid/upload/Critical_Infrastructure.pdf 
18

 T-SOFT a. s. http://www.tsoft.cz/ 
BARTA, Jiří; LUDÍK, Tomáš. TerEx – modelování a simulace. Universita obrany Fakulta ekonomiky  
a managementu Katedra ochrany obyvatelstva. 2012. 
https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/ 26278/mod_resource/content/1/Studijni_pomucka_TerEx.pdf 
TEREX – Teroristický Expert. T-SOFT. https://www.tsoft.cz/terex 
19

  BARTA, Jiří; LUDÍK, Tomáš. TerEx – modelování a simulace. Universita obrany Fakulta ekonomiky  
a managementu Katedra ochrany obyvatelstva. 2012. 
https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/ 26278/mod_resource/content/1/Studijni_pomucka_TerEx.pdf 
TEREX – Teroristický Expert. T-SOFT. https://www.tsoft.cz/terex 
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požadavkům Severoatlantické aliance a je kompatibilní se standardem pro výměnu dat  
a informací ADATP-3 a s alianční doktrínou pro chemické, biologické, radioaktivní hrozby 
ATP-45(B), která obsahuje šablonu pro tvorbu rizikových zón v mapě. TEREX je rovněž 
kompatibilní s formátem pro výměnu varovných zpráv CAP (Common Alerting Protocol). 
TEREX nabízí výběr ze tří základních jazyků: češtiny, slovenštiny a angličtiny.20 

 

 
 

Následující text popisuje možnosti modelování v programu TEREX 2.8.4. 
 

Průvodce 
 

Průvodce je pomocná aplikace pro rychlý odhad následků mimořádné události. V prvé 
řadě je nutné vybrat zařízení, na němž došlo k havárii. Je zde uveden seznam zařízení, na 
kterých dochází k haváriím nejčastěji: automobilová cisterna, železniční cisterna, potrubní 
trasa, skladovací nádrž, technologické zařízení a nálož. Po výběru zařízení následuje výběr 
modelu ze seznamu dostupných modelů pro dané zařízení. Dalším krokem je výběr 
nebezpečné látky z databáze. Jsou zde uvedeny látky, které jsou při tomto typu havárie 
nejčastěji zastoupené. Pokud požadovaná látka není v seznamu zastoupena, není možné 
pokračovat v průvodci a je nezbytné vybrat látku ručně z databáze nebezpečných látek. 
Nakonec je nezbytné zadat výchozí parametry pro vybraný model. 

 

                                                           
20

 New Version of ADatP-3/APP-11 Interoperability Standard Now Effective in NATO. Systematic. 28. III. 2011. 
http://systematic.com/defence/news/2011/new-version-of-adatp-3app-11-interoperability-standard-now-
effective-in-nato/ 
Common Alerting Protocol. Federal Emergency Management Agency.  
http://www.fema.gov/common-alerting-protocol 
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Nebezpečné látky 
 
Tato nabídka obsahuje rozsáhlou databázi nebezpečných látek, které jsou v programu 

TEREX k dispozici. Výběrem nebezpečné látky lze pokračovat k výběru modelu a samotnému 
výpočtu. Seznam nebezpečných látek informuje uživatele o názvu látky, skupenství látky  
a UN kód chemické látky. V seznamu je možné vyhledávat jednotlivé látky podle názvu a UN 
kódu. Z této základní nabídky lze pokračovat do okna vlastností vybrané látky nebo do okna 
výběru přípustného modelu pro vybranou látku a k následnému vkládání vstupních údajů pro 
provedení výpočtu.21 
 

 Okno vlastností látek: V tomto okně jsou zobrazené základní údaje  
o vybrané látce: název, skupenství, UN kód, chemický vzorec a výstražné symboly 
chemických látek. Hlavním obsahem tohoto okna je pět záložek se základními 
vlastnostmi vybrané chemické látky. 

