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1. U� vod�

Bezpeèí je pro v�echny obyvatele planety to nejdùle�itìj�í. Ka�dý se nejen chce, ale hlavnì 

potøebuje cítit bezpeènì v jakékoliv situaci a za jakýchkoli podmínek. Bezpeèí je tedy 

pøirozenou souèástí �ivota. A� u� se jedná o malou rodinu, vìt�í domácnost, men�í firmu nebo 

nadnárodní spoleènost, v�dy je na prvním místì ochrana �ivotù v�ech lidí, rodinných 

pøíslu�níkù nebo zamìstnancù. Proto je na bezpeènost, jako�to nástroj pro zaji�tìní bezpeèí,   

kladen nejvìt�í dùraz. Je souèástí ka�dého managementu ve velkých i malých  spoleènostech 

a opírá se o øízení rizik. 

 

Pro zaji�tìní existence, bezpeèí a rozvoje lidí, je tøeba nejen ochrana jejich �ivotù a zdraví, ale 

i ochrana jistých aktiv, mezi které patøí i kritická infrastruktura [1]. Dle Naøízení vlády è. 432       

z 22. prosince 2010, o kritériích pro urèení prvku kritické infrastruktury je základní funkcí státu 

ochrana kritických objektù. Jedná se zejména o odvìtvová kritéria, z nich� nás v pøedlo�ené 

práci zajímá pøedev�ím energetika, a z ní pak hlavnì ropa a ropné produkty. Do sledované 

kategorie patøí pøepravní soustava, distribuèní soustava, skladování ropy a pohonných hmot   

a výroba pohonných hmot.  

 

Diplomová práce se soustøeïuje na problematiku pøekladi�� ropných produktù z pohledu jejich 

bezpeènosti.  

 

Cílem práce je vytvoøení bezpeènostního plánu pro vybrané modelové pøekladi�tì, které 

oznaèíme �XC�, tj. vlastnì dlouhodobého konceptu na vytváøení bezpeèné entity. Jde                    

o zpracování zásadního podkladového dokumentu, který zajistí dlouhodobou bezpeènost 

pøekladi��, okolního území a celého státu. Metodika sestavení práce se skládá z: re�er�e, ve 

které je sestaven koncept øe�ení problému na základì souèasných znalostí a zku�eností 

uvedených v odborné literatuøe; sbìru dat o pøekladi�tích v Èeské republice a jejich parametrù 

uvedených ve veøejnì dostupných materiálech; výbìru vhodných metod pro stanovení rizik; 

zpracování bezpeènostního plánu pro vybranou záva�nou kritickou pohromu; a z návrhu 

opatøení a èinností pro zlep�ení bezpeènosti pøekladi��. 

 

Diplomová práce je rozdìlena do sedmi kapitol, ve kterých se od poznatkù o pøekladi�tích 

shromá�dìných pøi odborné rekognoskaci terénu pøekladi��, dostaneme a� k modelovému 

pøekladi�ti ropných produktù, které je podrobeno �etøení. Poté se aplikuje metoda What � If na 

modelové pøekladi�tì, a jsou identifikována mo�ná rizika. Je vytvoøen Bezpeènostní plán, 

provedeno srovnání s realitou a jsou navr�ena opatøení na zvý�ení bezpeènosti. 
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2. Soubor poznatku!  o problematice pr"ekladis"#               
a bezpec"nosti�

Mezi hlavní zájmy státu z hlediska bezpeènosti Èeské republiky a jeho obyvatel patøí ochrana 

lidských �ivotù, majetku, �ivotního prostøedí, existenci státu a ochrana kritické infrastruktury. 

Proto se provádí tzv. �bezpeènostní plánování�. Cílem je zajistit bezpeènost, tj. zvládnout rizika 

mo�ných pohrom. Dílèími nástroji k zaji�tìní ochrany státu a jeho rozvoje jsou øízení, 

vzdìlávání a výchova, dále pak technická opatøení, právní normy, informaèní systémy a rùzné 

havarijní plány (napø. povodòové plány) [1]. 

 

Mezi základní právní normu v oblasti zaji�tìní ochrany obyvatelstva v souvislosti se selháním 

kritické infrastruktury patøí naøízení vlády è. 432 / 2010 Sb. Naøízení sleduje ochranu kritické 

infrastruktury ve vybraných odvìtvích [2], a to: 

1. Energetika. 

2. Vodní hospodáøství. 

3. Potravináøství a zemìdìlství. 

4. Zdravotnictví. 

5. Doprava. 

6. Komunikaèní a informaèní systémy. 

7. Finanèní trh a mìna. 

8. Nouzové slu�by. 

9. Veøejná správa. 

 

Vzhledem k tématu diplomové práce je pro nás dùle�itý pøedev�ím bod 1 � Energetika, která 

se dále èlení na: 

1. Elektøina. 

2. Zemní plyn. 

3. Ropa a ropné produkty. 

 

Diplomová práce se soustøeïuje na problematiku pøekladi�� ropných produktù. Proto nás 

zajímá zvlá�tì èást �Ropa a ropné produkty�. Dle naøízení vlády è 432 / 2010 Sb. rozli�ujeme 

4 kategorie: pøepravní soustava; distribuèní soustava; skladování ropy a pohonných hmot           

a výroba pohonných hmot. 

· Pøepravní soustava zahrnuje 6 polo�ek: 

· tranzitní ropovod se jmenovitým prùmìrem nejménì 500 mm, vèetnì vstupních 

bodù,  
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· vnitrostátní ropovod se jmenovitým prùmìrem nejménì 200 mm, vèetnì vstupních 

bodù, 

· technický dispeèink, 

· pøeèerpávací stanice, 

· koncové zaøízení pro pøedání ropy, 

· zaèátek a konec zdvojení ropovodu a odboèky � je�kovací komora. 

 

· Distribuèní soustava zahrnuje 3 polo�ky: 

· produktovod se jmenovitým prùmìrem nejménì 200 mm, vèetnì vstupních bodù, 

· technický dispeèink, 

· pøeèerpávací stanice. 

 

· Skladování ropy a pohonných hmot zahrnuje 2 polo�ky: 

· zásobník a komplex zásobníkù s kapacitou nejménì 40 000 m3, 

· technický dispeèink. 

 

Výroba pohonných hmot zahrnuje pouze 1 polo�ku, a to: rafinérie s kapacitou atmosférické 

destilace nejménì 500 000 t/rok. 

  

K efektivnímu øízení a plánování patøí dílèí nástroje jako je monitoring a získávání pøesných     

a ovìøených dat, jsou potøeba experti pro vyhodnocování procesù a analýz, ze kterých je poté 

mo�no predikovat dal�í vývoj. 

 

Vyspìlé zemì se øídí v oblasti ochrany obyvatelstva pøístupem Evropské Unie [1] nebo 

organizací OSN [1]. Evropská Unie pou�ívá jako nástroj Safe community, organizace OSN 

vyu�ívá Human system safety [1].  

 

Souèasné poznání ukazuje, �e správným øízením rizik lze zajistit urèitou úroveò bezpeèí              

a udr�itelný rozvoj lidí a lidského systému [3]. Jak je zobrazeno na obrázku 1, mezi základní 

�ivotní potøeby dle Maslowovy pyramidy potøeb [4], patøí té� bezpeèí. Ka�dý èlovìk má pìt 

základních potøeb, které jsou seøazeny do tvaru pyramidy. Je zde zøetelné, �e potøeba bezpeèí 

se nachází blízko základu pyramidy. Nejde jen o bezpeèí formou jistoty, napøíklad zamìstnání, 

pøíjmu, zdraví, rodiny, ale té� fyzické bezpeèí, jistotu a ochranu pøed násilím nebo agresí. 

Samozøejmì, základní potøebou èlovìka je voda.  

 



 

9 

 

 

Obrázek 1.  Maslowova pyramida pot!eb, zpracováno dle [4] 

 

V souèasné dobì se setkáváme se stále narùstajícími technologickými vymo�enostmi. Ale 

bohu�el platí, �e èím více vyspìlé technologie pou�íváme, tím více je lidstvo zranitelné, 

proto�e zpùsob jejich zabezpeèení je vysoce nároèný. To znamená, �e technologické objekty 

sice èlovìku velmi usnadòují �ivot, ale zároveò ohro�ují jeho bezpeènost a naru�ují jeho 

soukromí. Proto je velmi dùle�ité nalezení optimálního stavu. V pøípadì selhání vyspìlých 

technologií, bez kterých si v souèasné dobì u� nedoká�eme poradit, dochází v populaci ke 

zmatkùm a� panice. Zaèínají se hroutit základní sociální vazby. Zranitelnost technologie 

dokládá i pøípad masivního uvolnìní energie, tedy sluneèní erupce, která byla pozorována dne 

17. bøezna 2015 a její následky znamenaly výpadek technologií závislých na vysílání                    

a pøijímaní radiových vln [5].  V tu chvíli mìly problémy mobilní telefony, poèítaèe a pøenosy 

dat. Lidé jsou na sofistikovaných technologiích závislí a bez nich si u� nedoká�ou �ivot 

pøedstavit.  

 

Ale nejsou to pouze technologie a novodobé vìci, ale napøíklad i ropa, zemní plyn, tj. dal�í 

komodity, na kterých je lidstvo závislé. Díky nedodání nebo úplnému zastavení dodávky 

ropných produktù vznikají mezi jednotlivými vládami neshody, které pøerùstají a� do 

ozbrojených konfliktù, viz pøíklad Ukrajinské krize [6]. 
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Realizace zabezpeèení vyspìlých technologií se zpracovává v èase i prostoru formou 

bezpeènostních plánù.  Mù�eme øíci, �e bezpeènostní plán je de facto dlouhodobý koncept na 

vytváøení bezpeèné entity [3]. 

 

2.1. Integrální�bezpe�nost �

�ivoty a zdraví lidí, bezpeèí, majetek a veøejné blaho, �ivotní prostøedí, infrastruktury                     

a technologie jsou základními veøejnými aktivy lidského systému, proto je naprosto nereálné  

a nepøípustné hodnotit pøedmìtná aktiva jednostrannì, naopak, musí být zohlednìny zásadní 

aspekty, bez kterých by lidský �ivot nebyl mo�ný [7]. 

 

�Safe space�, neboli bezpeèný lidský systém, je dle literatury [7] definován jako ��systém, ve 

kterém je bezpeènost na pøijatelné úrovni a ve kterém se dbá na bezpeèí lidí a veøejné blaho. 

��. Chránìná aktiva neboli zájmy lidského systému jsou komponenty a vazby právì v lidském 

systému, které jsou nutné pro jeho bezpeèí a rozvoj. Dùle�ité je uvìdomìní, �e nelze ochránit 

v�e, ale je nutné si stanovit priority a na nì soustøedit svou pozornost. Aktiva, mezi nì� patøí 

ji� vý�e jmenované �ivoty a zdraví lidí, majetek a veøejné blaho, �ivotní prostøedí                         

a v neposlední øadì infrastruktury a technologie, jsou prioritnì ochraòována.  

Pouze správné øízení rizik spojené s chránìnými aktivy vý�e uvedenými zajistí bezpeèí                 

a udr�itelný rozvoj lidského systému.  

 

Integrální bezpeènost se od ostatních typù bezpeènosti li�í tím, �e øídí rizika spojená nejen 

s aktivy, ale i rizika spojená s vazbami a toky mezi aktivy [7]. 

 

Na obrázku 2 [7] vidíme procesní model øízení bezpeènosti lidského systému [7]. Øízení 

lidského systému se zamìøuje pøevá�nì na následující body: 

· odhalení pohrom, nejen �ivelných, ale i dal�í vazby a toky v lidském systému, 

vèetnì inherentního systému �ivotního prostøedí, 

· pøedcházení pohromám, pokud je to mo�né (v pøípadì pøírodních nebo �ivelních 

pohrom to nìkdy nelze), 

· odstranìní pøíèin vzniku záva�ných dopadù pohrom a sni�ování jejich výskytù, 

· zmírnìní nepøijatelných dopadù pohrom preventivními opatøením, pøipraveností        

a optimálním zvládnutím dopadù pohrom a kritických situací, které jsou vyvolány 

právì pohromou (tj. zkrácení doby trvaní kritických a nouzových situací), 

· zaji�tìní obnovy území po pohromách, obnovu a nastartování dal�ího rozvoje. 
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Obrázek 2.  Procesní model !ízení bezpe#nosti lidského systému, zpracováno dle [7] 

 

2.2. Vymezení�základních�pojm �

Nejprve vymezíme základní pojmy, které je nutné znát, aby bylo zaji�tìno pochopení tvrzení. 

Z pohledu legislativy se dosud bezpeènostní plán v Èeské republice nepo�aduje, je 

zpracováván pouze strategický plán podle usnesení vlády ÈR è 883 ze dne 13. 8. 2007. 

Krizový plán øe�í pouze malou souèást problémù bezpeènostního plánu; pro potøeby praxe se 

zpracovává jak ve formì dané pøíslu�nou legislativou, tak formou tzv. �krizové karty�, kterou je 

mo�né pou�ít v pøípadì ji� nastalé krizové situace [8]. 

 

Pohroma je jev, který vede nebo mù�e vést k újmì a znaèné �kodì na chránìných zájmech. 

Jde o jev, který vede nebo mù�e vést k nepøijatelnému dopadu na chránìné zájmy [3]. 

V èeském jazyce jsou také v definovaném smyslu pou�ívány pojmy �porucha, nehoda, havárie, 

kalamita, katastrofa�, mezi kterými jsou významové rozdíly. Z pohledu kybernetiky je pohroma 

jeden z mo�ných stavù systému, který vede nebo mù�e vést ke �kodì na jednom èi více 

chránìných zájmech [3]. Význaèné svìtové organizace, napø. OSN, pou�ívají pojem pohroma 

(anglicky �disaster�) obvykle pro jevy doprovázené malým poètem obìtí. Je-li poèet obìtí vy��í 

ne� 25, pou�ívá se pojem katastrofa. Pro jevy se znaèným poètem lidských obìtí mluvíme         

o humanitární katastrofì [3].  
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Nouzová situace je situace, která je vyvolána vznikem �kodlivého jevu, tedy pohromou. Na 

obrázku 3 je znázornìn stav vyvolání nouzové situace, její� pøíèinou je pohroma. Následky 

nouzové situace jsou ovlivnìny zranitelností objektu nebo systému [3]. 

 

 

Obrázek 3.  Vyvolání nouzové situace, zpracováno dle [3] 

 

Rozli�ujeme 6 kategorií nouzových situací z hlediska míry intenzity dopadù na chránìné zájmy 

státu [8], a to: 

 

0 zanedbatelné z hlediska �ivota obèana, 

1 nedùle�ité z hlediska �ivota obèana, 

2 dùle�ité z hlediska obèana, 

3 záva�né z hlediska spoleènosti, 

4 velmi záva�né z hlediska spoleènosti, 

5 ohro�ující existenci èi podstatu spoleènosti. 

 

Vybrané situace patøící do kategorií 3 � 5 jsou v Èeské republice oznaèovány pro potøeby IZS 

(Integrovaného záchranného systému) jako �mimoøádná událost� dle zákona è. 239 / 2000 Sb. 

V èeské legislativì je nìkolik pojmù pro nouzové situace, napø. v nìkterých zákonech je to 

mimoøádná událost, ne�tìstí, v jiných epidemie, pandemie, v dal�ích jsou to pak katastrofy       

a kalamity.  
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Zvládnutí kategorie 0 � 2 se zaji��uje výchovou (vzdìláním, napø. dopravní výchova). Na 

kategorii 3 - 4 má stát systémy zvládnutí z prostøedkù rozpoètu (napø. veterináøi mají veterinární 

opatøení, zemìdìlství a rostlinná výroba má rostlinolékaøství, energetici mají havarijní plány 

na pøípady výpadku energií, zákon na výpadek dodávky ropy atd.) a pro kategorii 5 má 

specifický systém oznaèený krizové øízení [8]. 

 

Ohro�ení je soubor maximálních dopadù pohromy, které lze oèekávat v daném místì za 

specifikovaný èasový interval s pravdìpodobností rovnou stanovené hodnotì. Podle 

technických norem je ohro�ení urèeno obvykle velikostí pohromy, která se vyskytne 

s pravdìpodobností vìt�í nebo rovné 0,05 s ohledem na èetnostní rozdìlení pro èasový 

interval 100 let [3]. 

 

Riziko je míra výskytu nepøijatelných dopadù vyvolaných nejvìt�í oèekávanou pohromou 

v daném místì èi o velikosti rovné stanovené hodnotì ohro�ení. Dle technických                              

a ekonomických norem je to pravdìpodobná velikost �kod na chránìných zájmech pro urèitou 

hodnotu ohro�ení. Riziko je místnì specifické. Je úmìrné velikosti ohro�ení, technické 

zranitelnosti a zranitelnosti vyvolané poètem lidí. Zranitelnost je náchylnost systému ke vniku 

�kody [3]. 

