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Abstract: Vulnerability maps for Družba crude oil piperine 

Maps of risk for individual environmental aspects within the protection zone of the 
Czech part of the Družba crude oil pipeline (505.7 km) were developed based on 
a modified „H&V index“ method. Risk data were added into a GIS of the Družba 
pipeline so that the system could be used as conceptual material in the field of 
environmental protection (a base for the new SCADA system). Considered 
environmental aspects were assessed in terms of their vulnerability. The criteria 
were defined as the vulnerability of the aquatic environment (surface waters and 
ground waters), the vulnerability of soil environment and the vulnerability of biotic 
components of the environment. 

Klíčová slova: "H&V index", mapy rizikovosti, zranitelnost prostředí, ropovod, 
GIS  

 
 
ÚVOD 

Cílem prací bylo vypracování map izoploch rizikovosti pro jednotlivá 
tematická hlediska v ochranném pásmu ropovodu Družba včetně doplnění 
dat do GIS ropovodu Družba tak, aby obsah sloužil jako koncepční materiál v 
oblasti ochrany životního prostředí – podklady pro nový SCADA systém (systém 
shromažďující v reálném čase data z čidel v provozu a posílající je na centrální 
počítač pro další zpracování a řízení). Ropovodem Družba se rozumí jeho 
česká část vedoucí od Hodonína po Litvínov včetně odbočky do Pardubic v 
délce 505,7 km. Práce byly provedeny společností RMT VZ, a.s. pro vlastníka a 
provozovatele české části ropovodu Družba, společnost MERO ČR, a.s. 
(MEzinárodní ROpovody), na základě výběrového řízení.  

Tematická hlediska, tj. posuzovaná kritéria hodnocená z hlediska rizika jejich 
zranitelnosti, byla během řešení úkolu podrobně definována v souladu s 
upravenou metodikou "H&V index" jako: 

 Zranitelnost vodního prostředí 
- zranitelnost povrchových vod 
- zranitelnost podzemních vod 

 Zranitelnost půdního prostředí 

 Zranitelnost biotických složek prostředí. 
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METODIKA HODNOCENÍ ZRANITELNOSTI 

K hodnocení byl použit metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR 
(dále jen MP MŽP ČR) pro stanovení zranitelnosti životního prostředí metodou 
"ENVITech03" a postup pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky 
na životní prostředí metodou "H&V index" (Věstník MŽP ČR 3/2003). 

Pro účely zpracování map zranitelnosti v okolí ropovodu byla jako vhodnější 
zvolena metoda "H&V index", která lépe využívá dostupná podkladová data. 
Pro účely projektu byla metodika dle rozsahu podkladových dat částečně 
upravena. Základním rozdílem mezi původní metodou H&V index a námi 
upravenou metodikou byla zdrojová data, která měli zpracovatelé k dispozici, a 
která v konečném výsledku vstupovala do hodnocení jednotlivých složek 
životního prostředí. Na základě určitých rozdílností podkladových dat bylo nutné 
danou metodiku v některých fázích příslušně upravit. 

V první fázi projektu byla shromažďována veškerá dostupná data (rastrová, 
vektorová), a to i v rozsahu přesahujícím rozsah hodnocení metodou "H&V 
index". Všechna data byla implementována do GIS ropovodu Družba. 

V druhé fázi projektu bylo provedeno plošné stanovení indexů zranitelnosti 
jednotlivých složek životního prostředí dle upravené metodiky "H&V index", 
a to v pásu cca 500 m na obě strany od linie ropovodu (šíře pásu 1 km). 
Zranitelnost byla stanovena pro již zmíněná 4 tematická hlediska. Jednotlivé 
indexy zranitelnosti (celkem tedy 4 indexy) mají hodnotu 1 až 5.  

V GIS jsou vyneseny plošně jako čtyři vrstvy souvislých polygonů s 
hodnotou 0-5, kde nula znamená nehodnoceno. Jak ukazuje obr. 2, polygony 
jsou obarveny dle výše uvedené barevné škály (nula neobarvena).  

