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Abstract 
 The Act on Disaster and the respective executive government order have 
been designed to transpose the European Union Directive SEVESO II into the 
Hungarian legal system. There vivid technical debates concerning the issue of risk 
assessment procedures related to the execution. In this essay of the above 
regulations we have made an effort to collect some practices in abroad and to 
present the Hungarian conditions of their implementation. On the basis of 
favourable and adverse features of the different assessment methods we have 
drawn conclusions concerning their applicability in Hungary.  
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Úvod 
 

V širší interpretaci znamenají procesy odhadující rizika, zaměřená na 
vážnější průmyslové havárie, (dále: odhad) strukturovaný proces, který s ohledem 
na ohrožené zařízení zjišťuje kvalitativně a kvantitativně úroveň rizika plynoucí ze 
zdroje nebezpečí [1]. Podle obecně akceptovaného přístupu je hodnocena 
bezpečnost tohoto zařízení a je definován stupeň nebezpečí, kterému je populace 
žijící kolem vystavena. Při tom se berou v úvahu aspekty pro posílení bezpečnosti 
a snížení nebezpečí [2]. Stojí za zmínku, že ačkoliv se metody založené na různých 
kvalitativních a kvantitativních přístupech mohou lišit, pokud jde o výsledek, 
všechny jsou směrovány k posílení bezpečnosti a snížení nebezpečí [3]. Oblast 
využití se týká hlavně hodnocení obsahu bezpečnostní zprávy [1] a nového 
nastavení plánu. 
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Hlavním cílem tohoto článku je prezentace procesů hodnocení a srovnání 
podle jejich výhod a nevýhod. Z toho důvodu jsou zde podrobně nastíněny 
hodnotící metody použité v členských zemích Evropské unie a v několika 
průmyslově vyspělých státech. Jsou zde uvedeny znaky, kvůli kterým byly 
aplikovány, a také indikace, kvůli kterým bylo jejich využití omezeno. Revize 
procesů hodnocení rizik tímto způsobem napomůže k výběru nejpoužitelnější 
metody. 
 
 
1.  Požadavky na procesy odhadování [4] 
 

Jednoznačnost. To ve stručnosti znamená, že zkoumaná metoda musí 
umožnit identifikaci nebezpečných zón s určitostí, že stanovení jejich limitů 
nepovede ke vzniku právních procesů, tzn. ani úřady, ani operátor by neměl 
napadnout jejich autenticitu. 

Přesnost. Metoda by měla být co možná nejpřesnější a zóny nebezpečí 
získané touto metodou by měly vyjadřovat aktuální nebezpečí pro zařízení.  

Citlivost. To znamená, že by měly být při zkoumání nebezpečí 
zohledněny všechny ovlivňující faktory. Musíme se o to snažit, i když jsme si 
vědomi, že navrhované modely, které užíváme, produkují velmi zjednodušený 
pohled na realitu.  

Jednoduchost. To znamená, že zkoumaná metoda by měla být vhodná pro 
aplikaci s využitím nejjednodušších nástrojů a s nejnižší možnou kvalifikací. 
 
 
2.  Maďarské podmínky pro aplikaci procesů [4] 
 
 Samotné, shora uvedené teoretické požadavky jsou nedostatečné pro 
výběr té ideální metody hodnocení. V  naší zemi dnes ovlivňují výběr ideální 
metody tyto následující důležité okolnosti: 
‐ Kvalitativní odhad vystavení vážnějším nehodám nemá v Maďarsku žádné 

předchůdce, to znamená, že nejsou k dispozici ani obdobné, ani složité 
rámcové systémy. 

‐ Odhad následků vážnějších nehod má relativně dlouhou historii.  
- Definice četnosti identifikovaných vážnějších nehod nemá v Maďarsku 

žádnou tradici. 
 