 Základní parametry: Tato záložka obsahuje chemický a alternativní název látky, UN 
kód, Kemlerův kód, registrační číslo CAS, R-věty, S-věty, teplotní třídu, skupiny 
výbušnosti a Hazchem kód, který uvádí doporučený postup pro řešení havárie.22 

 Havarijní a toxické vlastnosti: Na této záložce jsou uvedeny vlastnosti látky, které 
jsou relevantní při havárii a úniku látky. Uvádějí se zde toxické vlastnosti látky, rozptyl 
látky při havárii s možnostmi difúzního a turbulentního rozptylu a typy úniku látky pro 
jednorázový, kontinuální a časově omezený únik. Toxické vlastnosti jsou zde uvedeny 
jako úmrtnost pro 50 % zasažených a neléčených osob při dané míře koncentrace 
látky ve vzduchu. NPKm označuje nejvyšší přípustnou (z hlediska bezpečnosti) 
koncentraci látky v ovzduší. IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health, tedy 
„bezprostředně nebezpečná pro život nebo zdraví“) je koncentrace látky, při níž hrozí 
smrt, poškození zdraví a znemožnění úniku ze zamořené oblasti. IDLH je oblast, ve 
které je nezbytně nutné používat speciální ochranné prostředky. 

 Havarijní modely: V této záložce jsou vyjmenovány dostupné modely v nástroji 
TEREX. Označené modely jsou přípustné pro použití u vybrané látky. 

 Fyzikální vlastnosti: Nalezneme zde základní fyzikální vlastnosti látky. Teplotu 
sublimace, tání a varu. Hustotu látky v jednotce kg/m3 a poměr hustoty par ke 
vzduchu. Dále relativní molární hmotnost, výhřevnost, dolní a horní mez výbušnosti, 
kritickou teplotu, teplotu vzplanutí a další fyzikální vlastnosti. 

                                                           
21

 Nebezpečné chemické látky. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.  
http://www.hzscr.cz/clanek/prostredky-individualni-ochrany-nebezpecne-chemicke-latky.aspx 
22

 2008 Emergency Response Guidebook. U. S. Department of Transportation Pipeline and Hazardous Materials 
Safety Administration. http://www.setonresourcecenter.com/erg2008/hazard%20identification%20codes%20 
displayed%20on%20some%20intermodal%20containers.pdf 
Hazardous Materials Identification. CFA Loddon Mallee Region.  
http://www.cfa-lmr.com.au/resources/LinkClick.aspx?fileticket=bXFR0VvpfGE= 
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 Popis vlastností: V popisu vlastností se uvádějí základní charakteristiky vybrané látky, 
zraňující projevy, požární projevy, hasební prostředky, první pomoc při zasažení 
látkou, ochrana před účinky látky, typy ochranných filtrů pro dýchací přístroje, stálost 
látky, možnosti dekontaminace a další toxické vlastnosti. Záložka charakteristika 
látky obsahuje informace o hořlavosti, skupenství, barvě látky, chování látky při úniku 
do vzduchu, rozpustnosti, zápach látky, způsob pronikání látky do těla a jiné 
informace. Další záložky popisují stálost chemické látky a způsob dekontaminace. 
V záložce zraňující projevy jsou uvedeny základní příznaky zasažení látkou, způsob 
pronikání látky do organismu a rychlost účinků na organismus. Na další záložce 
nalezneme podrobný návod k poskytnutí první pomoci a péče o osobu zasaženou 
nebezpečnou látkou. V záložce požární projevy a hasební prostředky jsou uvedeny 
vlastnosti látky při hoření, toxické látky vznikající při hoření, doporučený hasební 
postup. V záložkách ochrana a typy filtrů je uveden seznam prostředků nezbytných 
pro práci v zamořeném prostředí, včetně typu požadovaného filtru do ochranných 
masek. 
 
Havarijní modely 
 
Tato nabídka obsahuje seznam dostupných modelů pro rychlé vyhodnocení 

mimořádné události. Dochází zde k výběru modelu uživatelem. Existuje zde možnost omylu 
při výběru modelu. Pokud si uživatel není jistý svojí volbou, může spustit průvodce, který 
napomáhá při výběru modelu. Po vybrání příslušného modelu je nutné vybrat látku 
z nabízené databáze.  
 