 
Hodnocení zranitelnosti povrchových vod 

Index zranitelnosti povrchových vod byl stanoven na základě přítomnosti 
hydrologické kategorie v dosahu účinků havárie. V souladu s metodikou "H&V 
index" byly povrchové vody rozděleny na vody tekoucí a stojaté (viz. tab. 1).  

 
Hodnocení zranitelnosti podzemních vod 

Zranitelnost podzemních vod byla hodnocena dle charakteristiky 
horninového prostředí kolektoru a rizika znečištění, vodohospodářského 
významu kolektoru, vodohospodářské funkce pokryvů a stupně ochrany vod. 
Pro ukázku je v tab. 2 znázorněno bodové ohodnocení jednoho dílčího kritéria, 
konkrétně stupně ochrany podzemních vod. 

 
Hodnocení zranitelnosti půdního prostředí 

Zranitelnost půdního prostředí pro koridor ropovodu byla hodnocena na 
základě syntézy zemědělských ploch (využity vrstvy BPEJ – bonitovaná půdně 
ekologická jednotka) a nezemědělských ploch (vrstva půdních druhů, viz. tab. 
3).  
 
Hodnocení zranitelnosti biotických složek prostředí 

Zranitelnost biotických složek prostředí byla hodnocena na základě těchto 
prvků krajiny.  
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Obr. 1:  Stupnice použitá v mapách izoploch rizikovosti 

 

 

Obr. 2:  Ukázka zranitelnosti biotických složek prostředí v GIS 

 
 
Tab. 1:  Hodnocení zranitelnosti povrchových vod 

Povrchové vody 

Tekoucí 
Bodové 

ohodnocení 
Stojaté 

Bodové 
ohodnocení 

Významné vodní toky 4 Vodárenské nádrže 5 

Dešťová kanalizace, 
kanalizační stoky 

3 Rašeliniště a mokřady 4 

Ostatní vodní toky 3 Ostatní vodní plochy 2 

 
 
Tab. 2: Použité bodové ohodnocení stupně ochrany podzemních vod 

Stupeň ochrany Bodové ohodnocení 

OPVZ a OPPLZ 1. stupně 5 

OPVZ a OPPLZ 2. stupně – vnitřní 4 

OPVZ a OPPLZ 2. stupně – vnější 3 

OPVZ a OPPLZ 2. stupně – bez rozlišení 3 

CHOPAV 2 

OPVZ – ochranná pásma vodních zdrojů; OPPLZ – ochranná pásma přírodních léčivých 
zdrojů; CHOPAV – chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
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Tab. 3:  Index zranitelnosti u nezemědělských ploch (půdní druhy) 

Půdní druh IS 

Lehké půdy 5 

Lehčí střední půdy 4 

Střední půdy 3 

Těžší střední půdy 2 

Těžké půdy 1 

 

 
Tab. 4:  Hodnocení zranitelnosti biotických složek prostředí 

Parametr biotických složek krajiny IB 

ZCHÚ, ÚSES, přírodní a prioritní stanoviště 5 

Lesy, sady, vinice, chmelnice 4 

Směsice polí, luk a trvalých plodin 3 

Louky a pastviny 2 

Zemědělské oblasti s přirozenou vegetací 1 

ZCHÚ – zvláště chráněná území; ÚSES – územní systém ekologické stability 

 
 
Stanovení konkrétní míry ekologického rizika pro jednotlivá tematická 
hlediska 

Stanovení konkrétní míry ekologického rizika pro jednotlivá tematická 
hlediska bylo provedeno výpočtem jednotlivých indexů zranitelnosti pro 
povrchové vody, podzemní vody, půdní prostředí a pro biotické složky prostředí.  
 
Stanovení indexu zranitelnosti povrchových vod Isw 

Index zranitelnosti Isw je v dané ploše roven hodnotě 1 až 5 dle typu 
povrchové vody (významné vodní toky, vodárenské nádrže, dešťová kanalizace 
a kanalizační stoky, rašeliniště a mokřady, ostatní vodní toky, ostatní vodní 
plochy). Uvažována byla maximální zjištěná hodnota. 
 
Stanovení indexu zranitelnosti půdního prostředí Is 

Index zranitelnosti Is je v dané ploše roven hodnotě 1 až 5 (zemědělské 
půdy stanovení dle BPEJ, nezemědělské plochy stanovení dle půdního druhu). 
V dané ploše byla uvažována maximální zjištěná hodnota. 
 