 
3.  Přístup kvalitativního odhadu [2], [3], [4], [5] 
 

Pro odhad dopadu nebezpečí, kterému je vystavena určitá průmyslová 
činnost, mohou být využity různé metody. Směrnice SEVESO II, která je zaměřena 
na posílení chemických systémů, vyžaduje od operátorů identifikaci nebezpečí a 
analýzu rizika jako součást bezpečnostní zprávy. Na základě směrnice si mohou 
členské státy vybrat své metody pro analýzu. Acquis Communautaire obsahuje 
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jednoduché obecné kritérium, podle kterého by aplikované metody a opatření měly 
být měřitelné s úrovní rizika. Praxe, kterou členské státy používají, je rozdělena 
s ohledem na použití metod kvantitativního odhadu; priorita metod, založených na 
následcích a riziku, je předmětem vážných profesionálních debat. V této oblasti se 
hlavně německé, holandské a anglické pohledy konfrontují.  

Výzkumné centrum Evropského Společenství nyní zkoumá možnost 
standardizace a harmonizace sektoru [4]. Evropská Unie nezaujímá žádnou pozici 
ve shora zmíněné debatě, protože neexistuje žádný plán na zavedení jednoduchých 
standardů odhadu rizika a managementu. Avšak, zvažuje se jako nutné vypracovat 
specifický proces přístupu aplikovatelný na každou analytickou metodu a příslušný 
referenční systém (s kritérii, pokud jde o formu a obsah). Jednoduchý proces by 
definoval základní rizikové koncepty, kritéria pro charakteristiku rizik, kroky pro 
hodnocení rizika a hlavní cíle rizikového managementu.  

Vypracování a aplikace tabulek je založena na základním principu, že 
adekvátní vzdálenost by měla oddělit ty „ne-kompatibilní“ sektory jeden od 
druhého. Rozsah individuálních zón je často tvořen v závislosti na kvantitě a typu 
přítomného nebezpečného materiálu. Pro využití tohoto přístupu byly navrženy 
tabulky takovým způsobem, že různé průmyslové aktivity jsou klasifikovány 
v kategoriích a fixní zóna nebezpečí je určena v každé kategorii.  

Vzdálenosti jsou postaveny na zkušenosti, studiích licenčních úřadů a 
zjištění z ekologických výzkumů. Z toho důvodu obsahuje směrnice, připravovaná 
s ohledem na bezpečné vzdálenosti, souhrnný odhad nebezpečí s ohledem jak na 
integritu, tak na bezpečnost životního prostředí. 

Tento přístup nerozlišuje mezi množstvím přítomného materiálu a 
okolnostmi výskytu. Avšak, většina tabulek je použita z důvodu umožnění 
přesnější definice činnosti a zohlednění množství přítomného materiálu a také další 
charakteristiky definice vhodných vzdáleností: např. v případě plynových nádrží, 
obsahujících od 200 do 500 m3 tekutého paliva pro domácnost, je předepsaná 
pevná vzdálenost. Přirozeně, neberou se v úvahu ani zvláštnosti tvaru, ani 
bezpečnostní opatření a individuální charakteristiky dotčeného zařízení. Stanovení 
bezpečné vzdálenosti může být založeno na: odhadu odborníků, zhodnocení údajů 
systému na místě, zkušenosti odvozené z fungování podobných zařízení, hrubém 
odhadu následků nebo environmentálním dopadu zařízení. Je zřejmé, že 
provozování určitých průmyslových činností (hlavně v chemickém průmyslu) 
může být obvykle svázáno (kromě nebezpečí majícího dopad na populaci) 
s několika dodatečnými rizikovými faktory. Ty mají povahu zvýšené hladiny 
hluku, pachu a obvyklého znečištění. Proto vzdálenosti, mající udržet separaci, 
jsou často fixní s ohledem na tyto průmyslové oblasti a oblast, zabývající se jinými 
činnostmi (hlavně zastavěná plocha), aby nedošlo k ohrožení populace těmito 
rizikovými faktory. V praxi jsou pevné vzdálenosti, pokud se týče „dopadů na 
životní prostředí“, koncipovány na domněnce, že jestliže může být dosaženo 
vhodné ochrany proti těmto nebezpečným bodům, pak může být regulace 
nebezpečí rozšířena na závažnější rizikové faktory průmyslu. Je zjištěným faktem, 
že ne všechny nebezpečné činnosti mají vlastnosti doprovázené dalšími 
nepříjemnostmi (jako hluk a pach). 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2010 PŘÍSPĚVKY 
 