 Modely ATP-45B – CHEM / BIO / ROTA: Modely využívají předpis ATP-45(B) a jsou 
určeny pro odhad následků v oblasti zasažené chemickými nebo biologickými látkami. 
Model odhaduje poloměr oblasti napadení a ohrožení, včetně doby kontaminace 
v těchto oblastech. Po výběru tohoto modelu se zobrazí chemické látky přípustné pro 
tento model a následně karta s požadovanými vstupními údaji. 
 
Na kartě je možnost vybrat ze tří typů událostí: 
 

 BIO – událost, při níž došlo nebo může dojít k útoku biologickými látkami. 

 CHEM – je druh události, při níž dochází k úmyslnému útoku nebezpečnými 
chemickými látkami. Způsoby útoku zahrnují útok letounem, bombardováním, 
dělostřelectvem, raketometnou palbou, řízenými střelami, minometnou palbou. 
TEREX nabízí možnost výběru typu munice: bomba, kazetová munice, řízená střela, 
raketa, dělostřelecký granát, torpédo, mina, aerosolový generátor a rozstřikovací 
zařízení. 

 ROTA – pojem „Release Other Then Attack“ označuje únik nebezpečné látky 
z průmyslových objektů, železničních vagónů, nákladních vozidel, lodí a podobně, 
nezpůsobenou úmyslným útokem. Tímto modelem se prognózují mimořádné události 
civilního charakteru. 
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Karta ATP–45B obsahuje identifikátor události, kód označující datum a čas vzniku 
události, charakter události a zdroje úniku, charakter napadení, možnost kontaminace 
terénu a pro model důležité informace jako jsou směr a rychlost větru, teplota vzduchu, 
pokrytí mraky, doba a roční období, typ povrchu a úroveň vegetace ve směru větru. 
 

 Model BLEVE: TEREX se řídí principem konzervativní prognózy, z tohoto důvodu se při 
události typu BLEVE předpokládá únik způsobený požárem a následná exploze uniklé 
látky. Na kartě tohoto modelu je nutné zadat základní vstupní data. Obsah zásobníku 
v kilogramech nebo librách a procentuální využití objemu zásobníku. Výsledkem 
odhadu je výpočet dosahu oblaku, doba trvání oblaku a vzdálenost, do které hrozí 
popáleniny prvního stupně, 10% a 50% úmrtnost, zápal suchého dřeva, narušení 
pevnosti oceli a vzdálenost, do které je nutné provést evakuaci osob.  

 Model DIOXIN: Tento model je určen k jednorázovému úniku nebezpečné látky 
Dioxin. Model vyžaduje tyto vstupní údaje: množství uniklé látky (maximální hodnota 
je 100 kg), rychlost větru v přízemní vrstvě, pokrytí oblohy mraky, doba vzniku a roční 
období vzniku havárie. Model odhaduje vzdálenost, do které je nutné provést 
evakuaci a průzkum toxické koncentrace nebezpečné látky. 

 Model EXPLOSIVE: Tento model se využívá pro odhad následků exploze různých typů 
náloží. První vstupní údaj je hmotnost výbušného systému: ruční granát (0,1 kg), 
igelitová taška (5 kg), nákupní taška (15 kg), balík (25 kg), osobní automobil (100 kg), 
automobil kombi (250 kg), nákladní vůz (500 až 2 500 kg), cisternový automobil 
(10 000 kg). Toto jsou předem definované typové události s předpokládanou 
hmotností nálože. Pokud nevyhovují nastalé situaci, uživatel může zadat vlastní 
odhad hmotnosti nálože. Druhým vstupním údajem je typ výbušniny. Možnosti 
zahrnují TNT, C-4, DAP, SLURRY, Semtex, Hexogen, Pentrit a model pro neznámou 
výbušninu, kdy je výsledkem nejhorší možná varianta. Odhad obsahuje informaci  
o vzdálenostech od místa vzniku události, ve kterém je nutné provést evakuaci všech 
osob, ukrytí osob, odsun osob z budov. Dále se uvádí vzdálenost, ve které hrozí 
závažné poškození budov a závažné poranění osob. 