Stanovení indexu zranitelnosti podzemních vod Iuw 

Index zranitelnosti podzemních vod Iuw lze vyjádřit pětičlennou stupnicí dle 
součtu bodů získaných během hodnocení (obr. 3): 
1 – Zanedbatelná zranitelnost  součet bodů < 6 
2 – Malá zranitelnost   součet bodů 6-10 
3 – Průměrná zranitelnost  součet bodů 11-14 
4 – Vysoká zranitelnost   součet bodů 15-18 
5 – Velmi vysoká zranitelnost  součet bodů > 18 

V případě existence meliorací byla k výslednému indexu připočítávána 
jednička (+1). V dané ploše byla uvažována maximální zjištěná hodnota (1 až 
5), jak dokazuje obr. 3. 
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Obr. 3:  Stanovení indexu zranitelnosti podzemních vod (převzato z MP MŽP ČR)  

 
 
Stanovení indexu zranitelnosti biotických složek prostředí Ib 

Index zranitelnosti Is je v dané ploše roven hodnotě 1 až 5 dle hodnocené 
biotické složky (ZCHÚ, ÚSES, přírodní a prioritní stanoviště; Lesy, sady, vinice, 
chmelnice; Směsice polí, luk a trvalých plodin; Louky a pastviny; Zemědělské 
oblasti s přirozenou vegetací). V dané ploše byla uvažována maximální zjištěná 
hodnota. 
 
 

ZÁVĚR 

Hlavním cílem provedených prací bylo vypracování map izoploch rizikovosti pro 
jednotlivá tematická hlediska v ochranném pásmu ropovodu Družba včetně 
doplnění dat do GIS ropovodu Družba tak, aby obsah sloužil jako koncepční 
materiál v oblasti ochrany životního prostředí (podklady pro nový SCADA 
systém). Za tímto účelem byly využity existující podkladové materiály MERO 
ČR, a. s. doplněné o množství dalších nových údajů včetně terénních prací. 
Bylo použito hodnocení zranitelnosti vycházející z upravené metody "H&V 
index". 

Hlavní tematická hlediska, tj. posuzovaná kritéria hodnocená z hlediska 
rizika jejich zranitelnosti, byla během řešení úkolu podrobně definována v 
souladu s upravenou metodikou "H&V index" jako zranitelnost vodního 
prostředí (povrchových a podzemních vod), zranitelnost půdního prostředí a 
zranitelnost biotických složek prostředí. 

Digitalizace a implementace map izoploch rizikovosti pro jednotlivá 
tematická hlediska do systému GIS přispěla ke značnému zvýšení obsahové 
úrovně GIS, a tím i ke zvýšení vlastního praktického využití tohoto systému. 

V připravované třetí fázi projektu, která prozatím nebyla zpracována, bude 
dle dostupných (eko)toxikologických vlastností provedeno stanovení indexů 
nebezpečnosti dané látky (ropy) a poté budou pomocí syntézy indexů 
nebezpečnosti ropy a indexů zranitelnosti prostředí vypočítány indexy toxicity. 
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Po provedeném ohodnocení parametrů prostředí a parametrů nebezpečné 
látky, bude nakonec přistoupeno k odhadu kategorie závažnosti havárie na 
životní prostředí. Tento odhad bude již realizován pro konkrétní prostředí a 
konkrétní zúčastněnou látku (ropu) v konkrétním množství. Za tímto účelem 
budou do hodnocení přidána data z výtokových diagramů ropovodu Družba – 
maximální možný výtok ropy při havárii a to v kategoriích < 1 tuna, 1-10 tun,  
10-50 tun, 50-200 tun, > 200 tun. Jednotlivé kategorie budou stanoveny pro  
4 tematická hlediska + přibude kategorie závažnosti havárie únikem hořlavých 
látek pro biotickou složku prostředí. Výsledné kategorie budou označeny 
písmeny A až E (A – zanedbatelný dopad, B – malý dopad, C – výrazný dopad, 
D – velmi výrazný dopad, E – maximální dopad). Kategorie budou vyjádřeny 
barevně v linii ropovodu. 
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