4 

Příznivé vlastnosti kvalitativního přístupu 
 

Jak operátor, tak úřady mohou snadno a jasně rozhodnout, v jakém okruhu 
nebezpečné zařízení může být nebezpečím životnímu prostředí a populaci. Použité 
tabulky jsou nepochybné, nemohou vzniknout žádné významné pochybnosti 
o jejich smyslu. Díky své jednoduchosti nevyžaduje metoda speciální kvalifikaci 
nebo důkladné počítačové vybavení (hardware a software). Protože ohrožující 
vlastnosti vybavení a nádrží mají určitý stupeň uniformity, mohou být předvídány 
limity zón vystavených nebezpečí s velkou určitostí.  
 

Nepříznivé vlastnosti kvalitativního přístupu 
 

Okolnosti výskytu nebezpečných látek (množství, tlak, teplota, atd.), 
příčiny vážnějších nehod (průměr vrtu, množství látky, průměr kaluže, atd.) a další 
faktory ovlivňující šíření (vítr, teplota, vertikální stabilita, hrubost, obrys, atd.) 
ukazují takovou rozmanitost, že se skutečné vystavení nebezpečí může odchýlit 
svou velikostí od poloměrů nebezpečných zón tak, jak je vyznačeno v tabulkách. 
Z tohoto důvodu by moderní zařízení, vybavené vším možným bezpečnostním 
aparátem, mělo být považováno za právě tak nebezpečné jako malé, dlouho 
používané zařízení. Z tohoto samého důvodu nemůže být hodnocen ať moderní, 
nebo absolutně neexistující bezpečnostní management zařízení. 

Nemůžeme měřit pravděpodobnost výskytu nehod, z tohoto důvodu je 
potřeba brát v úvahu právě tak nehody, mající vážné následky ale se 
zanedbatelným rizikem vzniku (letadlo narážející do nádrží), i události, které se 
potenciálně mohou vyskytnout každý den (výbuch potrubí přenášejícího 
nebezpečné látky).  
 

Závěry s ohledem na aplikaci kvalitativního přístupu  
 

Metody navržené pro hodnocení následků vážných nehod a založené na 
kvalitativním přístupu jsou jednoduché a schopné udělat rychlé závěry, avšak 
aktuální podmínky nemohou být zohledněny a to může způsobit značné chyby. 
Kvůli četným nevýhodám tohoto přístupu přecházejí členské státy Evropské unie, 
používající kvalitativní metody, ke kvantitativním metodám hodnocení rizika. 
V četných zemích (např. Rakousko, Německo, Francie, atd.) je kvalitativní přístup 
používán ve spojení s metodami založenými na hodnocení následků. 
 
 
4.  Přístup založený na následcích [4], [5] 
 

Přístup založený na následcích charakteristicky demonstruje, s ohledem na 
dotčené nebezpečné zařízení, možnost smrti nebo zranění, vyskytující se jako 
výsledek zkoumaných řetězových nehod. Přístup založený na následcích (často 
nazýván deterministickým přístupem) je postaven na mapování následků 
předvídatelných nehod.  
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Přístup založený na následcích je často používán pro definici té „nejhorší 
možné situace“. To může zahrnovat samozřejmou, implicitní úvahu 
o pravděpodobnosti určitých imaginárních situací. Tato filozofie je postavena na 
konceptu, že jestliže zavedená opatření poskytují řádnou ochranu obyvatelstva 
proti té nejvážnější nehodě, potom by zřejmě byla vhodná také pro kontrolu 
méně závažných nehod. Proto je tato metoda omezena odhadem dosahu následků 
takových nehod a nemá nic společného s jejich pravděpodobností. Kritici této 
metody říkají, že ve skutečnosti v určitých případech mají nehody, považované 
za nejvážnější, méně vážné následky, než ty předešle považované jako méně 
vážné. Navíc by se bezpečnostní strategie měla rozšířit o častější nehody 
s vážnými následky, stejně jako o četnější nehody, které v konečné fázi mají mírný 
dopad. 