 

Bezpeènost je soubor antropogenních opatøení a èinností, které vedou k zaji�tìní bezpeèí,         

a udr�itelného rozvoje lidského systému, tj. k zaji�tìní bezpeèí a udr�itelného rozvoje 

chránìných zájmù [3]. 

 

Bezpeèí je stav lidského systému, pøi kterém vznik újmy na chránìných zájmech má pøijatelnou 

pravdìpodobnost, tzn. je témìø jisté, �e újma nevznikne. Podobnì mù�eme definovat i bezpeèí 

jednotlivých chránìných zájmù [3]. 

 

Nebezpeènost je soubor vlastností a charakteristik prvkù, látek, pohrom, procesù a èinností, 

které na chránìných zájmech pùsobí nebo za jistých podmínek mohou pùsobit újmu, napø. 

zdroj zranìní, �koda, ztrát [3]. 

 

Nebezpeèí definujeme jako stav lidského systému, pøi kterém vznik újmy na chránìných 

zájmech má vysokou pravdìpodobnost, tzn. je témìø jisté, �e újma vznikne. Podobnì mù�eme 

definovat i nebezpeèí jednotlivého chránìného zájmu [3]. Nebezpeèí mù�eme rozdìlit na 

bezprostøední nebo plí�ivé. Bezprostøední nebezpeèí znamená, �e vývoj nezadr�itelnì 

smìøuje k pohromì, a tím i vzniku nouzové situace. Plí�ivé nebezpeèí znamená, �e vývoj 

smìøuje k pohromì nenápadnì a bez zøejmých pøíznakù. 
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Mimoøádná událost je definována zákonem è. 239 / 2000 Sb. jako �kodlivé pùsobení sil                

a jevù vyvolaných èinností èlovìka, pøírodními vlivy, a také havárie, které ohro�ují �ivot, zdraví, 

majetek nebo �ivotní prostøedí a vy�adují provedení záchranných a likvidaèních prací [3]. 

 

Krizová situace je kritická situace, pøi které je vyhlá�en krizový stav (stav nebezpeèí, nouzový 

stav, stav ohro�ení státu, váleèný stav). Nástroj vyhlá�ení je dùle�itý k tomu, aby k odezvì 

bylo mo�no aplikovat té� nadstandardní opatøení, zdroje, síly a prostøedky [3].  

 

Stav nebezpeèí je vyhlá�en v pøípadì, mohou-li být ohro�eni obèané, jejich �ivoty, zdraví, 

majetek i �ivotní prostøedí. Pøedmìtný stav se pou�ívá, kdy� ztráty, �kody a újmy nemají velký 

rozsah, napøíklad postihuje kraj nebo jen jeho èást, ale není mo�né �kody a ztráty odvrátit za 

pomoci orgánù kraje, obcí ani slo�ek Integrovaného záchranného systému. Stav nebezpeèí 

vyhla�uje hejtman kraje nebo v Praze primátor a mù�e trvat max. 30 dní, vláda mù�e povolit 

prodlou�ení na základì po�ádání. Vyhla�ování stavu nebezpeèí upravuje Zákon è. 240 / 2000 

Sb., o krizovém øízení a o zmìnì nìkterých zákonù (krizový zákon), § 3. 

 

Nouzový stav je stav vyhla�ovaný v pøípadì vìt�ího rozsahu �kod a ztrát. Vzniká z dùvodu 

�ivelných pohrom, ekologických a prùmyslových havárií, nehod a jiných nebezpeèí, které ji� 

ve znaèné míøe ohro�ují �ivoty a zdraví obyvatelstva nebo majetkové hodnoty nebo vnitøní 

bezpeènost. Nouzový stav vyhla�uje vláda na dobu max. 30 dní, dle zákona                           

è. 110 / 1998 Sb., o bezpeènosti ÈR, èl. 5 a 6. 

 

Stav ohro�ení státu je vyhla�ován dle zákona è. 110 / 1998 Sb., èlánku 7 pro èást státu nebo 

celý stát. Vyhla�uje ho Parlament Èeské republiky na návrh vlády. Doba jeho trvání není nijak 

omezena. Stav ohro�ení státu je vyhlá�en, pokud je bezprostøednì ohro�ena svrchovanost 

státu nebo územní celistvost státu nebo jeho demokratické základy.  

 

Váleèný stav vyhla�uje Parlament Èeské republiky v pøípadì, �e je republika napadena nebo 

pokud je potøeba plnit mezinárodní smluvní závazky o spoleèné obranì proti napadení. Doba 

trvání váleèného stavu není omezena a stav se vztahuje na celé území státi. Vyhla�uje ho  

zákon è. 1 / 1993 Sb. (Ústava ÈR), èl. 43, zákon è. 110 / 1998 Sb., o bezpeènosti ÈR, èl. 2.                                                   

 

Stav bezpeèí je výsledkem fungování bezpeènosti, která je souborem procesù, je� mají pod 

kontrolou v�echny faktory, které by mohly vést ke vzniku újmy. �Stav bezpeèí� platí, pokud 

není vyhlá�en �ádný ze stavù vý�e uvedených. 
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2.3. Základní�rozd"lení�pohrom �

Pohromy budou nejdøíve rozdìleny a pak budou sledovány ty, které mohou ovlivnit hlavnì 

Èeskou republiku. Diplomová práce se poté soustøedí zvlá�tì na oblast technologických 

pohrom [9].  

 

Pohromy dìlíme na �ivelní a jim podobné pohromy, pohromy mající pùvod v lidské spoleènosti 

a v chování lidí, technologické pohromy, pohromy vyvolané odezvou planety a �ivotního 

prostøedí na antropogenní èinnosti a pohromy jako dùsledky vnitøních zále�itostí. 

 

1. Pohromy jako výsledky procesù, které probíhají vnì i uvnitø planety Zemì a v pøírodì, 

u kterých èlovìk nemá schopnost je øídit dle svých pøání [9]. Pøedmìtná kategorie obsahuje 

pohromy �ivelní a pohromy v �ivotním prostøedí. 

· �ivelní pohromy 

Do kategorie �ivelní pohromy patøí laviny, nadmìrná horka, nadmìrné mrazy, sucho, 

protr�ení hrází, záplavy, tsunami, zemìtøesení, sopeèné erupce, sesuvy svahù, øícení 

skal, lesní po�áry, vichøice, tornáda, nadmìrné de��ové nebo snìhové srá�ky, 

pøívalové de�tì, krupobití, blesk, píseèné a prachové bouøe, výrony plynù ze zemského 

nitra, eroze krajiny v dùsledku geologických a klimatických procesù, variace klimatu, 

roz�iøování pou�tí, rychlé procesy a ztekucení podlo�í, roz�iøování oceánù, pád 

meteoritù, pøistání mimozem��anù, dopady erupcí hmoty nebo záøení v kosmu [9]. 

· pohromy v �ivotním prostøedí 

Do kategorie pohromy v �ivotním prostøedí spadají nemoci rostlin, nemoci zvíøat, 

nemoci lidí, útoky hmyzu a hladomor [9]. 

 

2. Pohromy jako výsledky procesù, které probíhají v lidské spoleènosti a v chování lidí [9]. 

Pøedmìtná kategorie se èlení na úmyslné a neúmyslné èiny. 

· neúmyslné èiny 

Do kategorie neúmyslné èiny patøí lidské chyby a asociální chování. 

· úmyslné èiny 

Do kategorie úmyslné èiny spadají èiny jako napøíklad: neoprávnìné pøivlastòování 

majetku, usmrcení lidského jedince, �ikana, nábo�enská a jiná nesná�enlivost, 

kriminální èiny (vandalismus, protizákonné podnikání, loupe�e a pøepadání, nelegální 

vstupy, neoprávnìné pou�ití majetku èi slu�eb, kráde�e a podvody, zastra�ování             

a vydírání, nièení a sabotá�e, �íøení popla�né zprávy, teror vùèi jednotlivci, teroristické 

útoky, lokální ozbrojené konflikty, zneu�ití technologií) [9]. 



 

16 

 

3. Pohromy jako výsledky procesù a èinností instalovanými lidmi, kde èlovìk korekcí 

svých èinností má jistý potenciál ovlivnit výskyt, prùbìh a èetnost výskytu pohrom [9]. Do 

pøedmìtné kategorie patøí nehody, havárie, technologická selhání infrastruktur, technologická 

selhání technologií, technologická selhání dodavatelských øetìzcù � ztáta obslu�nosti apod.) 

[9]. 

 

4. Pohromy vyvolané odezvou planety a �ivotního prostøedí na antropogenní èinnosti [9]. 

Do zmínìné kategorie patøí indukovaná zemìtøesení, která èlovìk vyvolává èinnostmi, napø. 

stavbou velkých pøehrad, tì�bou nerostù, pøemís�ování hmot a po zemském povrchu                    

a v jeho blízkosti. Dále pak naru�ení ozónové vrstvy, ke kterému èlovìk pøispívá emisí freonù. 

Skleníkový efekt, ke kterému èlovìk pøispívá vysokými exhalacemi oxidu uhlièitého. Dále 

mo�ná i rychlé variace klimatu pozorované v ouèasnosti. Kontaminace ovzdu�í, vody, pùdy       

i horninového prostøedí. Roz�iøování pou�tí v dùsledku nepromy�lené regulace vodních tokù. 

Pokles diverzity �ivoèi�ných a rostlinných druhù. Dále neøízená populaèní exploze lidí                   

a migrace velkých skupin lidí. Postupné vyèerpávání neobnovitelných zdrojù. Eroze pùdy            

a horninových masívù jako reakce na antropogenní èinnosti a uniformita krajiny jako reakce 

na antropogenní èinnosti [9]. 

 

5. Pohromy jako výsledky procesù spojených s vnitøními závislostmi [9]. Pøedmìtnou 

kategorii rozdìlujeme na poruchy stability pøírody a poruchy stability lidské spoleènosti. 

· Poruchy stability pøírody 

Do kategorie poruchy stability pøírody zaøazujeme napø. napjatost a pohyb zemských 

desek, kolobìhy vody v �ivotním prostøedí, kolobìhy látek v �ivotním prostøedí, 

kolobìhy látek v potravním øetìzci èlovìka, planetární procesy a interakce solárních      

a galaktických procesù [9]. 

· Poruchy stability  lidské spoleènosti 

Do kategorie poruchy stability lidské spoleènosti patøí napø. poruchy v øízení lidské 

spoleènosti ( korupce, zneu�ití pravomoci, rozpad lidské spoleènosti na nesná�ející se 

spoleèenství). Dále sem patøí poruchy v øízení tokù surovina výrobkù (selhání 

dodavatelských øetìzcù � organizaèní havárie). A dále poruchy stability v tokù energií, 

penìz, informací a potravin (selhání øízení infrastruktur � organizaèní havárie) [9]. 

 

V práci jsou podstatné �Nehody, skoro nehody a havárie�, zvlá�tì pak �Havárie pøi pøepravì    

a skladování nebezpeèných látek� a �Prùmyslové havárie�.  
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Jde o prùmyslové havárie, havárie pøi pøepravì a skladování nebezpeèných látek, dopravní 

nehody a o jiné jevy, které naru�ují stabilitu a soudr�nost území v dùsledku pou�ití technologií 

provozovaných èlovìkem. V praxi sledujeme pøedev�ím prùmyslové havárie, radiaèní havárie, 

havárie pøi pøepravì èi skladování nebezpeèných látek, dopravní nehody, poru�ení stability 

podlo�í vlivem vibrací, které pøi èinnosti vyvolávají stroje a dopravní prostøedky. 

 

2.4. Relevantní���specifická���kritická�pohroma �

Zásadní rozdíl mezi pohromami relevantními a pohromami specifickými a kritickými spoèívá 

v rozdílech mezi fázemi nutnými pro øízení bezpeènosti. U specifických a kritických pohrom 

nelze prevencí zabránit ztrátám a �kodám. Je tedy tøeba poèítat s odezvou, dále se zaji�tìním 

kontinuity a obnovou. Kritická pohroma se od specifické li�í tím, �e pro odezvu a obnovu ji� 

nestaèí standardní zdroje, ale jsou potøeba zdroje nadstandardní, jako jsou finanèní zálohy, 

postupy stanovené legislativou i vy��í nároky na lidi [3]. 

 

Ní�e je uveden popis jednotlivých pohrom a v tabulce 1 jsou uvedeny ty, které se v Èeské 

republice mohou vyskytnout.  

 

Relevantní pohroma - Pohroma, která v daném území má nebo mù�e mít dopady. Z hlediska 

øízení bezpeènosti jsou dosavadní opatøení dostaèující, ale je nutná pravidelná kontrola, zda 

není potøeba uvedený druh pohromy zaøadit mezi specifické a� kritické [3]. 

 

Specifická pohroma - je relevantní pohroma, která v daném území za urèený èasový interval 

(pøi vìt�í velikosti) má nebo mù�e mít nepøípustné (nepøijatelné) dopady. Pro specifické 

pohromy je nutné udìlat preventivní opatøení, napø. v územním plánování a vypracovávat 

nouzové plány [3]. 

 

Kritická pohroma - je specifická pohroma, která v daném území za urèený èasový interval (pøi 

vìt�í velikosti) má nebo mù�e mít nepøípustné (nepøijatelné) dopady takové intenzity nebo 

rozsahu, které vedou k destabilizaci území [3].  
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Tabulka 1.  Rozd�lení pohrom vyskytujících se v �R 

POHROMY R / S / K  

Relevantní Horké vlhké letní dny, sucho, eroze krajiny, laviny, vichøice, tornáda,  

nemoci rostlin a zvíøat, nemoci lidí, lidské chyby, kriminální èiny, 

�ikana, nábo�enská a jiná nesná�enlivost, neoprávnìné pøivlastòování 

majetku, lokální ozbrojené konflikty, selhání infrastruktur, epidemie, 

indukovaná zemìtøesení, naru�ení ozónové vrstvy, migrace velkých 

skupin lidí, eroze pùdy a horninových masívù. 

Specifické Zemìtøesení, vichøice, po�áry, nedostatek pitné vody, dopravní 

nehody, zamoøení nebezpeènými látkami, poruchy energetických sítí, 

selhání dopravní obslu�nosti, skleníkový efekt,  

 

Kritické Povodnì, nehody na �eleznici a silnici, sesuvy pùdy, epidemie, 

kontaminace ovzdu�í a vody, postupné vyèerpávání neobnovitelných 

zdrojù. 

 

Pro zvládnutí pohrom se stanovují opatøení, která se dají rozdìlit do 4 èástí [1]: 

· preventivní - zahrnuje opatøení zabraòující vzniku mimoøádné události, 

· represivní - pøedstavuje zásah v dobì, kdy se mimoøádná událost odehrává, 

· renovaèní - má za cíl nejdøíve zachránit osoby, materiál, hospodáøská zvíøata atd.,          

a poté následuje postupné uvádìní systému do výchozího stavu nebo stavu 

kvalitativnì vy��ího. 

· Obnovovací 

 

Opatøení pro zvládnutí pohrom [1] jsou znázornìna na obrázku 4. 

 

2.5. Kritická�infrastruktura�

S ochranou kritické infrastruktury se setkáváme dennì ve v�ech vyspìlých zemích. Je to 

obzvlá�tì proto, �e èím více slo�itìj�í a provázanìj�í systémy pou�íváme, tím vznikají vy��í 

nároky na jejich ochranu. Literatura [1] definuje kritickou infrastrukturu jako �dùle�itou souèást 

kritického systému, který zaji��uje �ivotnì dùle�ité slu�by pro lidi a dal�í veøejná aktiva. Kritický 

systém se skládá z technologií a infrastruktur rùzné povahy, hmotné i nehmotné. Kritická 

infrastruktura se skládá ze v�ech dùle�itých infrastruktur podporujících �ivoty a rozvoj lidí�.  
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Obrázek 4. Schéma zvládnutí pohromy, zpracováno dle [1] 

 

Abychom dobøe pochopili pojem Kritická infrastruktura, musíme si nejdøíve ujasnit, co 

znamená Veøejná infrastruktura. Zjednodu�enì øeèeno, jsou to v�echny pozemky, stavby           

a zaøízení, které definuje stavební zákon è. 183 / 2006 Sb. Patøí sem ve�kerá dopravní 

infrastruktura, napø. stavby pozemních komunikací, dráhy, vodní cesty, leti�tì a zaøízení, která 

s tìmito stavbami souvisí. Dále sem patøí technická infrastruktura, do které zahrnujeme     

vedení a stavby a s nimi související zaøízení technického vybavení, napø. vodovody, 

trafostanice, èistírny odpadních vod, vodojemy, kanalizace, energetické a komunikaèní vedení                           

a v neposlední øadì takté� produktovody. Do veøejné infrastruktury dále patøí Obèanské 

vybavení, jako jsou stavby a zaøízení urèené pro vzdìlávání a výchovu (�koly, �kolky), sociální 

a zdravotnické slu�by, ale té� kulturu, veøejnou správu a ochranu obyvatelstva. V neposlední 

øadì do veøejné infrastruktury zahrnujeme veøejná prostranství, která jsou zøizována ve 

veøejném zájmu. 