 Model JET FIRE: Tento termín označuje tryskový požár, tedy dlouhotrvající výtok 
kapaliny nebo plynu z produktovodu nebo nádrže se zahořením. Pro tento model je 
nutné zadat přetlak látky v barech nebo kPa (přípustné hodnoty jsou v intervalu  
1-300 barů), průměr otvoru v metrech, z kterého látka uniká. Dále pak teplotu látky  
a dobu hoření. Model odhadne výšku plamene a vzdálenost od místa požáru, ve které 
hrozí popáleniny prvního stupně, 10% a 50% úmrtnost, zápal suchého dřeva  
a narušení pevnosti oceli. Odsun osob je nutné provést minimálně do vzdálenosti, ve 
které hrozí popáleniny prvního stupně. 
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 Model PLUME: Model označuje déletrvající únik látky do atmosféry s následným 
vznikem oblaku s vlečkou. Pro model jsou uvedeny tři scénáře: 
 
- déletrvající únik plynu; 
- déletrvající únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku; 
- pomalý odpar kapaliny z louže do oblaku. 
 
Model se použije pro výpočet vzdálenosti, ve které hrozí prošlehnutí oblaku, závažné 
poranění osob mimo budovy a uvnitř budov, závažné poškození budov a tam, kde je 
nutné provést evakuaci a odsun osob. Pro toxické látky odhaduje evakuační 
vzdálenost, ve které jsou osoby ohrožené toxickou látkou a vzdálenost doporučeného 
chemického průzkumu. Směr vlečky oblaku je graficky zobrazen kuželovou výsečí. 

 

 Model PLUME – Déletrvající únik plynu do oblaku: Na této kartě je nutné zadat 
hodnoty přetlaku v havarovaném zařízení, průměr únikového otvoru, rychlost větru, 
pokrytí oblohy mraky, doba a roční období vzniku havárie a typ povrchu – rovina, 
kultivovaná krajina, zemědělská krajina, průmyslová plocha a obytná krajina. 

 Model PLUME – Déletrvající únik vroucí kapaliny s rychlým odparem: Pro tento 
model se zadávají obdobné vstupní parametry. Je zde navíc nutné zadat teplotu 
kapaliny v zařízení, množství uniklé kapaliny a charakter úniku kapaliny – prostý výtok 
nebo výtok kapaliny se sprayovým efektem. 

 Model PLUME – Pomalý odpar kapaliny z kaluže do oblaku: V tomto modelu je 
nutné zadat teplotu kapaliny v kaluži, plochu kaluže, rychlost větru, pokrytí oblohy 
mraky, dobu a roční období, typ povrchu ve směru šíření látky. 

 Model POISON – otravná látka – tabelární model: Tento model vyhodnocuje chování 
oblaku uniklé otravné látky. Je nutné vybrat způsob uvolnění látky rozptylem ve 
vzduchu nebo odparem z kaluže, plochu použití látky (minimální hodnota 100 m2 pro 
bodový rozptyl látky), rychlost větru, úroveň pokrytí oblohy mraky, čas vzniku a roční 
období. Výsledkem výpočtu je vzdálenost od místa vzniku události, ve které hrozí 
ohrožení osob látkou, je nutné provést průzkum toxické koncentrace a je nezbytné 
provést evakuaci osob. 

 Model POOL FIRE: Tento model je využitelný pro požár kaluže kapaliny nebo požár 
hladiny otevřené nádrže. Je nutné zadat průměr hořící kaluže a dobu hoření. TEREX 
odhadne vzdálenost, ve které je nezbytné evakuovat osoby a ve které hrozí 
popáleniny prvního stupně, 10% a 50% úmrtnost, zápal suchého dřeva a narušení 
pevnosti oceli. 