Během aplikace této metody hodnotí operátor následky, pocházející 
z vážné průmyslové nehody, a pak dokazuje, že učinil vhodná opatření k prevenci 
takové nehody a kontrole následků. Výběr řetězové nehody je založen na 
zkušenosti a fundamentálně předpokládá určitou technologii a způsob činnosti. 
Můžeme také zvážit to, že řetězové nehody nebyly vybrány adekvátně. Úřady ze 
svého vlastního uvážení mohou žádat o hodnocení jiných řetězových nehod. 
Uvažované řetězové nehody jsou přesně definovány a následky jsou hodnoceny 
vhodnou metodou. Následně jsou identifikovány nejvážnější řetězové nehody a 
potom je brán v úvahu účel dalšího plánování. Nakonec je vyšetřeno, do jaké míry 
souhlasí zavedené bezpečnostní opatření k prevenci nehod v závodě s vyšetřenými 
následky. Jestliže úřady dojdou k závěru, že tato opatření jsou adekvátní (že není 
pravděpodobnost vážných nehod), není třeba nadále počítat s takovými riziky. 
Dopady určují potřebná opatření k prevenci možných nehod a regulaci jejich 
následků nezávisle na pravděpodobnosti výskytu. To je nejvýznačnější rys přístupu 
„založeného na následcích“. 

Deterministické opatření se snaží dosáhnout tzv. „nulového rizika“ (bez 
určení kvantity), což znamená, že nebere v úvahu různící se řetězové nehody a 
namísto toho vyžaduje bezpečnostní opatření pro možné hrozby. V tomto případě 
požadované prověření zahrnuje kromě zkoumání nebezpečí i kontrolu existence 
určitých bezpečnostních opatření, ochranných systémů a podmínek a také 
analyzuje zmíněné řetězové nehody a jejich následky bez kalkulace jejich 
pravděpodobnosti. K nedostatkům deterministického přístupu patří také obtížný 
výběr té jedné ze spousty řetězových událostí, vedoucí k nejvážnější nehodě, a také 
v takovém výběru může být hodně subjektivity. 

Ve zmínce o řetězových událostech, jejichž výskyt je v praxi nejvíce 
pravděpodobný, můžeme zdůraznit každou z jejich nejčastějších verzí. Tímto 
způsobem, z důvodu praktické aplikace, bereme v úvahu šest hlavních řetězových 
událostí, pokud jde o různé typy zařízení. Všechny řetězové události jsou 
zpracovány do detailu: obsahují okolnosti, kde se nehoda vyskytuje (emise..., 
povětrnostní podmínky, atd.), právě tak jako povolené maximum hodnot ... 
(vyzařování tepla, vzdušný proud, otrava, atd.). 

Při definování řetězových nehod je nutné vyzdvihnout, že nebezpečné 
zóny jsou generovány jako výsledek spolupráce, v jejímž rámci úřad a operátor 
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dojdou ke shodě. Opatření, zaměřená na prevenci vážné nehody a snížení následků, 
by měla být zhruba vyrovnána. Pokud můžeme říci, že jsou vhodná opatření 
nastavena, potom dotčený řetězec nehod bude brán v úvahu jen pro nouzové 
plánování a ne pro plánování obnovy. V tomto případě určujeme zóny nebezpečí 
vznikající jako výsledek následků vážných nehod. Tato oblast (s různými 
omezeními) je obvykle rozdělena do dvou zón.  
 

Výhody a nevýhody deterministického přístupu a závěry z hlediska 
využití v Maďarsku 

 
Na rozdíl od kvalitativní metody hodnocení je citlivost této metody pro 

zohlednění aktuálních okolností nehod a šíření nepochybná. Zde je možnost 
analyzovat aktuální řetězec nehod a vzít v úvahu šíření okolností naším 
propagačním modelem. Ve srovnání s metodou hodnocení, založenou na riziku, má 
jednoduchost této metody neoddiskutovatelnou výhodu, protože v druhé metodě 
přináší stanovení pravděpodobnosti výskytu mnoho nejistoty. 