 

V Èeské republice definovalo pojem Kritická infrastruktura Ministerstvo vnitra takto: �Výrobní 

a nevýrobní systémy a slu�by, jejich� nefunkènost by mìla záva�ný dopad na bezpeènost 

státu, ekonomiku, veøejnou správu a zabezpeèení základních �ivotních potøeb obyvatelstva� 

[10].  

 

Základní prvky kritické infrastruktury ji� byly uvedeny na zaèátku kapitoly. Jsou to energetika, 

vodní hospodáøství, potravináøství a zemìdìlství, zdravotnictví, doprava, komunikaèní                 

a informaèní systémy, finanèní trh a mìna, nouzové slu�by a veøejná správa [2].  
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Ka�dá infrastruktura se skládá z nìkolika odli�ných polo�ek, které jsou podstatné pro její 

funkènost. Dùle�ité jsou objekty a sítì, které tvoøí liniové struktury v území. Významný je 

systém øízení provozu, jeho flexibilita a úroveò znalostní podpory [1]. Charakteristiky dílèích 

infrastruktur doplnìny je�tì o dal�í polo�ky, jako jsou typy poruch a selhání (kaskádní                   

a eskalující poruchy, porucha ze stejných pøíèin � napø. �ivelní pohroma), provozní stav 

(normální, abnormální a kritický provoz), míra tìsnosti vztahù a propojení (volné, tìsné, 

slo�ité). Charakteristiky kritické infrastruktury jsou z objektivních dùvodù èasové, územnì 

prostorové, organizaèní, vlastnické a institucionální.  

 

Kritická infrastruktura v území je systém páteøních infrastruktur, které jsou velmi dùle�ité pro 

chod území a zároveò jsou velmi zranitelné od oèekávaných pohrom v daném území. Výbìr 

se provádí na základì speciálních matematických metod, napø. metod multikriteriální analýzy 

èi metod operaèní analýzy zalo�ených na hledání kritické cesty [11]. 

 

Bezpeènost a provozní spolehlivost dílèích infrastruktur i kritické infrastruktury èlovìk mù�e 

ovlivnit. K dosa�ení urèité spolehlivosti dílèích infrastruktur i kritické infrastruktury se musí 

zvá�it jednak zranitelnosti od mo�ných pohrom a jednak schopnosti a mo�nosti èlovìka    

zajistit jistou odolnost. Odolnost chápeme jako jistou funkèní schopnost kritické infrastruktury 

plnit úkoly i za abnormálních a kritických podmínek. Pro dosa�ení tohoto stavu je nutné, aby 

kritická infrastruktura mìla urèitou adaptaèní kapacitu [1].  

 

Znalosti a zku�enosti [9] jasnì ukazují, �e èím déle nouzová situace trvá, tím jsou její dopady 

na chránìná aktiva krutìj�í, jeliko� kromì primárních dopadù vznikají i dopady sekundární, 

terciální atd. a ty jsou spojené s vnitøními vazbami v kritické infrastruktuøe i v lidském systému. 

Proto se v�dy musíme sna�it vzít v potaz parametr èas, pokud se sna�íme co nejvíce zkrátit 

dobu trvaní nouzové situace pøi zaji�tìní bezpeènosti kritické infrastruktury.  

 

 

Ka�dá nouzová situace vyvolaná selháním kritické infrastruktury má dopady na: 

· �ivoty, zdraví a bezpeèí lidí, 

· soukromý i veøejný majetek, 

· veøejné blaho, 

· �ivotní prostøedí, 

· infrastruktury. 
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Z vý�e uvedeného vyplývá, �e rozhodujícími faktory pro posouzení záva�nosti selhání kritické 

infrastruktury jsou [1]: mno�ství lidí posti�ených ztrátou nebo dostupností slu�eb, které 

zaji��uje kritická infrastruktura; vý�e ekonomických ztrát; vý�e nákladù na pøe�ití lidí; 

pravdìpodobnost výskytu kaskádovitých selhání v kritické infrastruktuøe vèetnì výskytu 

domino efektù; a velikost nákladù na obnovu.  

 

2.6. Scéná e"dopad#�pohrom�

Scénáø dopadù pohrom [3] je èasový sled událostí po vzniku pohromy v daném prostoru, který 

byl pohromou posti�en. Jedná se o scénáøe obzvlá�tì specifických a kritických pohrom, napø. 

plán záplavového území, plán rozletu úlomkù, plán �íøení po�áru, mapa seismických zón, 

mapa srá�ek�. Scénáøe dopadù pohrom je dobré dìlat v okam�iku, kdy se s pohromou urèité 

území vyrovnává poprvé. Poté mù�e být scénáø pou�it na dal�í podobné odehrávající se 

pohromy. 

 

2.7. Scéná e"odezvy"na�pohromy�

Ve vìt�inì pøípadù nedoká�eme pohromì zabránit nebo jí pøedejít, tudí� vzniká nouzová 

situace, kterou je potøeba okam�itì øe�it. Ke zvládnutí nouzové situace slou�í tzv. �scénáø 

odezvy�, který nastoluje postup øe�ení nebo opatøení, a to v èase i prostoru. Scénáø odezvy 

zahrnuje:  

· stabilizace situace v posti�eném území, 

· omezení dal�ího rozvoje nouzové situace, 

· zmírnìní dopadù na obyvatelstvo, majetek a �ivotní prostøedí. 

 

Pøi øízení rizika máme 5 klíèových aktivit, které je nutné dodr�et [3] 

- vymezení cíle a centra zájmu, (urèení prioritních cílù a centra zájmu úkolu, potøebujeme 

stanovit riziko, proto musíme mít zhodnocené zájmy a entity), 

- popis (je nutné pochopit velikost dopadu a pravdìpodobnost dopadu), 

- stanov (klíèový krok v procesu øízení rizika, zde vyhodnotíme kvalitu na�í predikce, 

zhodnotíme kladné i záporné dùsledky a v tuto chvíli musíme rozhodnout, která 

opatøení je nutné implementovat pro zmírnìní v rámci øízení rizika), 

- komunikace (je zapotøebí diskutovat o daném problému se v�emi zúèastnìnými, 

hlavnì s lidmi zasvìcenými do dané problematiky. V tuto chvíli je nutné informovat           

i �irokou veøejnost a pøedejít tak vzniku dal�ích komplikací), 

- monitoring a ponauèení (èinnost, která je orientována na výstupy, sleduje dùsledky 

rozhodnutí a nastavuje zmìny podmínek pøi objevení nových dùkazù). 
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U scénáøe odezvy na specifické pohromy pou�íváme standardní zdroje, síly a prostøedky (viz 

údaje v povodòových plánech, havarijních plánech, plánech kontinuity). U scénáøe odezvy na 

kritické pohromy pou�íváme standardní i nadstandardní zdroje, síly a prostøedky (krizové 

plány, jaké jsou nadstandardy, finanèní zálohy). 

 

Zjednodu�enì øeèeno, pro efektivní plánování a krizové øízení je nutné urèit riziko vzniku 

pohrom v urèité entitì, poté se musí stanovit velikost dùsledkù pohromy a pravdìpodobnost 

jejího dal�ího výskytu v budoucnosti a v neposlední øadì se musí zajistit prevence.                                                   
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3. Data�o�pr�ekladis� t��ch�

Nejvìt�í spoleèností zaji��ující pøepravu, skladování a prodej ropných produktù v ÈR, je 

spoleènost ÈEPRO, a.s. V uvedené oblasti poskytuje pøepravní, skladovací a speciální slu�by 

ostatním subjektùm. Jejím posláním je také ochrana zásob státních hmotných rezerv. Zároveò 

provozuje sí� vlastních èerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil [12]. 

 

3.1. Historie�

Akciová spoleènost ÈEPRO vznikla  k 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního podniku 

Benzina - pùvodnì jako Èeské produktovody a ropovody, a. s. Zakladatelem a následnì do 

31. 12. 2005 jediným akcionáøem spoleènosti byl Fond národního majetku ÈR. S platností od 

1. 1. 2006 je jediným akcionáøem ÈEPRO, a. s., Ministerstvo financí Èeské republiky. 

  

ÈEPRO, a.s. vlastní a provozuje nejvìt�í èeskou sí� èerpacích stanic pod obchodní znaèkou 

EuroOil. V souèasné dobì disponuje 191 èerpacími stanicemi po celém území Èeské 

republiky, co� ji øadí na tøetí místo v poètu èerpacích stanic a ètvrté místo podle objemu prodeje 

pohonných hmot [12]. 

 

3.2. Produktovody�

Systém produktovodù spojuje potrubím sklady a støediska akciové spoleènosti ÈEPRO                

s rafineriemi Litvínov, Kralupy nad Vltavou a Bratislava. Systém umo�òuje pøímé èerpání             

a zásobování mezi jeho jednotlivými úseky. Výstavba prvních úsekù produktovodu zaèala          

v roce 1953, v souèasné dobì pøesahuje jeho délka 1 100 km. 

 

Chod produktovodù øídí centrální dispeèink, sleduje základní technické parametry provozu 

(napø. stavy zásob na støediscích, èerpací re�imy) a také údaje v systému zabezpeèení. Jeho 

ohro�ení pøedstavují zlodìji, kteøí mohou zpùsobit hned trojí �kodu: kráde� paliva, po�kození 

potrubí a významnou ekologickou havárii. Z pøedmìtného dùvodu byl na v�echny úseky 

nainstalován monitorovací systém detekce únikù, který souèasnì odhaluje i úniky vzniklé napø. 

únavou materiálu. V souèasné dobì doká�e rychle a s velkou pøesností rozpoznat mo�ný únik 

pøepravované hmoty [12]. 
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Potrubí produktovodu je z bezpeènostních dùvodù ulo�eno v hloubce cca 1,2 metru pod zemí, 

pouze v záplavových oblastech nebo v oblastech s dùlní èi tektonickou èinností je potrubí 

vedeno na povrchu. Na podzemní èást potrubí mohou negativnì pùsobit prudké výkyvy teploty 

a vlhkosti pùdy, stavební práce v jeho blízkosti apod. Vzniku koroze pøedchází pomocí 

fungujícího systému protikorozní ochrany, nadzemní èást potrubí udr�uje v dobrém stavu 

speciálními nátìry. Celá trasa produktovodù se prùbì�nì kontroluje i pøímo v terénu [12]. 

 

Na obrázku 5 vidíme celou produktovodní sí� spoleènosti Èepro a.s. v Èeské republice [12]. 

 

�
Obrázek 5.  Produktovodní sí! spole�nosti $epro a.s., $eská republika, zpracováno dle [12] 

 

3.3. Ochrana�státních�hmotných�rezerv �

Jedním z hlavních úkolù spoleènosti Èepro a.s., je ochrana zásob státních hmotných rezerv. 

V 16 støediscích a skladech jsou ulo�eny rùzné druhy paliv v takovém mno�ství, aby                       

v souladu s na�imi závazky, vyplývajícími z èlenství v Evropské unii, dosáhly 90denní zásoby 

prùmìrné denní spotøeby. Areál skladù tvoøí nadzemní a podzemní zásobníky, manipulaèní 

nádr�e, plnící lávky automobilových cisteren, objekty pro stáèení a plnìní �eleznièních 

cisteren, dílny, technologické rozvody, kotelny, administrativní budovy, hasièské zbrojnice, 

laboratoøe, strojovny, po�ární nádr�e, elektrické rozvodny, �eleznièní vleèky aj.                  

Laboratoø kontroluje kvalitu pøijímaného a vydávaného zbo�í, které se dále ze skladu 

pøepravuje autocisternami, �eleznicí nebo produktovodem [12]. 
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3.4. Havárie�p�i�manipulaci,� p�eprav�� a�p�ekládání�

ropných�a�jiných�produkt��v�$R �

Na základì analýzy dokumentù zpracovaných ÈI�P [13] a záznamù o haváriích zveøejnìných 

v literatuøe [14] byly zaznamenány události, které budou ní�e popsány.  Nìkteré havárie 

zásadnì ovlivnily �ivotní prostøedí a z popisu následných situací vyplývá, �e                         

vìt�inou �lo o problém v lidském faktoru.  

 

Ní�e bude popsáno nìkolik vybraných havárií ropných èi jiných produktù, pøi kterých do�lo 

obzvlá�tì k po�kození �ivotního prostøedí, na území Èeské republiky. Popisy havárií jsou 

popsány v chronologickém sledu, od roku 1969. 

 

Chrudim 1969 

V roce 1969 do�lo k úniku 225 t melasy pøi neopatrné manipulaci na zásobních nádr�ích pøi 

pøeèerpávání v n. p. Východoèeské lihovary a konzervárny, lihovar Chrudim. Melasa kanalizací 

natekla do øeky Chrudimky a do Labe. Do�lo k úhynu ryb a� po hranice s okresem                 

Praha � východ [13]. 

 

Ústí nad Labem 1972 

Dne 26. 10. 1972 do�lo ke zneèi�tìní kanalizace kyselinou chlorovodíkovou, která unikla             

z cisternového tahaèe pøi stáèení v n. p. STZ  Ústí nad Labem. Pøi stáèení byl tahaè 

nedostateènì zabezpeèen  a sjel do parku, cisterna zùstala neporu�ena. Teprve pøi 

vypro��ování si øidiè ulehèil práci tím, �e uvázal lano za výpustní ventil u cisterny. Je zøejmé, 

�e se cisternu takto vyprostit nepodaøilo, pouze se ale utrhl výpustní ventil. Vzápìtí vytekl celý 

objem cisterny (cca 7 t HCL) do okolního terénu a blízké kanalizaèní vpusti. 

Tato nehoda vylo�enì poukazuje na chybu lidského faktoru [13]. 

 

Tábor 1975 

Dne 11. 2. 1975 do�lo k úniku 12 400 l  motorové nafty z �eleznièní cisterny mobilního skladu 

ÈSD v Táboøe do rybníka Jordán. Skladování motorové nafty bylo v rozporu                                       

s vodohospodáøskými pøedpisy a nebylo ani povoleno. Díky  vèasné  realizaci sanaèních prací 

nebyl dlouhodobì ohro�en odbìr pitné vody z Jordánu [14]. 

 

Sázava 1980 

V noci z 3. 11. na 4. 11. 1980 do�lo k dosud nejvìt�í ropné havárii z ropovodu na území ÈR. 

Na úseku ropovodu u obce Bartou�ov vznikla netìsnost ve spirálovì svaøovaném potrubí 
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Js 500 o velikosti cca 30 cm x 1 a� 3 cm. Vzniklá netìsnost nebyla vèas dispeèerem dálkovodu 

identifikována (na signalizovaný pokles tlaku v potrubí obsluha uvedla do provozu druhé 

èerpadlo), celý úsek byl pod tlakem minimálnì 6 hodin. Celkový únik byl pozdìji vyèíslen na    

6 000 t ropy. Z terénu unikala ropa do mokøadu a následnì do �lapanky a Sázavy. Na 

likvidaci  této havárie bylo nasazeno znaèné mno�ství pracovníkù - cca 300 a techniky, byla 

postavena øada norných stìn na �lapance i na Sázavì, na norné stìnì  u ústí �lapanky do 

Sázavy byla vrstva ropných látek a� 60 cm.  Byly pøeru�eny odbìry ze Sázavy. Sanaèní práce 

probíhaly do roku 1982 [14]. 

Tato havárie mìla dlouhodobé následky vzhledem k �ivotnímu prostøedí. 

 

Støelice 1993 

Dne 5.1.1993 bylo u obce Støelice, Brno � venkov na plo�e cca 400 m2 zpozorováno silné 

zneèi�tìní ropnými látkami. Pøíèina úniku byla nalezena a� 6.1. Pøíèinou byla prasklina na 

manometru na ropovodu (manometry se pou�ívaly pøi stavbì ropovodu pro kontrolu tìsnosti). 

Do�lo k úniku cca 100m3 ropy. Havárie díky vèasnému zásahu a zmrzlému povrchu terénu 

nemìla dopad na kvalitu povrchových vod, nicménì se jednalo ji� o tøetí havárii, kterou 

zpùsobily ji� nepou�ívané manometry. Ropovod v této èásti patøí mezi nejstar�í a nejhùøe 

zabezpeèené èásti (spirálovì svaøované potrubí s izolací juta máèená v asfaltu) a bylo n nich 

zaznamenáno ji� 9 havárií (vèetnì Bartou�ov 1980) [14]. 

 

Litvínov 1994 

Na trase produktovodu Litvínov � Tøemo�ná (v areálu Chemopetrolu) do�lo k úniku cca 20m3 

nafty. V 9,00 byla zahájena oprava tìsnìní pøírubového spoje, ukonèení oprav se 

pøedpokládalo kolem 15,00 hod a po jejím ukonèení mìli pracovníci ÈEPRA pøedat zprávu       

o ukonèení na dispeèink do Roudnice nad Labem. Asi v 15,15 hod., pøesto�e práce na opravì 

je�tì nebyly ukonèeny, bylo otevøeno �oupì a produktovod zprovoznìn. Nafta vytékala na 

okolní terén, do de��ové kanalizace Chemopetrolu a odtud do øeky Bíliny, na které byly 

nainstalovány norné stìny [14]. 