 Model PUFF: PUFF je model rozptylu látky pro jednorázový únik plynu do oblaku 
respektive jednorázový únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku. 
Základními vstupními parametry je celkové uniklé množství plynu, rychlost větru, 
úroveň pokrytí oblohy mraky, čas vzniku a roční období, typ krajiny. Pokud se jedná  
o únik kapaliny, je nutné vložit údaje o teplotě kapaliny v zařízení a celkovém 
množství kapaliny. Modelované parametry jsou obdobné jako u modelu PLUME. 
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Výsledky jednotlivých modelů jsou zobrazeny jako text (výpis), v grafické podobě, na 
mapě a v geografickém informačním systému. 

 
Výpis: Textový výpis obsahuje údaje o verzi TEREX, datum a čas výpočtu modelu  

a údaje o licenci. Zpráva obsahuje číslo události, údaj o použitém modelu a látce, vybrané 
parametry zadané jako vstupní údaje (například obsah zásobníku, průměr kaluže apod.)  
a v neposlední řadě parametry samotného odhadu následků mimořádné události, již 
popsané u jednotlivých typů modelů. Tento výpis je dále doprovázen samostatným oknem 
s grafickým vyjádřením nejdůležitějších parametrů odhadu a vzdáleností pro evakuaci osob. 
Výsledky lze vytisknout, zobrazit v grafu, uložit pro pozdější použití, exportovat do ADATP-3  
a CAP a zobrazit v mapě. 

Mapa: V mapovém prohlížeči je možné zobrazit mapu podle požadavků uživatele. 
Mapy mohou být na bázi studia MaGIS, GISEL nebo Google Maps. Mapový prohlížeč je 
prostředí, ve kterém je zobrazena mapa a výsledky odhadu. Prohlížeč obsahuje základní 
funkce pro práci s mapou. Funkce přiblížení, oddálení, výběr měřítka mapy, posun mapy, 
zeměpisné souřadnice. Mezi pokročilé funkce patří správce vrstev, který umožňuje zobrazení 
jednotlivých vrstev nebo více vrstev najednou. Tyto vrstvy obsahují mapy lesů, vodních ploch 
a toků, silnic a železnic, krajů, okresů, měst a obcí a databázi poštovních adres nebo 
vybraných objektů. Při práci s výsledky modelování v mapovém prohlížeči je možné vybrat 
umístění epicentra na mapě, zadat směr větru a provést geografickou analýzu. Geografická 
analýza umožňuje vybrat všechny objekty v postižené oblasti. Tyto objekty lze vybrat pouze 
z jedné vrstvy a jedné zóny modelu. 

Zóny modelu: Na mapě se zobrazují výsledky odhadu v grafické formě pomocí 
barevně odlišených kružnic a výsečí, které se vzájemně překrývají. Modrá výseč značí oblast, 
která je ohrožena toxickou nebo jinou chemickou látkou. Tvar výseče je ovlivněn vstupní 
informací o směru a rychlosti větru. Modrá kružnice vymezuje oblast, ve které hrozí 
bezprostřední smrt, poškození zdraví a znemožnění úniku z oblasti (IDLH), nebo ve které je 
doporučené provést průzkum toxické koncentrace. Červená výseč představuje ohrožení 
výbuchem a prošlehnutím oblaku ve směru větru. Červená kružnice označuje oblast, ve které 
hrozí popáleniny prvního stupně, popřípadě ohrožení střepy okenního skla při výbuchu. 
Parametry, které jsou přiřazeny jednotlivým výsečím a kružnicím, se mohou lišit podle 
použitého modelu. 

Grafy modelů: Pro jednotlivé typy modelů jsou zde připravené grafy, které zobrazují 
jednotlivé veličiny a jejich vzájemnou závislost na vzdálenosti, čase apod. Umožňují 
zobrazení detailních informací, které nejsou patrné z výpisu. 

Havarijní události: Výsledky modelování lze uložit do databáze havarijních událostí, 
která slouží k archivaci dříve vytvořených odhadů následků mimořádných událostí. Jednotlivé 
události lze zpětně vyvolat a pracovat s nimi. 