Ve srovnání s kvalitativní metodou hodnocení má nevýhodu při tvoření 
kalkulací pomocí aplikace komplikovaných propagačních modelů. Propagace – 
šíření různých látek značně záleží na povětrnostní situaci a vlastnostech 
látek, ale jejich kalkulace je velmi pracná i v případě, kdy jsou mezní okolnosti 
přesně známy. Protože množství vypuštěné látky nemůže být předem 
známé s určitostí, mohou propagační modely pouze velmi hrubě předvídat 
rozsah v oblastech ohrožených látkami znečišťujícími životní prostředí. To samé 
platí pro modely dávkového efektu, popisující účinek různých látek na člověka. 
Citlivost na určité látky závisí na jednotlivci a na velmi vágně předvídatelné 
koncentraci. Ve srovnání s metodou hodnocení, založenou na riziku, má tato 
metoda další nevýhodu, protože hlavně slouží k preventivním a ochranným 
opatřením a nedává faktický odkaz na management osídlení. Zóny vystavené 
nebezpečí identifikované deterministickým přístupem mohou postihnout 
nerealisticky obrovské území. 

Rozhodující srovnání výhod a nevýhod s ohledem na použití této metody 
ukazuje, že je horší než metoda hodnocení, založená na riziku. Kvůli konceptu 
„nulového rizika“ v ní aplikovaném, se použití této metody stalo obecné nejenom 
z profesionálních důvodů. Tam, kde se instalace nebezpečných zařízení setkává se 
značným odporem obyvatel (jako v západních zemích Německa), není 
z politického hlediska korektní hovořit o menší nebo větší úrovni rizik. Při instalaci 
zařízení by měla být deklarována jejich bezpečnost. To může nejlépe sloužit jako 
„nulové riziko“ namísto vyjádření: následkem vážné nehody zemře pouze jedna 
osoba za tisíc let. Z těchto důvodů v Rakousku nebo Německu vůbec nedošlo 
k přechodu na přístup založený na riziku [36]. 
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5. Přístup založený na rizicích [2], [3], [4], [5] 
 

Hodnocení rizika může být definováno jako systematické podrobné 
zkoumání struktury systému a funkcí, identifikace nebezpečí a stanovení 
vznikajícího rizika za účelem odhadu rozsahu nebezpečí a přijetí požadovaných 
opatření ke snížení rizik a konečně ověření jejich použití. Pravděpodobnostní 
přístup je založen na výchozím bodu, že riziko nemůže být sníženo na nulu, tudíž 
by mělo být kalkulacemi zjištěno, zdali riziko plynoucí z provozu zkoumaného 
zařízení překračuje přijatelnou úroveň definovanou ve statutárním zákoně. Pro 
hodnocení pravděpodobnosti řetězových nehod jsou použity různé metody. 
Existuje jedna používaná metoda, při které řetězové nehody tvoří uniformní 
jednotku v databázi (a také založené na zkušenosti), a četnost jejich výskytu je 
sdružená. Tímto způsobem může být četnost vážné nehody vybrána jako informace 
v databázi [10]. Tato metoda je jednoduchá, avšak může být zdrojem vážných 
chyb, protože se řetězové nehody námi zkoumané mohou značně lišit od té 
uniformní. Odhad pravděpodobnosti, založený na analýze řetězových nehod, 
zahrnuje takové metody, jako analýzy linie chyby a linie události, což představuje 
jiný přístup. Bezpochyby může být stanoveno, že přehledy založené na analýze 
četnosti, se kterou se nehody vyskytnou, umožní komplexnější analýzu rizika než 
dříve zmíněné kvalitativní metody a deterministické metody. Nicméně tyto jsou 
mnohem více komplikované, vystupňované a ve výsledku pro operátora 
nákladnější. Kritici této metody poukazují na problém, že se objevují faktory 
nejistoty v souvislosti s četností určitých příčinných událostí. Platnost metod 
použitých v numerickém vyhodnocení rizika je limitována, avšak praktický přínos 
těchto metod není ve stanovení absolutní pravděpodobnosti hodnot (přesnost, která 
může být sporná), ale spíše více ve výsledku systémové analýzy, která je 
směrována ve své podstatě na zkoumání nebezpečí a zvýšení bezpečnosti [1]. 
Metoda, která bere v úvahu jak následky vážných průmyslových nehod, četnost 
jejich výskytu a zároveň vyhodnocení následků, znamená splnění úkolů, 
skládajících se z následujících kroků: 
Krok 1: identifikace pravděpodobnosti vážné nehody. Provedení tohoto kroku 