 

Hadaèka 1996 

Dne 3.10.1996 byl zji�tìn rozsáhlý únik nafty z kontrolní �achty produktovodu Litvínov 

Tøemo�ná u obce Hadaèka � Výrov, okres Plzeò � sever. Pøíèinou úniku bylo po�kození 

potrubí z dùvodu kráde�e produktu. Uniklo cca 150 m3 nafty na okolní terén, malé mno�ství 

se dostalo do Buèeckého potoka. Na likvidaci havárie se podíleli pracovníci HZS, ÈEPRA           

a povodí Vltavy [14]. 

 

 



 

27 

 

Louny 1998 

Dal�í z havárií nebyla zpùsobena provozovatelem, nýbr� pachatelem trestného èinu � kráde� 

nafty. Dne 24. 9. 1998 byl na poli u obce Raná, okres Louny zji�tìn únik nafty. �etøením bylo 

zji�tìno, �e nafta unikla z navrtávky produktovodu a. s. ÈEPRO. Produktovod byl úmyslnì 

navrtán a opatøen pøípravkem, na který navazovalo potrubí z PVC, které vedlo do objektu 

opu�tìného kravína, kde pachatel odebíral naftu podle své potøeby. Provizorní potrubí z PVC 

se rozpojilo a do�lo k úniku nafty na pole a okolní terén, kde do�lo k rozsáhlé kontaminaci 

horninového prostøedí. Povrchové ani podzemní vody nebyly pøímo zneèi�tìny. Uniklé 

mno�ství bylo odhadnuto na asi 50 m3 [13]. 

 

Sudomìøice 2001 

Pøi provádìní tlakových zkou�ek byl zji�tìn únik nafty z produktovodu mezi obcemi 

Sudomìøice u Bechynì a Bechyòskou Smolèí. Únik nafty zjistil kontrolou pochùzkáø 

spoleènosti ÈEPRO. Pøíèinou úniku byla netìsnost na ocelovém potrubí o prùmìru 150 mm 

velikosti cca 1 mm2 a otvor smìøoval pod potrubí. Uniklá nafta kontaminovala zeminu 

v blízkosti produktovodu a melioraèní systém, kterým se dostala do Sudomìøického potoka       

a v malém mno�ství i do øeky Lu�nice, ta byla v té dobì pod ledem. Na sanaèních pracích se 

podíleli pracovníci HZS, spoleènosti ÈEPRO, Dekonty Kladno, Povodí Vltavy, Vodních zdrojù 

a Baufeldu. Na Sudomìøickém potoce byly postaveny norné stìny, kontaminovaná zemina 

byla odtì�ena a odvezena na dekontaminaèní plochu spoleènosti ÈEPRO ve Smyslovì. 

Odhad uniklého mno�ství nafty èinil cca 5 m3 [14]. 

 

Právì nedodr�ení bezpeènostních plánù a pokynù vedlo k rùzným, a� men�ím nebo i vìt�ím 

haváriím. 

 

3.5. Havárie�p�i�manipulaci,� p�eprav�� a�p�ekládání�

ropných�produkt��ve�sv�t� �

Analýza a hodnocení havárií patøí mezi významné zdroje reálných informací pro zdokonalení 

postupù, pøedcházení podobným událostem a rozvoje bezpeènostního in�enýrství. Havárie 

velmi ovlivnily veøejné mínìní, zaèal se klást vìt�í dùraz na bezpeènost provozu                              

a formulovala se nová disciplína � bezpeènostní in�enýrství. Ní�e bude popsáno nìkolik 

havárií ropných produktù ve svìtì, pøi kterých do�lo ke ztrátám na �ivotech a výraznému 

po�kození �ivotního prostøedí. 

 

Záznamy o haváriích pøi pøepravì ropných produktù byly zveøejnìny v literatuøe [14].�
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Seveso, Itálie, 1976 

Tato havárie sice nebyla s pøítomností ropných produktù, pøesto byla v historii zásadním 

zlomovým bodem. V reakci na havárii byla vypracována a v roce 1982 schválena evropská 

smìrnice 82/501/EEC týkající se prevence a minimalizace negativních úèinkù prùmyslových 

havárií, která je známa také jako direktiva SEVESO I. V prosinci 1996 ji nahradila podrobnìj�í 

smìrnice 96/82/EC, nazývaná také jako direktiva SEVESO II. 

 

V èervnu 1976 do�lo ve spoleènosti Icmesa Chem. Corp. V Lombardii, v okolí Italského Milána, 

k únik  TCDD (nejnebezpeènìj�í známe toxikum � karcinogen teratogen, mutagen). Reaktor 

s trichlorfenolem se dostal mimo kontrolu, byla pøekroèena provozní teplota, tím zvý�ená 

produkce TCDD. Únik byl poji��ovacím ventilem a nad mìstem Seveso se objevil bílý mrak, 

který byl zanedlouho spláchnut silným lijákem do pùdy, která byla kontaminována [14]. 

 

Havárie nemìla �ádné ztráty na �ivotech, ale dlouhodobé následky v podobì zamoøení území. 

Továrna byla uzavøena, dekontaminována a srovnána se zemí. V krvi lidí zasa�ených touto 

havárií se objevil zvý�ený obsah dioxinu, dìti se rodily posti�ené a zaèalo se rodit více dìvèat, 

jeliko� dioxim ovlivòuje hormonální stav i geny pøímo. Obsah dioxinu byl                                               

u zasa�ených havárií 3.103 vy��í ne� u vojákù americké armády bojujících ve Vietnamu.  

 

Bantry Bay, Whiddy Island, Irsko 8.1.1979 

Francouzský tanker Betelgeuse se 74 000 tunami arabské tì�ké ropy a 40 000 tunami arabské 

lehké ropy vybuchl na terminálu Whiddy Island Gulf Oil v jihozápadním Irsku. Výbuchem se 

tanker rozlomil na dvì èásti a potopil. Zahynuli v�ichni z posádky, kteøí v dobì výbuchu byli na 

lodi, a nìkolik zamìstnancù ropných terminálù, celkem 51 osob. Vy�etøování nehody odhalilo 

záva�né nedostatky týkající se údr�by tankeru. Pøíèinou po�áru bylo tøení ocelových plátù 

trupu tanker o sebe [14]. 

 

Livingston, Louisiana, USA, 28.9.1982 

Na jedné hlavní trati v Livingstonu vykolejilo 43 vozù nákladního vlaku. Z vykolejených vozù 

bylo 36 cisternových a 5 z nich obsahovalo hoølavé ropné produkty. Vypukl po�ár a do 

atmosféry se uvolòovaly toxické plyny. Asi 3000 osob �ijících do 5 Km do místa vykolejení bylo 

evakuováno na 2 týdny. Bylo znièeno nebo po�kozeno mnoho budou, vèetnì rezidencí. Více 

ne� 200 000 galonù toxických chemických látek a ropných produktù se rozlilo a vsáklo do 

povrchu zemì [14]. 
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Cubatao, Brazílie, 25.2. 1984 

Z po�kozeného produktovodního potrubí unikal benzín a explodoval za vzniku ohromné ohnivé 

koule. Jeden údaj uvádí 89 mrtvých, jiný a� 500 mrtvých, evakuováno 2500 osob, obrovské 

materiální �kody po po�árech ve mìstì [14]. 

 

Alja�ka, USA, 24.3.1989 

V prùlivu Prince William Sound na Alja�ce, narazil ropný supertanker Exxon Valdez na útes 

Bligh Reef. Do�lo k úniku 41 000 a� 119 000 m3 ropy v nìkolika následujících dnech. Událost 

je pova�ována za jednu z nejnièivìj�ích ekologických katastrof zpùsobených èlovìkem. Únik 

z tankeru byl vùbec nejvìt�ím únikem ropy v amerických vodách a� do události Deepwater 

Horizon v roce 2010 [14]. 

 

Houston, Texas, USA, 20.10.1994 

V období mezi 14. a� 21. øíjnem 1994 pøi velkých de�tích v povodí øeky San Jacinto do�lo 

k záplavám, pøi kterých bylo roztr�eno 8 produktovodních potrubí. Do øeky tak uniklo více ne� 

35 000 barelù ropy a ropných produktù. První únik nastal 20.øíjna asi v 9 hodin, kdy ze 40ti 

palcového potrubí, vedoucího pøes øeku, zaèal vytékat benzín. Asi hodinu poté do�lo na øece 

k výbuchùm a po�árùm. Na obou koncích se potrubí podaøilo uzavøít. Bylo uzavøeno                        

i 36palcové potrubí s ropou. Vá�nì zranìny byly 2 osoby, cca 500 osob lehce, 12 000 osob 

bylo evakuováno [14]. 

 

Jesse, Delta State, Nigerie, 17.10.1998 

K tragédii obrovských rozmìrù do�lo v oblasti Idjerhe Clan 290 Km jihovýchodnì pd Lagosu, 

zahrnujícím 32 obcí v Ethiope West ve státì Delta State v ji�ní Nigéri, kdy� explodovalo 

v Atiegwo 16 palcové potrubí s benzínem spojující ropnou rafinerii ve mìstì Warri (340 Km 

jihovýchodnì od Lagosu) a mìstem Kaduna (610 Km severnì od Warri). Údajnì netìsnost na 

vysokotlakém potrubí byla zaznamenána ji� dne 16. øíjna. Potrubí prasklo kvùli nedostateèné 

údr�bì a oheò byl zapálen od cigarety. K tragédii do�lo v okam�iku, kdy se místní lidé z mìsta 

Jesse a okolí sna�ili nabrat si palivo. Dal�í lidé se �li jen podívat. Oheò se podaøilo uhasit a� 

hasièské spoleènosti z USA po 6ti dnech. Výbuchu bylo pøipsáno a� 200 obìtí a je pova�ován 

za nejvìt�í smrtící výbuch potrubí v Nigérii. Týdny po výbuchu poèet obìtí stoupal, mnozí 

zemøeli v nemocnicích na následky zranìní, øada zranìných utekla, jeliko� se bála zatèení ze 

strany nigerijské vlády pro podezøení ze zapálení. Nìkteré odkazy uvádìjí a� 1000 mrtvých. 

Mnoho obìtí uhoøelo a více ne� 300 obìtí bylo pohøbeno v hromadných hrobech [14]. 
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Mont-Saint-Hilaire, Qubec, Kanada, 30.12.1999 

Nìkolik cisternových vozù naplnìných benzínem a topnými oleji vykolejilo v okam�iku, kdy na 

paralelní trati v protismìru projí�dìl vlak s cestujícími v opaèném smìru. Vykolejené vozy 

explodovaly, byl zabit strojvedoucí a prùvodèí a do�lo k vzplanutí 2 700 000 litrù hoølaviny. 

Muselo být evakuováno 350 rodin v okruhu 2 Km po následující 4 dny [14]. 

 

Lac-Mégantic, Kanada, 6.7.2013 

Nejvìt�í katastrofou poslední doby pøi pøepravì ropných produktù byla bezpochyby tragédie 

v Kanadì, která se odehrála 6.7.2013. Do�lo zde k nehodì soupravy cisternových vozù 

pøepravujících ropu. Strojvedoucí spoleènosti Montreal, Maine & Atlantic Railway odstavil vlak 

lo�ený z 5ti lokomotiv a 72 cisternových vozù nalo�ených ropou cca 11 Km od mìsteèka       

Lac-Mégantic. Odstavení zdùvodnil støídáním posádky. Vlak ale neodstavil na pøilehlou vleèku, 

která byla v tu dobu obsazena jiným vlakem. Na vleèce by byl vlak ale dostateènì zabezpeèen 

výkolejkou a nemohlo by dojít k samovolnému ujetí vlaku, jak se záhy stalo. Jedna z lokomotiv 

se vzòala a po�ár byl okam�itì nahlá�en na tísòovou linku a poté ihned zaèal zásah, pøi kterém 

byl po�ár uha�en. Vlaková souprava o hmotnosti 10 000 tun se samovolnì rozpohybovala         

a rozjela se smìrem k nedalekému mìsteèku. V rychlosti 101 Km / hod v centru tohoto mìsta 

vykolejila, následovala série nìkolika explozí, znièeno bylo minimálnì 30 budov a mìsto bylo 

zaplaveno ropou a celé hoøelo. Od hoøící ropy se zapalují automobily a dochází k dal�ím 

explozím. Z okolí je evakuováno 2000 lidí z dùvodu ohro�ení toxickými plyny a po�árem. Poèet 

obìtí se vy�plhal na 50. Materiální �kody �ly do milionù dolarù. Místo havárie vypadalo jako 

�váleèná zóna� [14]. 

 

Podle statistik se v Severní Americe pøepravuje po �eleznici 20x vy��í objem ropy ne� pøed    

5 ti lety, v Kanadì se tento objem od roku 2011 zvý�il 4x. Tento trend bude zøejmì i nadále 

pokraèovat s roz�iøováním tì�by z ropných bøidlic v Severní Dakotì a z ropných pískù v Albertì 

[14]. V období 2010 � 2012 bylo nahlá�eno celkem 112 únikù ropy v �eleznièní dopravì. 

V období 2007 � 2009 bylo tìchto únikù nahlá�eno pouze 10. 

 

Výsledkem analýzy tìchto havárií, jak v Èeské republice, tak v zahranièí je následující: víme, 

�e havárie existují, mnohdy jim nelze pøedcházet, ale lze se na nì alespoò èásteènì udìlat 

preventivní opatøení. Èasto je chyba v lidském faktoru, tu neovlivníme. 

Havárie mají ale hlavnì významný dopad na: 

· lidské �ivoty (ztráty na �ivotech), 

· zdraví obyvatelstva, 

· �ivotní prostøedí. 
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V poslední dobì je ji� kladen dùraz na to, aby u ka�dého zpracovatelského podniku byla 

èistièka odpadních vod. Je to jednoduché stavební øe�ení v rámci výstavby velkého areálu, ale 

významné pro budoucnost, pro kvalitu vody i potravin. V souèasnosti je brán na ekologii zøetel 

mnohem více, ne� tomu bylo døíve. Lidem koneènì zaèíná docházet, �e zacházení se �ivotním 

prostøedím má výrazný dopad na kvalitu jejich �ivota. 

 

3.6. Sklady�a�p�ekladi�t� �

Sklady  se nacházejí i v blízkosti mìst a obcí, proto je prioritou zaji�tìní jejich maximální 

bezpeènosti. Snahou je výstavba nových skladù mimo obydlenou oblast. Souèástí skladu jsou 

chemické èistírny odpadních vod, v�echny zásobníky skladující benziny jsou povinnì 

vybaveny rekuperaèní jednotkou par. Pravidelnì konaná cvièení hasièských jednotek dokazují 

pøipravenost spoleènosti Èepro a.s., na pøípadné krizové situace. 

 

Èepro a.s. provozuje celkem 17 skladù [12].  Prostøednictvím skladù realizuje svoji obchodní 

politiku v oblasti pøepravy a skladování pohonných hmot a ochrany státních hmotných rezerv, 

zabezpeèuje zejména provádìní èinností spojených s provozem technických                            

a technologických zaøízení, urèených ke skladování a pøepravì paliv a maziv [12]. 

 

V tabulce 2 mù�eme vidìt dvì základní nebezpeèné látky, které jsou ve skladech v Èeské 

republice skladovány nejvíce. 

 

Tabulka 2. Seznam hlavních nebezpe�ných látek skladovaných v !R [15] 

Látka Fyzikální forma látky Klasifikace látky Úèinky na lidský organismus 

Benzín kapalina extrémnì 

hoølavá 

Narkotický úèinek pøi vdechování, mù�e 

zpùsobit nevolnost a� narkózu 

Motorová 

nafta 

kapalina karcinogenní 

kat. è. 3 

Narkotický úèinek (a� køeèe) pøi vdechování, 

mù�e zpùsobit nevolnost a� narkózu 

 

Vý�e uvedené skladované látky jsou zdrojem rizika, jak pùsobí: 

- po�ár, 

- výbuch par a rozlet úlomkù, 

- kontaminace �ivotního prostøedí pøi úniku nebezpeèných látek. 

 



 

32 

 

V prùbìhu nìkolika mìsícù, od øíjna 2014 do bøezna 2015, byla provedena odborná 

rekognoskace nìkolika pøekladi�� ropných produktù, nacházejících se v Èeské republice. 

V následujícím textu budou popsány jejich základní charakteristiky a budou vyobrazeny na 

mapách. 

 

V tabulce 3 je uveden pøehled pùsobnosti støedisek, skladù a dálkovodù na území Èeské 

republiky [15]. 

 

Tabulka 3. P#ehled p$sobnosti st#edisek, sklad$ a dálkovod$ v !R, zpracováno dle [15] 

Dálkovod Støedisko 01 

Tøemo�ná 

Støedisko 03 Smyslov Støedisko 04 Roudnice 

nad Labem 

Centrální 

dispeèink 

Roudnice 

n.L. 