znamená, že v nebezpečném zařízení analyzujeme všechny kroky, všechny 
způsoby fungování a všechno použité technologické vybavení. Dále na 
základě našich vlastních zkušeností a dalších zkušeností (údaje v literatuře a 
teoretické zvažování), určíme řetězec událostí při chybné operaci, která by 
vedla k vážným průmyslovým nehodám.  

Krok 2: je identifikován odhad pravděpodobnosti výskytu vážných nehod. Potom 
stanovíme četnost, se kterou se dotčená nehoda vyskytne, přičemž použijeme 
databázi nebo analyzujeme řetězec událostí shora zjištěných (analýzy linie 
chyby a linie události). 

Krok 3: vyhodnocení následků nehody. Hodnotíme následky vážné průmyslové 
nehody. Podle různých indikátorů stanovujeme vzdálenost, do které se 
škodlivé následky mohou rozšířit.  

Krok 4: integrace následků vážných nehod a četnosti do souhrnného systému 
hodnocení rizika (numerické hodnocení rizika). Podle této metody by měla 
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být zohledněna pravděpodobnost výskytu, získaná jako výsledek kroku 2, a 
šíření do vzdálenosti, odvozená z kroku 3. 

Krok 5: kvalifikace kalkulovaného rizika (jeho srovnání s licenčními kritérii.) Ze 
znalostí limitů nebezpečných zón (popsaných v konturových liniích rizika) 
stanovíme, jakému riziku jsou vystaveny budovy a konstrukce již umístěné 
nebo plánované v nebezpečné zóně (a také obyvatelstvo v nich). 

 
 Klasifikace rizika [2], [3], [6] 
 

V profesionální praxi jsou použity obecně dva koncepty přijatelného 
rizika:  

Individuální riziko − úroveň rizika vyjadřující pravděpodobnost, že by 
osoba v místech, nacházejících se v různých vzdálenostech od místa nehody, 
v případě vážné nehody související s nebezpečnými látkami zemřela. Obecně, 
individuální riziko je bráno v úvahu z hlediska přijatelnosti, jestliže jsou na místě 
nehody osoby, které zde (přinejmenším teoreticky) zůstávají nepřetržitě (například 
v obytných budovách).  

Společenské riziko − úroveň rizika vyjadřující pravděpodobnost, že by 
skupina lidí v místech, nacházejících se v různých vzdálenostech od místa nehody, 
v případě vážné nehody související s nebezpečnými látkami zemřela. Přijatelná 
míra společenského rizika také závisí na počtu osob postižených nehodou. Obecně, 
společenské riziko je bráno v úvahu z hlediska přijatelnosti, jestliže jsou na místě 
nehody osoby, které zde nepobývají nepřetržitě (například na pracovištích, 
v nákupních centrech, atd.).  
 

Podmínky přijatelnosti rizik  
 

Jestliže je obydlená oblast umístěna v zóně, kde individuální riziko úmrtí 
při vážné nehodě nepřekračuje hodnotu 10-6 nehod/rok, úroveň vystavení 
nebezpečí by byla přijatelná. Pokud je v obydlené oblasti individuální riziko úmrtí 
mezi 10-6 nehod/rok a 10-5 nehod/rok, úroveň vystavení nebezpečí by byla 
nepřijatelná. V tomto případě úřad požaduje, aby operátor přijal opatření ke snížení 
rizika z činnosti nebo zajistil taková bezpečnostní opatření (poplach, individuální 
ochrana, uzavření, atd.), která sníží úroveň rizika. Je nepřijatelné, jestliže 
individuální riziko úmrtí překročí úroveň 10-5 nehod/rok v dané části nebezpečné 
zóny. Jestliže riziko nemůže být sníženo v rámci přesídlovacího procesu, úřad 
nařídí operátorovi omezit nebo ukončit aktivitu.  

Jestliže jsou v části zkoumané zóny nejenom obytné budovy, ale také 
velký počet lidí, kteří zde pobývají pravidelně (např. na pracovištích, v nákupních 
centrech, školách, zábavních centrech, atd.), měla by být použita, jako výchozí bod 
pro odhad vystavení nebezpečí, kritéria vypracovaná pro společenská rizika. Čím 
více lidí je postiženo smrtelnými účinky, tím méně je společenské riziko 
akceptovatelné. Takže na rozdíl od stálých hodnot úrovně individuálního rizika, 
úroveň společenských rizik může být definována jen jako funkce pravděpodobného 
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počtu úmrtí. Míra vystavení se může zdát přijatelná, pokud se zkoumaná oblast 
nachází v zóně, kde je společenské riziko úmrtí kvůli vážné nehodě: 
 

y < 10-5 * x-2  , 
 

kde: y =  úroveň rizika (úmrtí způsobené vážnou nehodou za rok), 
 x =  počet obětí. 
 

Úroveň vystavení nebezpečí je nepřijatelná, pokud je společenské riziko 
úmrtnosti v oblasti: 

10-3 * x-2 y > 10-5 * x-2  . 
 

 V tomto případě si úřad vyžádá, aby operátor podnikl opatření ke snížení 
rizika z činnosti nebo podnikl bezpečnostní opatření (poplach, individuální 
ochranu, uzavření, atd.), které sníží úroveň rizika. Úroveň vystavení nebezpečí je 
nepřijatelná, jestliže je společenské riziko úmrtnosti v oblasti: 
 

y > 10-3 * x-2  . 
 
 Jestliže riziko nemůže být sníženo v rámci přesídlovacího procesu, úřad 
nařídí operátorovi činnost omezit nebo ukončit.  
 
 

Výhody a nevýhody přístupu založeného na rizicích a závěry 
z aplikování přístupu založeného na rizicích 

 
Ve srovnání s metodou kvalitativního hodnocení má tato metoda 

neoddiskutovatelnou výhodu, protože je citlivá a bere v úvahu faktický stav nehod 
a jejich šíření. Umožňuje analýzu specifických řetězových nehod a zohledňuje stav 
šíření způsobem, který dovoluje použít model propagace – šíření. Další výhodou je 
citlivost metody při uvažování četnosti řetězových nehod. Tímto způsobem 
můžeme zvládnout nehody podle jejich váhy, následků, které jsou opravdu 
devastující, ale pravděpodobnost jejich výskytu je zanedbatelná. Ze znalostí 
řetězových nehod, které význačně přispívají k výskytu vážných následků, můžeme 
stanovit pořadí důležitosti jednotlivých elementů, to znamená, že můžeme vybrat 
z hlediska bezpečnosti ty nejkritičtější. 

Při zpracování opatření pro bezpečnost budovy by mělo být zváženo, do 
jaké míry navrhovaná opatření zvýší bezpečnost a za jakou cenu. Mělo by být také 
zanalyzováno, ve které oblasti, která může být postižena, je možné náklady 
efektivně snížit. Maximálnímu snížení rizika, vedoucímu k jednotnosti nákladů, by 
měla být dána přednost a tento aspekt může seřadit opatření. Díky relativně 
vzácnému výskytu nouzových situací má personál malou praxi v jejich zvládání. 
V komplikovaných systémech je počet potenciálních nehod tak velký, že operátoři 
nemohou být vycvičeni pro zvládání všech. Tím, že vybereme pravděpodobný 
řetězec nehod, budeme asistovat při zpracování tréninkového programu. Na 
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základě výzkumu řetězových nehod můžeme zavést zesílení operace a můžeme 
také zavést omezení, abychom se vyhnuli takovým situacím, ale můžeme také 
definovat optimální strategie testování, udržování a oprav. Přístup, založený na 
riziku, má velmi významnou výhodu ve srovnání s jinými metodami v tom, že 
vedle odhadu ohrožujících účinků může být využit pro analýzu téměř všech 
aspektů bezpečnosti.  