 

Dílèí 

dispeèink 

�lapanov 

Klobouky 

Sklad 

Tøemo�ná 

Hájek 

Bìlèice 

 

Sklad 

Smyslov 

Vèelná 

Sklad 

Roudnice n.L. 

Mstìtice 

 

Èerpací stanice 

Litvínov 

 

Støedisko 06 

Cerekvice 

Støedisko 07 

�lapanov 

Støedisko 08 Loukov Støedisko 09 Støelice 

Sklad 

Cerekvice 

Nové Mìsto 

Sklad 

�lapanov 

Potìhy 

Sklad 

Loukov 

Ple�ovec 

Sedlnice 

Sklad 

Støelice 

Klobouky 

Velká Bíte� 

 

 

Sklad Tøemo�ná, okres Plzeò [16] 

Adresa: Støedisko 02 Tøemo�ná - sklad Tøemo�ná, Tøemo�ná 1057, 330 11 

Hlavní a vedlej�í èinnosti: Nákup, prodej a skladování paliv a maziv, provozování èerpacích 

stanic, výroba a zpracování paliv a maziv, provozování skladù atd. 

Poèet zamìstnancù: 53 zamìstnancù 
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Základní technický popis skladu: Celková skladovací kapacita objektu je rozdìlena z 53 % do 

nadzemních a ze 44 % do podzemních nádr�í (3 % se nepou�ívají). Jsou zde potrubní rozvody 

PHL a zemního plynu (z cca 90 % nadzemní). S pohonnými látkami se manipuluje na stáèi�tích 

�eleznièní vleèky, na koncovém zaøízení produktovodu a na výdejních lávkách pro cisternové 

automobily. Do objektu dále nále�í provozní budovy, strojovny, objekty HZS, èistírna 

odpadních vod (kde se skladují zásady, soli a slabé kyseliny v mno�ství do 800 kg   á polo�ka), 

administrativní budova, �atny a komunikace. 

Charakteristika okolí objektu skladu: Mìsto Tøemo�ná le�í cca 10 Km severnì od mìsta Plzeò, 

v západních Èechách. V této oblasti je pozorována seismická èinnost, lze oèekávat 

zemìtøesení maximální intenzity stupnì è 5 (dle Makroseismické stupnice MSK-64, má celkem 

12 stupòù). Zpùsob vyu�ití pozemkù skladu je charakterizován jako zastavìná nebo ostatní 

plocha. Z toho vyplývá, �e kód BPEJ není stanoven, nebo� se stanovuje pouze pro 

zemìdìlskou pùdu (kultury � orná, louka, pastvina, zahrada �). V blízkém okolí se nevyskytují 

�ádné chovy zvíøat, chovné rybníky èi sádky. V blízkém okolí se vyskytuje pouze                         

les, louka a pole. V areálu se nevyskytují prvky ÚSES, zvlá�tì chránìná území pøírody                  

a v jeho tìsné (1 km) blízkosti nejsou významné krajinné prvky.  Asi 7,5 km na severozápad 

od skladu je u Pøí�ova nad øekou Tøemo�ná chránìné území, které nebude v �ádném pøípadì 

mimoøádnou událostí ohro�eno. 

 

Mìstem Tøemo�ná prochází hlavní prùtah, kterým je silnice I/27 Plzeò - Most a II/180  

Chrást � Ledce, tyto silnice tvoøí dvì hlavní køi�ovatky. Dopravní zatí�ení komunikací je 

znaèné. Mìsto Tøemo�ná má vlastní �eleznièní stanici Tøemo�ná u Plznì a vlakovou zastávku 

Tøemo�ná u Plznì zastávka na trati Plzeò � �atec. Ve Tøemo�né je nìkolik autobusových 

zastávek linkových spojù a spojení s Plzní je zaji��ováno  MHD Plzeò. 

 

V pøípadì vzniku havárie bude z ohla�ovny po�árù ÈEPRO, a. s., skladu Tøemo�ná 

informováno Krajské operaèní a informaèní støedisko HZS Plzeòského kraje na lince tísòového 

volání 150, resp. 112. To zabezpeèí informování a v pøípadì potøeby povolání dal�ích slo�ek 

IZS. 

 

Na obrázku 6 je mapa areálu pøekladi�tì ropných produktù Tøemo�ná, okres Plzeò. Jsou zde 

dobøe vidìt zásobníky, �eleznièní vleèka i administrativní budovy.  
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Obrázek 6. Sklad ropných produkt! T#emo�ná. �lutý obdélník: nadzemní zásobníky, modrý obdélník: 
podzemní zásobníky, oran�ový obdélník: �elezni$ní vle$ka a sta$i�t% �C. Zdroj: www.mapy.cz + vlastní 
úpravy 

 

Vìt�ina skladù ropných produktù se nachází mimo obydlenou oblast, zpravidla je to v lese 

nebo prostì jednodu�e ukryté v pøírodì. Sklad v Tøemo�né je ale výjimkou, nachází se 

v zastavìné oblasti, témìø v centru mìsta Tøemo�ná, viz obrázek 7. 
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Obrázek 7. Obec T#emo�ná. &ervený obdélník: vyzna$ení prostoru skladu ropných produkt! T#emo�ná. 
Zdroj: www.mapy.cz + vlastní úpravy 

 

Sklad Hájek, okres Karlovy Vary [17] 

Adresa: Støedisko 02 Tøemo�ná, sklad Hájek 118, 363 01 Ostrov nad Ohøí 

Hlavní a vedlej�í èinnosti: Nákup, prodej a skladování paliv a maziv, provozování èerpacích 

stanic, výroba a zpracování paliv a maziv, provozování skladù atd. 

 

Základní technický popis skladu: V objektu se skladuje motorová nafta v objemu 66 508 tun 

v podzemních i nadzemních zásobnících, v potrubních rozvodech, ve strojovnách, 

v �eleznièních a automobilových cisternách. Pøi analýze rizik po vyhodnocení úniku 

nebezpeèných látek do �P byly pou�ity aktuální údaje o zdrojích rizik a technologií. V objektu 

se nenachází �ádný zdroj rizik, který by byl vyhodnocen jako nepøijatelný.  

Jednotlivé objekty a zaøízení jsou osazeny bezpeènostními systémy, které omezují mo�nost 

vzniku a následkù záva�né havárie. Pøesto provozovatel dbá na zvy�ování úrovnì bezpeènosti 

(�kolení, provádìní kontrolo bezpeènostních systémù a zaøízení apod.) Výsledkem analýzy 

rizik provozovatel zhodnotil bezpeènostní opatøení jako dostateèná.  

 

Na obrázku 8 vidíme mapu areálu skladu Hájek 118. Opìt vidíme �eleznièní vleèku odboèující 

z hlavní �eleznièní tratì, administrativní budovy i zásobníky, v tomto pøípadì hlavnì podzemní 

zásobníky. 
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Obrázek 8. Sklad ropných produkt! Hájek. #ervený $tverec: $erpancí stanice, modré obdélníky: podzemní 
zásobníky, oran�ový obdélník: vle$ka a stá$i�t% �C. Zdroj: www.mapy.cz + vlastní úpravy 

 

Sklad Hájek se nachází mimo obydlenou oblast, viz obrázek 9. V pøípadì havárie by byly 

varovány obce Hájek, Nová Víska, Lesov a Nejda. 

 

Obrázek 9. Okolí skladu Hájek (vyzna$en v $erveném obdélníku) 
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Sklad Bìlèice, okres Strakonice 

Sklad v Bìlèicích spadá pod støedisko 01 Tøemo�ná. Na obrázku 10 je sklad vyfotografován     

z vý�ky, na obrázku 11 je sklad plus celé jeho pøilehlé okolí. Sklad le�í v lese na cestì z Bìlèic 

do vesnice Koupì. V pøípadì havárie není v ohro�ení �ádná z pøilehlých vesnic. 

 

 

Obrázek 10. Sklad ropných produkt! B%l$ice, okres Strakonice. Modrý obdélník: podzemní zásobníky, �lutý 
obdélník: nadzemní zásobníky, oran�ový obdélník: �elezni$ní vle$ka a stá$i�t% �C. Zdroj: www.mapy.cz + 
vlastní úpravy 

 

 

Obrázek 11. Okolí skladu B%l$ice (vyzna$eno v $erveném obdélníku). Zdroj: www.mapy.cz + vlastní úpravy 



 

38 

 

Støedisko 03, Smyslov 23, okres Tábor 

Sklad Smyslov spadá pod støedisko 03. Je zcela ukryt v lese a na obrázku 12 jsou vyznaèeny 

zásobníky i �eleznièní vleèka. Na obrázku 13 pak mù�eme vidìt okolí skladu. Pøi havárii by 

nebyla v ohro�ení �ádná z okolních vesnic. 

 

 

Obrázek 12. Sklad ropných produkt! Smyslov. #ervený obdélník: �elezni$ní vle$ka a stá$i�t% �C, modrý 
obdélník: podzemní zásobníky s víkem. Zdroj: www.mapy.cz + vlastní úpravy 
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Obrázek 13. Okolí skladu ropných produkt! Smyslov (sklad vyzna$en v $erveném obdélníku). Zdroj: 
www.mapy.cz + vlastní úpravy 

 

Sklad Nové Mìsto, Bøe�any, okres Kolín [18] 

Adresa: Nové Mìsto, Bøe�any I. 62, 280 02 Kolín 

Hlavní a vedlej�í èinnost: Nákup, prodej a skladování paliv a maziv, provozování èerpacích 

stanic, výroba a zpracování paliv a maziv, provozování skladù atd. 

 

Základní tehnický popis skladu: Hlavní èástí areálu je veliký sklad ropných produktù 

(automobilové benzíny, motorová nafta, letecký petrolej, TOL a mazací oleje). Tento sklad je 

souèástí Správy státních hmotných rezerv ÈR (SSHR). 

Areál skladu tvoøí nadzemní a podzemní zásobníky, manipulaèní nádr�e, plnící lávky a dal�í 

objekty pro stáèení a plnìní cisteren, dílny, technologické rozvody, kotelna, administrativní 

budova, hasièská zbrojnice, laboratoø, strojovna, po�ární nádr�e, elektrická rozvodna atd. 

Laboratoø kontroluje kvalitu pøijímaného a vydávaného zbo�í. V areálu se dále nachází ÈS 

EuroOil. 

Areál je osazen a hlídán bezpeènostními systémy a je napojen na HZS.  

 

Na obrázku 14 je zobrazena mapa areálu Bøe�any. Areál je jeden z men�ích, vidíme zde 

hlavnì podzemní zásobníky, rozvodnu a èerpací stanici. Tento sklad není napojen na 

�eleznièní vleèku. Na obrázku 15 mù�eme vidìt okolí skladu Nového Mìsta � Bøe�any. Sklad 

le�í zcela mimo zastavìné území. V jeho okolí se nachází pouze louky a hlavní silnice, ze 

které vede pøíjezdová komunikace ke skladu. 
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Obrázek 14. Sklad ropných produkt! B&e�any. #ervený $tverec: $erpací stanice, modrý obdélník: podzemní 
zásobníky. Zdroj:www.mapy.cz + vlastní úpravy 

 

 

Obrázek 15. Okolí skladu Nové M%sto - B&e�any (vyzna$eno v $erveném obdélníku). Zdroj:www.mapy.cz + 
vlastní úpravy 

 

Sklad �lapanov, okres Havlíèkùv Brod [19] 

Adresa: �lapanov 162, �lapanov 582 51 

Hlavní a vedlej�í èinnosti: Nákup, prodej a skladování paliv a maziv, provozování èerpacích 

stanic, výroba a zpracování paliv a maziv, provozování skladù atd. 
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Základní technický popis skladu: Sklad �lapanov se rozkládá na plo�e cca 100 Ha v okrese 

Havlíèkùv Brod, a je napojen na produktovodní sí� ze smìru od Velké Bíte�e, Smyslova a od 

Potìh. Sklad je napojen na �eleznièní vleèku od stanice �lapanov a na silnici                        

Vysoká � �lapanov. V blízkosti skladu se nechází jen louky, lesy a pole. Skladuje se zde 

hlavnì motorová nafta a automobilový benzín, motorová nafta v objemu 66 524 t                           

a automobilový benzín v objemu 119 050 t.  

 

V objektu je instalována elektronická po�ární signalizace, která detekují vznik po�áru v objektu. 

Signalizace je vyvedena do budovy HZS skladu. Dále je zde instalována záchytná                   

jímka o rozmìrech 10 x 21 x 1,2 m, která zabraòuje úniku PHL do okolí. Tato jímka se 

vyèerpává do zaolejované kanalizace. 

 

Na obrázku 16 vidíme snímek skladu �lapanov, na snímku jsou viditelné pøevá�nì nadzemní 

zásobníky, �eleznièní vleèka, èerpací stanice a administrativní budovy. 

 

 

Obrázek 16. Sklad ropných produkt! �lapanov. �lutý $tverec: nadzemní zásobníky, modré obdélníky: 
podzemní zásobníky, oran�ový obdélník: �elezni$ní vle$ka a stá$i�t% �C, $ervený obdélník: $erpací stanice. 
Zdroj: www.mapy.cz + vlastní úpravy  

 

Obrázek 17 zobrazuje okolí skladu �lapanov. Sklad le�í na pùli cesty mezi obcemi �lapanov 

a Vysoká. V pøípadì havárie jsou tyto dvì obce v ohro�ení. 
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Obrázek 17. Okolí skladu �lapanov (vyzna$en v $erveném obdélníku). Zdroj: www.mapy.cz + vlastní úpravy 

 

Sklad Hnìvice, okres Litomìøice [15] 

Adresa: Hnìvice è.p. 62, 411 08 �tìtí 

Hlavní a vedlej�í èinnost: Skladování, pøíjem a výdej pohonných hmot. V tomto støedisku jsou 

skladovány státní hmotné rezervy, které tvoøí pøibli�nì 78% celkové skladovací kapacity. 

Naskladòování a vyskladòování se provádí dálkovodem, �eleznièními cisternami                            

a autocisternami. Dále pak poskytování pøepravy a velkoobchod v oblasti pohonných hmot. 

 

Základní tehnický popis skladu: Sklad Hnìvice se rozkládá na 240 Ha v katastru obcí Hnìvice, 

Pøedonín a Bechlín a èlení se dle provádìných èinností na: 

- skladování v podzemních zásobnících, 

- stáèení �eleznièních cisteren, 

- plnìní autocisteren, 

- deponie nebezpeèných odpadù. 

Pohonné hmoty jsou skladovány v podzemních i nadzemních objektech, kde je skladován 

pøevá�nì automobilový benzín a motorová nafta. 

 

Na obrázku 18 jsou zakresleny podzemní nádr�e, kterých je v areálu Hnìvice nejvíce, dále 

pak veøejná èerpací stanice a �eleznièní vleèka, které je vedena z vlakového nádra�í Hnìvice. 

Vleèku si spoleènost provozuje samo. Na obrázku 19 je potom vyobrazeno okolí areálu skladu 

v Hnìvicích, mìsto Roudnice nad Labem, �tìtí, øekla Labe a sportovní kanál Raèice. 
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Obrázek 18. Sklad ropných produkt! Hn#vice. Modré obdélníky: podzemní zásobníky, oran�ový obdélník: 
�elezni$ní vle$ka a stá$i�t# �C, $ervený obdélník: $erpací stanice. Zdroj: www.mapy.cz + vlastní úpravy 
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Obrázek 19. Okolí skladu Hn#vice (sklad v $erveném obdélníku). V okolí m#sta: �t#tí, Roudnice nad Labem, 
%ekla Labe a sportovní kanál Ra$ice. Zdroj: www.mapy.cz + vlastní úpravy 

 

 

Z obrázkù 6 a� 19 vyplývá, �e sklady mají sice rùznou polohu, ale jejich uspoøádání a hlavní 

prvky jsou stejné nebo podobné. Na základì vý�e zmínìných skuteèností mù�eme vytvoøit 

modelový objekt, který bude obsahovat v�echny základní prvky z uvedených pøekladi��. 
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4. Metody� zpracova�n��� dat� zaloz�ene� � na� rizikove�m�
inz�eny� rstv���

Abychom pohromy a havárie byli schopni zvládat, musíme je umìt popsat a vyhodnotit. K tomu 

pou�íváme logické metody, jako je analýza, syntéza a metody matematické statistiky a metody 

rizikového in�enýrství. 

 

V následující tabulce 4 je uveden seznam nejvíce pou�ívaných metod rizikového in�enýrství, 

kterými lze posuzovat projekèní návrhy, nové procesy, stávající procesy, modifikované 

procesy, kontinuální velkokapacitní jednotky nebo i diskontinuální násadové procesy [20]. 