Ve srovnání s kvalitativní metodou hodnocení má nevýhodu v aplikování 
komplikovaných propagačních modelů v kalkulacích a ještě navíc není definice 
četnosti výskytu zdaleka jednoduchým úkolem. Aplikace této metody vyžaduje 
hlubokou expertízu různých oblastí (odhad rizika a hodnocení následků). Hlavní 
problém v aplikaci pravděpodobnostního přístupu pramení z nepřesnosti použitých 
modelů a dat. Kalkulace, týkající se toho samého zařízení ale provedené různými 
analytiky, mohou někdy přinést značně rozdílné výsledky. Nejsložitější součástí 
numerických odhadů rizika je povolení činnosti personálu, jelikož lidský faktor 
hraje v záchranných operacích nebezpečných podniků významnou roli. Praktická 
zkušenost odhaluje případy, kdy nebude možné nikdy použít metody založené na 
riziku, i kdyby se značně vylepšily. Budoucí rozpoznání rizik nevylučuje využívání 
událostí, ke kterým již došlo během odhadování rizika, což můžeme vidět na 
modelu případného odhadu nebezpečného bodu. Kritické srovnání výhod a 
nevýhod s ohledem na použití tohoto modelu vede k uvědomění, že má četné 
výhody ve srovnání s přístupem, založeném na následcích. Jeho integrovaný 
koncept rozšiřující se na všechny aspekty absolutně kompenzuje především jeho 
slabosti v přesnosti.  
 

Závěry pro racionální výběr metody odhadu pro Maďarsko 
 

Na základě níže uvedeného můžeme stanovit, že: 
‐ V současnosti není žádný takový použitelný přístup v odhadování vystavení 

hrozbám, který by neměl značné nevýhodné vlastnosti.  
‐ Jeho zavedení by nebylo zdrojem vážných potíží. 
‐ Žádná metoda nemá absolutní prioritu. 

Takže když kvalifikujeme jeden z procesů jako „nejvíce použitelný“, měli 
bychom zvážit výhodné a nevýhodné rysy v jejich komplexnosti. To nechává 
určitý prostor pro subjektivitu. Hypoteticky (kdybychom dokonce dali přednost 
metodě dlouhodobě založené na riziku) by tyto různé metody byly prezentovány 
v maďarské profesionální praxi souběžně. Avšak přístup založený na riziku získává 
půdu. Má více výhod než slabých míst a co více, je začleněn v maďarském 
právním řádu. 
 
 
 
 
 
 



PŘÍSPĚVKY                                             THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2010 
 

11 

Hlediska 
Metoda odhadu 

Kvalitativní Založená na 
následcích 

Založená na 
riziku 

jednoznačnost nejvíce 
jednoznačná 

přechodná méně jednoznačná 

přesnost nejméně přesná přechodná Vystavení 
nebezpečí může 
být spočítáno 
s nejvyšší 
přesností. 

citlivost necitlivá ke změně 
podmínek 

přechodná nejcitlivější ke 
změně podmínek 

jednoduchost Velmi jednoduchá 
v případě nízkých 
požadavků na 
přesnost, ale velmi 
komplikovaná, 
pokud je přesnost 
důležitá. 

přechodná Jeho použití není 
jednoduché, 
protože vyžaduje 
hlubokou a 
různorodou 
expertízu. 

potřeba nástrojů Malá potřeba 
v případě malé 
přesnosti, avšak 
vyžaduje hodně 
prostředků, jestliže 
záleží na přesnosti. 

přechodná Vyžaduje zázemí 
v hardware a 
software a také 
databáze. 

dřívější zavedení 
v zemi 

žádná široce 
aplikovaná 

žádná 

mezinárodní 
trendy 

V EU a 
průmyslových 
zemích se vytrácí. 

 Šíří se v EU a 
průmyslových 
zemích. 
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