 

Tabulka 4. Seznam nejpou�ívan#j�ích metod zalo�ených na rizikovém in�enýrství [20] 

Safety rewiew Provìøení bezpeènosti (SR) 

Checklist Analysis Kontrolní seznam (CL) 

Relative Ranking Relativní klasifikace (RR) 

Preliminary Hazard Analysis Pøedbì�né posouzení nebezpeèí (PHA) 

What-If Analysis Analýza �co se stane, kdy�..� (WI) 

What-If / Checklist Analysis �Co se stane, kdy�.. / Kontrolní seznam (WI / CL) 

Hazard and Operability Analysis Analýza nebezpeèí a provozovatelnosti (HAZOP) 

Failure Model and Effects Analysis Analýza pøíèin a následkù poruch (FMEA) 

Event Tree Analysis Analýza stromem událostí (ETA) 

Fault Tree Analysis Analýza stromem poruch  (FTA) 

Cause-Conquesce Analysis Analýza pøíèin � následkù (CCA) 

Human Reliability Analysis Analýza spolehlivosti lidského èinitele (HRA) 

 

Uvedený pøehled nelze pova�ovat za úplný. Existuje i øada modifikací uvedených metod. 

Napøíklad metoda Relative Ranking reprezentuje nìkolik metod, konkrétnì metody Dow Fire 

& Explosion Index, Mond Index nebo Rapid Ranking. Dále budou metody rozdìleny na metody 

Standardní a metody rizikového in�enýrství.  

 

Na obrázku 20 vidíme mo�nosti aplikace vý�e uvedených metod. Metody nejsou konkurenèní, 

naopak, vzájemnì se mohou doplòovat a podporovat. Problém bezpeènosti urèitého procesu 

vìt�inou nevyøe�í studie jednou metodou. Proto je i vhodné metody kombinovat. 
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Obrázek 20.  Aplika!ní mo�nosti metod [20] 

 

 

4.1. Standardní�metody �

Do standardních metod lze zahrnout metody logické, tedy metody zalo�ené na matematické 

statistice, analýzách a syntézách. Jsou to pøedev�ím tyto metody: 

· analýza,  

· syntéza, 

· matematické metody, 

· statistické metody. 

 

Ní�e jsou uvedeny definice standardních metod � analýzy a syntézy. 
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Analýza 

Dle literatury [11] je analýza my�lenkový (logický) postup poznávání okolního svìta a v nìm 

vymezených objektù, jevù, procesù a problémù (reálných i abstraktních. Jedná se o postup od 

slo�itého k jednoduchému od nahodilého k nutnému, od rozmanitosti k toto�nosti                            

a jednotì. Její podstata spoèívá v praktickém nebo my�lenkovém rozlo�ení celku na jeho 

jednotlivé èásti. Rozèlenìní celku na jeho jednotlivé èásti  umo�òuje poznat jeho strukturu, tj. 

prvky, vazby a toky mezi prvky, a pøejít od obtí�ného na jednodu��í poznávání, které spoèívá 

v aplikaci my�lenkovì zvládnutelných postupù, jejich� cílem je oddìlení podstatných atributù 

od nepodstatných. 

 

Analýza musí být v�estranná, proto�e jen tak lze poznat zkoumaný objekt v jeho komplexnosti. 

Je základem pro ka�dé správné rozhodování o jevu, problému, procesu                                      

i události. Slou�í k nalezení dílèích znakù, prvkù, vazeb a tokù v jevu, problému èi události 

s cílem charakterizovat jejich funkci. 

 

Syntéza 

Syntéza pochází z øeckého �synthesi�, a je to logický postup od jednotlivých èástí jevu èi 

problému. Je procesem sjednocení èástí, vlastností a vztahù vydìlených analýzou v jeden 

celek. Vychází od toto�ného a podstatného k rozdílu a rozmanitosti a sjednocuje obecné              

a jednotlivé do jednoho celku. Jednoduchým pøíkladem napø. v ekonomice vyu�ití metody 

syntézy je shrnutí pomìru nákladù a ekonomického pøínosu jednotlivých variant se zamìøením 

na výzkumnì � vývojový program. V technologii jde pak o vytvoøení návrhu zaøízení s urèitými 

parametry [11]. 

 

4.2. Pou�ité�metody�rizikového�in�enýrství �

Do metod zalo�ených na rizikovém in�enýrství je mo�né zaøadit následující metody [11]: 

· metoda What � If (metoda Co se stane, kdy��), 

· Checklist (Kontrolní seznam), 

· Safety audit (bezpeènostní kontrola), 

· Process Quantitative Risk Analysis (Analýza kvantitativních rizik procesu), 

· Metoda sestavení typového modelu. 

 

Pro hodnocení v diplomové práci jsou pou�ity a aplikovány dvì metody: metoda  Whait � If     

a metoda sestavení typového modelu. V následujícím textu budou tyto dvì metody struènì 

popsány. 
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Metoda What � If 

Ve své nejjednodu��í formì se pøi pou�ití techniky �Co se stane, kdy� �� vytváøí seznam 

otázek a odpovìdí o procesu [3]. Mù�e také vést k tabulkovému seznamu nebezpeèných 

situací (bez nìjakého øazení nebo kvantitativních dùsledkù odhalených mo�ných nehodových 

scénáøù), k seznamu jejich ochrany proti následkùm a k seznamu mo�ných návrhù pro sní�ení 

rizika. 

 

Metoda �WHAT � IF� mù�e mít podobu reaktivní nebo preventivní. Preventivní metoda se 

zabývá kritickými podmínkami, které byly odhaleny periodickým opakováním nìjaké akce. 

Jedná se tedy o preventivní opatøení, kterými se lze vyhnout události, která by znamenala 

po�kození nebo pohromu. Naopak reaktivní metoda se aplikuje v pøípadì, �e kritické podmínky 

u� nastaly, tzn., �e u� nastala nìjaká pohroma a cílem je, aby se systém uschopnil a dokázal 

se z kritických podmínek dostat. 

 

Cílem metody �WHAT � IF� je tedy identifikace dopadù pohrom. 

 

Pøi aplikaci metody postupujeme následujícími kroky: 

· identifikace a jasná definice hranic rizika a vytvoøení týmu, který má zku�enosti 

s pøedcházejícími haváriemi èi pohromami, pokud tým není k dispozici, jako napøíklad 

v pøípadì psaní této diplomové práce, vytváøí se tabulkový seznam, 

· identifikace problémù, které je potøeba analyzovat a urèení chránìných zájmù, 

· vytvoøení otázek What - If (Co se stane, kdy��?) pro ka�dou problémovou oblast, kdy 

se testují rùzné hypotetické situace, které by se mohly projevovat nìjakými dopady, 

· odpovìdi na otázky, 

· vyu�ití výsledkù v rozhodování o riziku. 

 

Pro øízení bezpeènosti se pou�ívá standardní model, který je seøazen dle dùle�itosti pøi aplikaci 

metody �WHAT � IF�, jedná se o dopady na [1]: 

· �ivoty a zdraví lidí, 

· bezpeèí lidí, 

· majetek, 

· veøejné blaho, 

· �ivotní prostøedí, 

· infrastrukturu a technologie, pøesnìji dopady na: 
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- dodávky energií, jako je elektøina, teplo, plyn, 

- dodávky pitné vody, 

- kanalizaèní systém, 

- pøepravní sí�, 

- komunikaèní a informaèní sí�, 

- bankovní a finanèní sektor, 

- slu�by policie, hasièù a záchranných slo�ek, 

- slu�by v dané entitì, jako je likvidace odpadù, zásobování apod., 

- státní správu. 

 

Metoda sestavení bezpeènostního plánu 

Bezpeènostní plán pro urèenou pohromu je koncept pro strategické øízení, který urèuje pro 

danou oblast a danou pohromu: 

· seznam preventivních opatøení, 

· seznam zmíròujících opatøení, 

· nouzový plán s reaktivními opatøeními, 

· zpùsob zaji�tìní evakuace, 

· seznam systému varování, 

· seznam výcviku a cvièení. 

�etøení se provádí formou vyplòování tabulky. 

 

Metoda sestavení typového modelu 

Existuje øada rùzných technik jak posoudit spoleèné a rozdílné parametry jednotlivých 

systémù, které patøí do jedné kategorie. Pro sledování v diplomové práci jsme vybrali postup 

zalo�ený na shodì základních prvkù, tj. sestavili jsme typový model [3]. 

 

Metoda sestavení typového modelu spoèívá v analýze dokumentù, které nebyly vytvoøeny za 

úèelem na�eho výzkumu, dále v mapování (zachycení územního rozlo�ení) pøírodních zdrojù, 

vlastností krajiny, demografických jevù, dopadù pohrom apod., dále metody pro interpretaci 

leteckých snímkù, dálkového prùzkumu, metody �etøení a odhadù [3]. 

 

V diplomové práci byla metoda sestavení typového modelu pou�ita následovnì: 

· prostudování a analýza dokumentù o produktovodních sítích a strategických objektech 

� pøekladi�tích a skladech ropných produktù [12, 15-19]. 

· výsledky odborná rekognoskace terénu ve strategických objektech a jejich okolí, 
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· vyhodnocení územního rozlo�ení strategických objektù v urèitých pøekladi�tích pomocí 

leteckých snímkù, 

· vyhodnocení vlastností krajiny v okolí strategických objektù pomocí leteckých snímkù, 

· provedení syntézy ze v�ech objektù,  

· výbìr nejhor�ích mo�ných podmínek, 

· vytvoøení modelového objektu �XC�, ve kterém byly pou�ity v�echny prvky 

identifikované v pøedchozím kroku, to znamená, �e modelový objekt �XC� obsahuje 

v�echny typické vlastnosti zkoumaných objektù, 

 

Pohroma, pro kterou bude bezpeènostní plán vytvoøen, je �Pád letadla� � teroristický útok 

pøicházející ze vzduchu.  
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5. Vy�sledky� hodnocen��� rizik� modelove�ho� objektu�
�XC��

Nebezpeèné látky jsou nebezpeèné pro èlovìka i �ivotní prostøedí, a proto je nutné zhodnotit, 

jaká rizika pøiná�í sklad pro své okolí, jakým zpùsobem a jak jsou pøedmìtná rizika zvládána. 

 

Výbuch par benzínu se na první pohled jeví nebezpeèný pro okolí, ve skuteènosti v�ak nemù�e 

dojít k výbuchu vìt�ího mno�ství par ne� je zhruba obsah jednoho plného zásobníku a úèinek 

výbuchu rychle klesá se vzdáleností. Pro posouzení dosahu exploze jsou brány údaje 

z bezpeènostních zpráv [15,19], které ukazují, �e dojde k rozbití oken a drobným �kodám na 

budovách, tj. dosah úèinkù je vypoèten na cca 320 m od zásobníku s pohonnými hmotami. 

 

5.1. Modelový�objekt��XC��a�jeho�popis �

Na základì odborné rekognoskace vý�e zmínìných skladù a pøekladi�� a aplikací metody 

sestavení typového modelu bylo vytvoøeno modelové pøekladi�tì �XC�, ve kterém se nachází 

v�echny kritické prvky, které se nacházely i na v�ech zrekognoskovaných pøekladi�tích                

a skladech ropných produktù. 

Okolní stavby 

Ve vzdálenosti cca 500m jihozápadním smìrem od hranice areálu støediska se nachází 9 

rodinných dvojdomkù s poètem obyvatel 27, 3 samostatné rodinné domky se 6 obyvateli a 3 

bytové domy s celkovým poètem obyvatel 49. Typ bytové zástavby � zdìné domy. Na 

severovýchodní stranì areálu je døevìný dùm ve vlastnictví obce. 

Infrastruktura 

Ve vzdálenosti cca 800 m severním smìrem od areálu skladu se nachází �eleznièní stanice. 

Z této �el. stanice je uskuteèòována jak osobní, tak i nákladní pøeprava, prùmìrný denní poèet 

osob zde se pohybujících (pøijí�dìjících + odjí�dìjících) je 110, poèet zamìstnancù �el. stanice 

jsou 4 osoby. 

Z této �el. stanice má modelový objekt �XC� vlastní vleèku do areálu závodu, která slou�í jako 

pøedávací kolej prázdných a plných �eleznièních cisteren mezi ÈD a pøekladi�tìm �XC�. 

 

V okolí do 5 Km se nachází logistický park, který je napojen na hlavní silnici a ve vzdálenosti 

cca 7 Km se nachází nákupní centrum. 
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Zaøízení urèená pro veøejnost 

Ve vzdálenosti cca 30 m od hlavní administrativní budovy areálu skladu po levé stranì 

pøíjezdové komunikace ke skladu je umístìna veøejná èerpací stanice. Sortiment èerpací 

stanice tvoøí: Benzín automobilový 91, Benzín automobilový 95 a Motorová nafta. Dále pak 

doplòkový prodej � motorové a pøevodové oleje v originálním balení a autokosmetika. 

Prùmìrný denní poèet zákazníkù èerpací stanice je cca 350 osobních aut a 35 nákladních 

automobilù. 

 

Okolní prùmyslové èinnosti a jejich stavby 

Ve vzdálenosti cca 150 m od areálu støediska severozápadním smìrem vede státní silnice, ze 

které odboèka s vlastní pøíjezdovou komunikací k areálu skladu. 

V pøípadì uzávìry èásti této silnice, je mo�ná objí�ïka pøes okolní vesnice, v obou smìrech. 

 

Ve vzdálenosti cca 900 m od areálu støediska severozápadním smìrem vede mezinárodní 

�eleznièní koridor, který je veden po náspu, pøíjezdová komunikace je øe�ena podjezdem. 

Uzavøení koridoru, vzhledem k dvoukolejnému systému, se nepøedpokládá. 

 

Na obrázku 21 jsou zakresleny v�echny objekty nacházející se v modelovém objektu �XC�         

a na obrázku 22 je modelový objekt vsazen do okolního terénu. 

 

5.2. Vzorová� bezpe�nostní� zpráva� p�ekladi�t#�

ropných�produkt$�

Pøekladi�tì ropných produktù øadíme do kategorie B dle zákona è 59 / 2006 Sb. a proto musí 

mít vypracovanou bezpeènostní zprávu. Zpráva musí obsahovat následující ní�e uvedené 

prvky. V této èásti budou prvky pouze vyjmenovány, následnì, v kapitole 6, bude vyhotoven 

konkrétní bezpeènostní plán, ve kterém budou v�echny prvky konkrétnì specifikovány. 

 

· Struèný popis objektu 

- mapka a struèná identifikace objektu, 

· Výsledky aplikace metody What-If 

- zji�tìní kritických míst v objektu, 
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Obrázek 21. Nákres modelového objektu "XC". Modrý obdélník: podzemní zásobníky, �lutý �tverec: 
nadzemní zásobníky, �ervený obdélník: �erpací stanice, oran�ový obdélník: stá�i�t� �C. zdroj: vlastní 
tvorba 

 

 

Obrázek 22.  Modelový objekt "XC" s blízkým okolím. Zdroj: vlastní tvorba 
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· Preventivní opatøení 

- stavební zákon è 183 / 2006 Sb., 

- automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování zaøízení, 

- detekèní a poplachové systémy, 

- automatické systémy ochrany pøed po�árem a výbuchem, 

- automatické systémy ochrany pøed úniky nebezpeèných látek, 

- zvlá�tní opatøení proti neoprávnìnému vniknutí a manipulacím, 

-  pulty integrované havarijní ochrany vèetnì indikace funkènosti ochranných 

systémù. 

 

· Zmíròující opatøení 

 - fyzická ochrana, 

- fyzická ostraha, 

- stabilní technické prostøedky, 

- mobilní technické prostøedky, 

- dopravní prostøedky a speciální mechanismy, 

- zásahové a havarijní materiály, 

- osobní ochranné pomùcky, 

- personální zaji�tìní. 

 

· Nouzový plán s reaktivními opatøeními 

- vyhlá�ení poplachu, 

- uvìdomìní vlastníka objektu, 

- výjezd k události a doprava na místo události, 

- prùzkum na místì události, 

- záchrana osob, zvíøat a majetku, 

- likvidace a lokalizace záva�né havárie, 

- ukonèení a pøedání místa zásahu. 

 

· zpùsob zaji�tìní evakuace, 

· seznam systému varování, 

· seznam výcviku a cvièení. 
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5.3. Zdroje� rizik� p�i� úniku� nebezpe�ných� látek�

v�modelovém�objektu��XC� �

Nakládání s nebezpeènými chemickými látkami a chemickými pøípravky v objektu 

provozovatele ÈEPRO, a.s., je potenciálním zdrojem nebezpeèí vzniku záva�né havárie, pøi 

které mù�e dojít k ohro�ení únikem látek do ovzdu�í, vod a pùdy, výbuchem a po�árem. Do�lo 

by k po�kození �ivotního prostøedí. K zabránìní úniku nebezpeèných látek do jednotlivých 

slo�ek �ivotního prostøedí mimo areál skladu a ke sní�ení pøípadných následkù slou�í celá 

øada technických a organizaèních opatøení. 

 

Zdroje rizik: 

· nadzemní zásobníky, 

· podzemní zásobníky, 

· potrubí, 

· �eleznièní cisterna, 

· automobilová cisterna. 

 

Seznam je pouze informativní, obsahuje základní popis nádr�e nebo jiného typu zásobníku, 

pravdìpodobnost úniku a jejich dùsledky v �ivotním prostøedí [15]. 

 

1. Podzemní zásobníky obsypané zeminou (objekt  è 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107) 

Jedná se o le�até / stojaté jednoplá��ové ocelové nádr�e ulo�ené v betonovém lo�i, 

zasypané zeminou. Únik BA (benzín automobilový) / NM (nafta motorová) je nutno 

vyèerpat do zaolejované kanalizace a na retenèní nádr�e ÈOV (èistièka odpadních 

vod). Únik BA / NM z tìchto zásobníkù je nepravdìpodobný. Slo�ky �ivotního prostøedí 

nejsou ohro�eny [15]. 

 

2. Podzemní zásobníky dvouplá��ové (rekuperaèní jednotka 110, objekt è 111, 112, 113) 

BA / NM jsou skladovány v podzemních dvouplá��ových zásobnících (v meziplá�ti je 

sledována pøítomnost nebezpeèné látky). Únik BA / NM do �ivotního prostøedí je 

z tìchto zásobníkù nepravdìpodobný. Slo�ky �ivotního prostøedí nejsou ohro�eny [15]. 

 

3. Podzemní zásobník (objekt è. 200, 201) 

Jedná se o podzemní jednoplá��ové le�até nádr�e, zasypanou zeminou. K úniku  
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BA / NM  z podzemního zásobníku a ke kontaminaci �ivotního prostøedí (pùdního              

a hydrogeologického prostøedí) dojde s frekvencí výskytu < 10-5/rok. Pøi tomto 

uva�ovaném scénáøi bude BA / NM unikat men�í netìsností v nádr�i pøímo do 

hydrogeologického prostøedí. Odhad uniklého mno�ství vychází se stanovené kapacity 

nejvìt�í nádr�e tohoto typu, tj. max 105 m3 (tj. 84 t) BA / NM. Slo�ky �ivotního prostøedí, 

které mohou být zasa�eny, jsou pùdní a hydrogeologické prostøedí [15]. 

 

4. Nadzemní nádr� dvouplá��ová (objekt è  401, 402) 

Jedná se o válcovì le�até dvouplá��ové ocelové nádr�e ve spoleèné záchytné 

betonové jímce. V pøípadì úniku bude nebezpeèná látka zachycena v prostoru 

dvouplá�tì (v meziplá�ti je sledována pøítomnost nebezpeèné látky). Pøi poru�ení 

dvouplá�tì dojde k úniku do betonové záchytné jímky. Slo�ky �ivotního prostøedí 

nejsou ohro�eny [15]. 

 

5. Nadzemní krabicová dvouplá��ová nádr� � aditiva (objekt è. 301) 

Jedná se o krabicové nadzemní dvouplá��ové nádr�e ve spoleèné havarijní jímce, 

objekt je pøestøe�en. V pøípadì úniku bude aditiv zachycen v prostoru dvouplá�tì. Pøi 

poru�ení dvouplá�tì dojde k úniku do betonové záchytné jímky. Slo�ky �ivotního 

prostøedí nejsou ohro�eny [15]. 

 

6. Nadzemní nádr� jednoplá��ová v havarijní betonové jímce (objekt è 501, 502, 503, 

504) 

Nebezpeèné látky jsou skladovány v nadzemních jednoplá��ových zásobnících / 

kontejnerech, které jsou umístìny ve spoleèné betonové havarijní jímce, kapacita 

havarijní jímky je dimenzována na 100 % úniku. Únik nebezpeèných látek z tìchto 

zásobníkù je nepravdìpodobný. Slo�ky �ivotního prostøedí nejsou ohro�eny [15]. 

 

7. Nadzemní nádr� jednoplá��ová v havarijní ocelové jímce (objekt è. 601) 

BA / NM jsou skladovány ve stojatých nadzemních jednoplá��ových zásobnících, které 

jsou umístìny v samostatných ocelových havarijních jímkách, kapacita havarijní jímky 

je dimenzována na 100 % úniku. Únik BA / NM z tìchto zásobníkù je 

nepravdìpodobný. Slo�ky �ivotního prostøedí nejsou ohro�eny [15]. 

 

 

 

 

8. Produktovodní potrubí 



 

57 

 

Produktovodním potrubím Js 300 probíhá naskladòování/vyskladòování BA a NM do/z 

nádr�í skladu (max. ìáé m3/hod = 3500 kg/min). Pøípadný únik NL je zamezen 

servoarmaturou do 2 minut. Za tuto dobu mù�e dojít k úniku max. 49 m3 BA (objem 

potrubí + 2 minutový únik). V pøípadì úniku z produktovodního potrubí mimo havarijní 

jímku, dojde ke steèení NL do pùdy a prùsaku do podzemní vody. Slo�ky �ivotního 

prostøedí, které mohou být ohro�eny, jsou pùdní a hydrogeologické prostøedí. 

Pravdìpodobnost úniku z produktovodního potrubí je 3.10-4/rok [15]. 

 

9. Potrubní rozvody 

Potrubními rozvody jsou vedeny nebezpeèné látky mezi skladovacími zaøízeními             

a technologickými soubory skladu. Pøi prùmìrném prùtoku potrubím 6 m3 / min po dobu 

5 minut, co� je doba potøebná k manuálnímu odstavení èerpání, dojde k úniku cca 30 

m3 BA. Dále je nutné uva�ovat s vyteèením BA ve zbylé èásti potrubí, co� èiní cca 57 

m3. Celkem tedy dojde k úniku cca 87 m3 BA. Uniklá NL steèe èásteènì do pùdy, odkud 

hrozí proteèení do podzemních vod, nebo podle sklonu terénu po zpevnìné 

manipulaèní plo�e do zaolejované kanalizace skladu. Slo�ky �ivotního prostøedí, které 

mohou být zasa�eny, jsou pùdní a hydrogeologické prostøedí. 

Únik NL z potrubí má pravdìpodobnost 3.10-4/rok [15]. 

 

10. Doprava v AC (autocisterny) a stáèi�tì 

V pøípadì úniku nebezpeèné látky pøi plnìní AC na manipulaèní plo�e dojde k jejich 

zachycení v záchytném �lábku, který je zaústìn zaolejovanou kanalizací do retenèních 

nádr�í CHÈOV o kapacitì 2 x 450 m3. Z kapacity nádr�í vyplývá, �e nedojde k ohro�ení 

slo�ek �ivotního prostøedí. 

�ivotní prostøedí mù�e být po�kozeno havárií AC na pøíjezdové komunikaci. Pøi této 

havárii dojde k po�kození AC a vylití obsahu, tj. 38 m3 BA. Uniklá látka poteèe po mírnì 

naklonìném nepropustném �ivièném povrchu komunikace, kde dojde ke steèení èásti 

kapaliny do pùdy a prùsaku do podzemní vody. Slo�kami �ivotního prostøedí, které 

mohou být zasa�eny, jsou pùdní a hydrogeologické prostøedí [15]. 

 

11. �eleznièní vleèka a stáèi�tì �C (�eleznièní cisterna) 

Stáèení probíhá nad spoleènou nepropustnou betonovou jímkou o kapacitì 625 m3. 

Z kapacity havarijní jímky vyplývá, �e nedojde k po�kození slo�ek �ivotního prostøedí. 
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�ivotní prostøedí mù�e být po�kozeno havárií �C na �eleznièní vleèce. Pøi této havárii 

dojde k po�kození �C a vylití obsahu, tj. 76 m3 BA. Uniklá látka poteèe po mírnì 

naklonìném nepropustném �ivièném povrchu komunikace, kde dojde ke steèení èásti 

kapaliny do pùdy a prùsaku do podzemní vody. Slo�ky �ivotního prostøedí, které mohou 

být zasa�eny, jsou pùdní a hydrogeologické prostøedí. Pravdìpodobnost úniku NL z �C 

pøi dopravì v areálu je 3,5.10-4/rok [15]. 

 

Z vý�e uvedeného výètu vyplývá, �e ohro�ení �ivotního prostøedí únikem nebezpeèné látky 

nehrozí. �ádný scénáø, vèetnì scénáøù zohledòujících dominoefekty nespadá do kategorie 

�nepøijatelné�. 

 

5.4. Výsledky� aplikace� metody� What� �� If� na�

modelový�objekt:�Pád�letadla �(teroristický�útok) �

Modelový objekt �XC� nemá bezletovou zónu, proto�e ji nemá �ádné sledované pøekladi�tì. 

V pøípadì teroristického útoku, jak je v práci pád letadla zamý�len, je modelový objekt velmi 

zranitelný. Jedná se zde o jeden ze zásadních skladù pohonných hmot, v rámci SSHR. Tyto 

pohonné hmoty musí zajistit dodávky na 90 dní. Teroristický útok nelze pøedvídat, lze se na 

nìj v rámci preventivních opatøení ale èásteènì pøipravit. 

 

Pádem letadla je my�leno velké dopravní letadlo, které bylo uneseno a cílem teroristy je smrt 

co nejvíce lidí a znièení strategického objektu. Terorista pøedpokládá, �e zemøou v�ichni 

cestující v letadle a zároveò co nejvíce lidí na zemi a �e bude znièen celý objekt. Metoda What 

� If bude aplikována na nejkritiètìj�í místo v objektu, tedy nadzemní zásobníky. Pøedpokládá 

se, �e tyto zásobníky vlivem pádu letadla explodují a po�árem bude zachvácen celý modelový 

objekt. 

 

Cílem teroristického útoku na strategický objekt pøekladi�tì ropných produktù je hlavnì 

po�kození státu. Znièením státních hmotných rezerv stát pøichází o kapitál a výraznì se oslabí 

ekonomika. Ztráta kapitálu je pro stát likvidující, tím pádem u� by nemohl financovat �ádný ze 

svých resortù, napø. zdravotnictví, vìdu a výzkum, armádu� 
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Tabulka 5. Dopady na chrán�ná aktiva zji�t�ná aplikací metody What - If v p!ípad� úmyslného pádu letadla 
(teroristický útok) 

�ivoty a 

zdraví 

obyvatelstva 

 

U zamìstnancù, lidí pøítomných v areálu, obèanù nacházejících se 

v okolních zástavbách a okolí do cca 5 Km usmrcení rozletem úlomkù nebo 

vá�né po�kození zdraví. Ve vzdálenìj�ím okolí utrpí lidé �ok zpùsobený 

explozí a následnou tlakovou vlnou a zvukovými projevy. Úmrtí pilotù a 

pasa�érù letadla, vèetnì útoèníka. Po�kození zdraví vdechováním 

nebezpeèných rozkladných produktù i ve vìt�í vzdálenosti, páry pùsobí pøi 

vy��í koncentraci narkoticky. Kvùli hustému èernému dýmu jsou posti�eni 

lidé z oblasti o polomìru 7 Km od místa dopadu letadla. 

bezpe�í lidí 

 

Obavy a panika, stres z hustého èerného dýmu, ze zmatku v okolí, 

z detonací a hluku. 

majetek  

 

Totální destrukce místa dopadu a nejbli��ího okolí, po�kození budov 

rozletem úlomkù nebo jejich úplné zborcení. Mo�ný domino efekt � výbuch 

pøilehlé èerpací stanice, po�ár, zasa�ení pøilehlé silnièní komunikace, 

�eleznièní vleèky i �eleznièní tratì, nákupního centra.  

ve!ejné blaho 

 

Dopravní obslu�nost v okolí areálu je �patná, lidé se bojí.  

�ivotní 

prost!edí 

Kontaminace pùdy, vody i ovzdu�í, po�kození fauny i flory v pøilehlém 

okolí. 

infrastruktura 

a technologie 

 

Pøeru�ení dodávek elektrické energie, popøípadì i plynu, omezení nebo 

úplná ztráta dopravního spojení, nemo�nost zásobování. Sní�ení 

dostupnosti slo�ek IZS v dùsledku odezvy na havárii. Zastavení dodávek 

vody pro obèany kvùli zvý�ené spotøebì vody na ha�ení po�árù. Sní�ení 

dostupnosti zdravotní, sociální péèe a veøejných slu�eb. Zatí�ení obecního 

úøadu a dopravních slu�eb, které musí zajistit evakuaci obèanù. Nutnost 

zavedení speciálních opatøení v pøilehlých budovách (�koly, �kolky, 

nemocnice) � nevìtrat, utìsnit okna, dokud nebude provedena evakuace. 

Výrazné omezení silnièní i �eleznièní dopravy � ztráta zisku. 

�

 �
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6. Bezpec�nostn���pla� n�

Ka�dé ze skladi�� ropných produktù, na kterém byla provedena odborná rekognoskace, má 

od pøíslu�ného krajského úøadu schválenou bezpeènostní zprávu, která je charakterizována 

v pøedchozí kapitole. V jejím rámci provozovatel skladu vypracovává vnitøní havarijní plán            

a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnìj�ího havarijního 

plánu. Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona o prevenci záva�ných havárií stanovuje 

pøíslu�ný krajský úøad pro provozovatelé areálu zónu havarijního plánování. Pro urèenou zónu 

poté zpracovává Hasièský záchranný sbor kraje vnìj�í havarijní plán a tento plán schvaluje 

starosta pøíslu�né obce. 

 

Pøimìøenost bezpeènostních a ochranných opatøení na jednotlivých zaøízeních byla 

zhodnocena v rámci posouzení po�árního nebezpeèí. Stávající bezpeènostní opatøení jsou 

dostateèná [15]. 

 

Dále budeme sledovat pohromu, která se u pøekladi�� ropných produktù na základì platné 

legislativy dosud nebere v potaz, a to teroristický útok pøicházející ze vzduchu, tedy pád letadla 

do objektu pøekladi�tì. 

 

6.1. Úmyslný�pád�letadla���teroristický�útok �

Struèný popis entity 

V areálu modelového objektu �XC� se nachází nìkolik podzemních i nadzemních tankù, 

administrativní budovy, budova rekuperace, potrubní rozvody (produktovody), stanice 

hasièské záchranného sboru a vodní nádr� pro pøípady po�áru. Dále pak rozvodné skøínì 

elektrické energie, stáèi�tì �eleznièních cisteren a stáèi�tì autocisteren.  

 

Výsledky aplikace metody What � If 

Aplikací metody What � If bylo zji�tìno, �e k nejohro�enìj�ím chránìným aktivùm modelového 

objektu �XC� patøí nadzemní nádr�e, na mapì oznaèeny jako 401, 402. Dále pak nadzemní 

krabicová nádr� s aditivy, objekt è 301 a nádr� è 601. Podzemní nádr�e, vzhledem k jejich 

ulo�ení a zasypání zeminou, jsou ohro�eny èásteènì. Dále je ohro�eno produktovodní potrubí, 

které v areálu vybíhá na povrch. V pøípadì pøeèerpávání PHM na stáèi�tích �C a AC jsou 

ohro�eny i tato vozidla a jejich osádka. 
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Preventivní opatøení 

Preventivní opatøení jsou provádìna na základì: 

· Stavební zákon è 183 / 2006 Sb. � ji� pøi plánování a realizaci stavby bylo my�leno na 

konstrukce nádr�í a zásobníkù. V�echny nadzemní zásobníky jsou konstruovány tak, 

aby jejich nejslab�í místo bylo horní víko. V pøípadì detonace nebo úniku pùjde nejvìt�í 

síla nahoru a neohrozí tak lidi v areálu. U podzemních zásobníkù pohltí nejvìt�í sílu pøi 

detonaci okolní zemina. Vìt�ina skladù ropných produktù v ÈR byla postavena mimo 

obydlené území. Vìt�ina zásobníkù je ukryta pod zemí. 

 

Poznámka: Pro pád letadla nejsou po�adována preventivní opatøení a tudí� nejsou ani 

provedena stavební opatøení proti pádu letadla na nadzemní zásobníky. Pád letadla se 

nesleduje jako pohroma, proto nejsou preventivní opatøení. 

 

· Automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování zaøízení  

- øídící systém stáèení / plnìní vèetnì zálo�ních systémù a kontroly hladiny 

umístìných v objektech �stáèi�tì AC, stáèi�tì �C�, 

- nouzové uzavírací ventily a bezpeènostní ventily ovládající se ruènì                           

i automaticky, umístìné na potrubních rozvodech, chrání proti pøetlakování           

a zpìtnému toku nebezpeèné látky. 

 

· Detekèní a poplachové systémy  

- Poplachové systémy, detektory hoølavých par a elektrická po�ární signalizace. 

Jedná se o záblesková èidla, ionizaènì � kouøová èidla a koncentraèní èidla 

v objektech è 601, 501, 502, 503, 504. Detekují vznik po�áru v objektu, vznik 

nebezpeèné koncentrace v objektu. 

 

· Automatické systémy ochrany pøed po�árem a výbuchem  

- Protipo�ární a protivýbuchová ochrana, Jedná se o stabilní hasící zaøízení, 

detekce plynù, po�ární nádr�e, protiexplozivní pojistky a pøetlakové 

protiexplozivní pojistky umístìných u v�ech objektù slou�ících ke skladování 

produktù. Zamezují pøenosu po�áru a výbuchu jednotlivých zaøízení, tvoøí 

zásobu po�ární vody pro potøeby ha�ení a chlazení, zamezují vzniku pøetlaku. 
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· Automatické systémy ochrany pøed úniky nebezpeèných látek  

- Havarijní bezodtokové jímky umístìné u objektù è 143, 200. Jedná se                     

o bezodtokové jímky. V pøípadì úniku nebezpeèné látky slou�í k zabránìní 

�íøení a úniku látky do okolního terénu, v pøípadì po�kození plá�tì zásobníku 

zadr�í jeho obsah, 

- sbìrné zásobníky,  

- zaøízení k omezování velikosti havarijních únikù � jedná se o uzavírací armaturu 

na de��ové kanalizaci a havarijní soupravu, vèetnì kanalizaèních ucpávek. Tato 

zaøízení zamezí úniku ropných látek z areálu skladu a zajistí minimalizaci 

následkù. 

 

· Zvlá�tní opatøení proti neoprávnìnému vniknutí a manipulacím  

- Zvlá�tní bezpeènostní opatøení proti neoprávnìným zásahùm pro zabezpeèení 

skladu areálu � kamerový systém. Kamery jsou umístìny u vchodù ke ka�dému 

objektu nacházejícím se v areálu skladu, jedná se o pevné i otoèné kamery. Na 

strá�nici je umístìna klávesnice pro ovládání kamerového systému, jsou zde 

umístìny monitory pro trvalé sledování kamerového systému a pro sledování 

alarmových situací. 

 

· Pulty integrované havarijní ochrany vèetnì indikace funkènosti ochranných systémù  

- Øídící a bezpeènostní systémy vèetnì zálo�ních systémù a kontroly funkènosti. 

Jedná se o kamerový systém LOOK, umístìný na vrátnici závodu a strá�nici. 

Systémem jsou sledovány registraèní znaèky vozidel zákazníkù                            

i zamìstnancù a je monitorován pohyb a chování osob v areálu. 

 

Zmíròující opatøení 

Zmíròující opatøení obsahují následující prvky: 

· Stabilní technické prostøedky  

- 3 po�ární nádr�e o celkovém objemu 6000 m3, voda do nádr�í je doplòována 

z hydrantù;  

- dal�í hasièská zaøízení � CO2, pìnové hasièské zaøízení. 

 

· Mobilní technické prostøedky  

- pøenosné a pojízdné hasièské pøístroje - celkem 500 ks pøenosných hasièských 

pøístrojù rozmístìných na jednotlivých pracovi�tích;  
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- Dostateèná zásoba pìnidla plynoucí z posouzení po�árního nebezpeèí 

jednotlivých objektù;  

- Mobilní zásahové prostøedky jsou na skladì dislokovány a je mo�né pro zásah 

pou�ít takté� mobilní prostøedky IZS. 

 

· Dopravní prostøedky a speciální mechanismy  

- CAS 11 ADR na podvozku MAN, 

- 4x traktor,  

- 3x VZV,  

- 1x UNC; 

- Pro zásah mobilní technikou mohou být pou�ity té� prostøedky IZS. 

 

· Zásahové a havarijní materiály  

- Pìnidlo syntetické 15m3;  

 - Sorbenty (Vapex, Eco Dry),  sorpèní kapacita 2 m3;  

- Sorpèní hady dl. 3 m (5 sad po 4 kusech);  

- Norné stìny jednokomorové s øetìzy (60 m); 

- Havarijní tìsnící tmel (10 l); 

 - Odma��ovací ekologická kapalina (10 l); 

- Ruèní �dímaèka sorbentù; 

- Souprava náøadí v EX provedení; 

- Záchytný havarijní kanystr; 

- Tìsnící vaky potrubí pro prùmìry 100 � 500 mm; 

- Tìsnící vaky potrubí prùtoèné pro prùmìry 70 � 500 mm; 

- Zvedací pneumatické vaky pro hmotnost a� 20 tun; 

- Havarijní objímky na prùmìry 54 � 225mm. 

 

· Osobní ochranné pomùcky 

- Ochrana dýchadel (dýchací pøístroj pøetlakový AEUR, maska k dýchacímu 

pøístroji) 

- Ochrana hlavy (Pøilba hasièská GALLET, ochranná pøilba) 

- Ochrana tìla (Oblek zásahový, ochranný odìv proti sálavému teplu, plá�� do 

de�tì, ochranný odìv proti agresivním kapalinám SUNIT IV, pracovní odìv 

s antistatickou a nehoølavou úpravou, pracovní odìv) 

- Ochrana nohou (Boty zásahové, gumové holinky dlouhé, plá�� pogumovaný do 

de�tì, pracovní obuv antistatická, pracovní obuv, gumové holinky). 
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-  Ochrana rukou (Rukavice zásahové, gumové rukavice, latexové rukavice, 

ko�ené rukavice). 

· Personální zaji�tìní 

- Pøi pøípadné havárii budou zasahovat hasièi Hasièského záchranného sboru 

podniku, kteøí se nachází na hasièské zbrojnici (objekt è 801). Operátoøi se 

nachází na velínu. 

- Poèet osob na smìnì 6 hasièù a 1 operátor (celkem 19 hasièù a 5 operátorù). 

 

Vnitøní nouzový plán s reaktivními opatøeními 

Nouzový plán je zaji�tìn dále uvedenými èinnostmi: 

· Vyhlá�ení poplachu 

- poplach je vyhla�ován akustickými prostøedky telefonního a radiového spojení 

nebo svìtelnými signály, pøi vyhlá�ení poplachu se urèené síly a prostøedky 

soustøedí do místa své dislokace, kde se pøipraví na výjezd k události. 

- Informování vlastníka objektu. 

 

· Výjezd k události a doprava na místo události 

- Zásahové síly a prostøedky jsou vyslány na místo události po urèené trase, 

pokud tato není dostateènì známa, upøesòuje ji pøi jízdì velitel, pøièem� 

komunikuje s oznamovatelem nebo vlastním dispeèinkem. Pokud jsou vozidla 

a prostøedky vybaveny zvlá�tními výstra�nými zaøízeními, jsou pøi jízdì 

k události povinni je pou�ívat. 

 

· Prùzkum na místì události 

Na místì události je nutno prùzkumem zjistit: 

- Zda a v jakém rozsahu jsou ohro�eny osoby, zvíøata a majetek, 

- druh a rozsah záva�né havárie, smìr a mo�nosti jejího �íøení, 

- pøítomnost nebezpeèných látek a pøedmìtù, které mohou mít vliv na prùbìh 

zásahu, mo�nost �íøení nebo ohro�ení zasahujících osob, 

- terénní a jiné podmínky významné pro nasazení zásahových sil a prostøedkù. 

O rozsahu provedeného prùzkumu, obsazení a vybavení pro nasazení prùzkumové 

skupiny rozhoduje velitel zásahu. 

 

· Záchrana osob, zvíøat a majetku 
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- Pøi zásahu u záva�né havárie má pøednost záchrana osob pøed záchranou 

zvíøat a majetku. Cílem èinnosti zasahujících pøi záchranì osob a zvíøat je 

odstranìní bezprostøedního ohro�ení jejich �ivota. Velitel zásahu mù�e na 

nezbytnou dobu záchranu osob, zvíøat nebo majetku pøeru�it v pøípadì, �e 

nelze, ani pøi vynalo�ení v�ech dostupných sil a prostøedkù, osoby, zvíøata nebo 

majetek zachránit, a nebo by pokraèování zásahu bezprostøednì ohro�ovalo 

�ivot zasahujících osob. 

 

· Likvidace a lokalizace záva�né havárie 

- Lokalizací se rozumí provedení v�ech opatøení, která mìla za výsledek 

zamezení dal�ího �íøení záva�né havárie a je k dispozici dostateèný poèet sil     

a prostøedkù pro likvidaci havárie. Likvidací havárie se rozumí, �e událost ji� 

nadále neohro�uje osoby, zvíøata, majetek a �ivotní prostøedí, nebo pominuly 

podmínky pro mo�nost opìtovného vzniku havarijní situace. 

 

· Ukonèení a pøedání místa zásahu 

- Vlastní zásah zásahových slo�ek je ukonèen pøedáním místa zásahu 

odpovìdnému zástupci provozovatele písemnou formou. 

 
Poznámka: dle Bezpeènostní zprávy [15] není vnìj�í bezpeènostní plán øe�en. 
 
 
Vnitøní evakuaèní plán 

Evakuaèní plány jsou rozdìleny podle jednotlivých typù havárie na: 

· únik nebezpeèné látky, 

· výbuch, 

· po�ár. 

 

V pøípadì pádu letadla do objektu dojde ke v�em tøem okolnostem, proto platí pravidla BOZP 

dle zákona è 262 / 2006 Sb.: 

- vstoupit do nejbli��ího domu, který vytváøí dùle�itou prvotní ochranu únik 

nebezpeèných látek), 

- pokud to umo�ní konkrétní podmínky, tak se zdr�ovat v prostorách odvrácených 

od zdroje úniku nebezpeèných látek (únik nebezpeèných látek), 

- zajistit pøívod pitné vody, alespoò 5 litrù ve vhodné nádobì (únik nebezpeèných 

látek), 

- zavøít dveøe a okna a sna�it se o utìsnìní ventilaèních otvorù (únik 

nebezpeèných látek), 
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- zachovat klid a neopou�tìt ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich 

opu�tìní záchrannými slo�kami, orgány samosprávy a státní správy (únik 

nebezpeèných látek), 

-  nezdr�ovat se v bezprostøední blízkosti místa havárie a vzdálit se do bezpeèné 

vzdálenosti (výbuch), 

- ukrýt se v budovách a uzavøít dveøe, okna a ventilaèní otvory, vyèkat pokynù 

záchranných slo�ek, orgánu samosprávy a státní správy (výbuch, po�ár), 

- urychlenì opustit ohnisko po�áru a nezdr�ovat se v ohro�eném prostoru 

(po�ár). 

 

K osobní ochranì proti tepelnému toku lze pou�ít navlhèený oblek, celý povrch tìla musí být 

zakryt. Tento postup lze pou�ít pouze omezenì, podle intenzity tepelného toku. K osobní 

ochranì dýchacích cest pøed zplodinami hoøení a úèinky toxických látek lze pou�ít pøekrytí úst 

a nosu slo�eným kusem látky, mírnì navlhèeným ve vodì èi vodném roztoku 

hydrogenuhlièitanu sodného (jedlá soda, kávová l�ièka na jednu sklenici vody), upevnìným na 

zátylku a co nejrychleji opustit ohro�ený prostor. 

 

Pøi naøízení evakuace jsou stanoveny postupy: 

- dodr�ovat pokyny orgánù organizujících evakuaci (velitel zásahu = velitel 

jednotky podnikových hasièù), 

- dodr�ovat stanovené zásady pro opu�tìní objektu a vzít sebou evakuaèní 

zavazadlo obsahující nejnutnìj�í vìci, 

- pøi pou�ití vlastních dopravních prostøedkù dodr�ovat pokyny slo�ek 

zabezpeèujících evakuaci. 

 

Poznámka: Za evakuaci odpovídá veøejná správa. Èeská legislativa jej nevy�aduje. Vnìj�í 

evakuaèní plán není, dle bezpeènostní zprávy [15], øe�en. 

 

Systém varování 

V pøípadì vzniku záva�né havárie, tedy po�áru, explose apod., v areálu spojené s následným 

mo�ným únikem nebezpeèných látek, které mohou ohrozit zdraví a �ivoty obyvatel, 

hospodáøských zvíøat, �ivotního prostøedí a majetek, budou zamìstnanci varováni 

prostøednictvím sirén a rozhlasu. Po vyhlá�ení varovného signálu bude následovat tísòová 

informace prostøednictvím akustických sirén, obecního rozhlasu a megafonem. 
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Výcvik a cvièení 

Výcvik jednotek podnikového hasièského záchranného sboru je provádìn tøikrát do roka, 

provádí se na simulované havárii, obvykle po�ár a exploze jedné z nádr�í. Poèítá se s domino 

efektem, tedy výbuchem par. Cvièení probíhá v rámci objektu, spolupracuje na nìm jednotka 

podnikového záchranného sboru hasièù s hasièi dobrovolnými i s hasièi záchranných sborù 

v okolních mìstech. Cvièení probíhá jednou roènì i s jednotkami IZS (Integrovaného 

záchranného systému). 

 

6.2. Srovnání�reálných�dat�s�po�adavky�

bezpe�nostního�plánu �

Na základì srovnání dostupných materiálù z rekognoskace [21] a bezpeènostních zpráv 

[15,19] byly zji�tìny urèité nedostatky. U nìkterých skladù [12,15,16,19] nebyla nalezena 

�ádná dokumentace o provádìní výcviku a cvièení slo�ek hasièských záchranných sborù 

s Integrovaným záchranným systémem. Ve zkoumaných skladech probíhá pravidelnì cvièení 

podnikových hasièských jednotek. Ale ji� neprobíhá cvièení podnikových hasièských jednotek 

s jednotkami obecními, a� u� profesionály nebo i dobrovolnými hasièi. O vý�e zmínìných 

cvièeních nebyla nalezena �ádná dokumentace. Modelový objekt �XC� spadá v kategorii 

bezpeènosti do skupiny �B�, proto�e v�echny zkoumané objekty takté� do skupiny �B� spadají. 

To znamená, �e musí mít vypracován vnìj�í i vnitøní havarijní plán. Z vý�e uvedených 

skuteèností ale vyplývá, �e vnìj�í havarijní plány nejsou zveøejnìny. Nebyly ale nalezeny ani 

evakuaèní plány pro zamìstnance, které jsou nutné dle BOZP � zákon è. 262 / 2006 Sb., ani 

evakuaèní plány pro obyvatele z okolních vesnic. Dále bylo dotazováním zji�tìno, �e 

informovanost obèanù v okolních obcích a mìstech je minimální. Obyvatelé nevìdí, co by mìli 

dìlat v pøípadì záva�né havárie, pouze v Karlovarském kraji je tato skuteènost podchycena 

v informaèním letáku pro veøejnost [17]. Spoleènost provozující pøekladi�tì by mìla klást vìt�í 

dùraz na informovanost obyvatelstva v pøípadì vzniku záva�né havárie. 

 

Co se týèe zabezpeèení areálù proti vniku neoprávnìné osoby, fyzické i technické ochrany, 

jsou vybaveny dle [15,19] na vysoké úrovni. Té� zabezpeèení proti vzniku záva�né havárie, 

tedy zabezpeèení zásobníkù, èerpadel a vnitøního vybavení objektù, je dle [15,19] velmi dobré. 
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7. Za�ve� r�

Problematika pøekladi�� ropných produktù je velmi dùle�itá pro bezpeènost státu, proto�e se 

jedná o zásoby strategického významu. Proto je tøeba mít správné koncepty øízení jejich 

bezpeènosti. Zásadním dokumentem jsou bezpeènostní plány, které zohledòují po�adavky 

prevence, represe, renovace a obnovy. Práce se soustøedila na specifickou pohromu, a to 

teroristický útok provedený formou úmyslného pádu letadla na areál pøekladi�tì ropných 

produktù. 

 

Na bezpeènost, jako�to nástroj pro zaji�tìní bezpeèí a rozvoje je kladen nejvìt�í dùraz. Proto 

je souèástí ka�dého managementu v rùznì velkých spoleènostech a opírá se o øízení rizik.       

A právì o øízení rizik se opírá i management spoleènosti Èepro, a.s., její� sklady byly v této 

diplomové práci èásteènì rozebrány. V sedmi kapitolách byly postupnì analyzovány poznatky 

o pøekladi�tích, které byly shromá�dìny pøi odborné rekognoskaci pøekladi�� a okolních terénù, 

dále byla nastudována odborná literatura vèetnì legislativy a nakonec byl vytvoøen modelový 

objekt, který jsme nazvali �XC�, a na kterém byla identifikována mo�ná rizika. Tento modelový 

objekt obsahuje ve�keré prvky, které obsahovala v�echna nav�tívená pøekladi�tì, dá se tedy 

øíci, �e model naprosto kopíruje v�echny dùle�ité aspekty pøekladi�� ropných produktù. 

V diplomové práci byly pou�ity dvì metody, a to: metoda What � If a metoda sestavení 

typového modelu. Obì metody byly dùkladnì popsány a vysvìtleny. Na základì vybraných 

metod, nastudovaných materiálù a sbìru dat o pøekladi�tích, byl v poslední kapitole vytvoøen 

Bezpeènostní plán, tedy dlouhodobý koncept na vytváøení bezpeèné entity. Bezpeènostní plán 

byl poté srovnán s realitou a byla navr�ena opatøení na zvý�ení bezpeènosti. 

 

Výsledkem práce je identifikace záva�ných rizik, které mohou po�kodit pøekladi�tì ropných 

produktù a znaènì naru�it bezpeènost Èeské republiky. 
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