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1. TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU 

1.1 Základní členění a popis objektu 

1.1.1 Plán okolí 

PŘEPRAVNÍ CESTY: 

Ve vzdálenosti cca 1 km od areálu skladu severozápadním směrem vede silnice II/150 ve směru 
Bystřice pod Hostýnem – Valašské Meziříčí, ze které asi 100 m od poslední zástavby v obci 
Loukov vede odbočka s vlastní příjezdovou komunikací k areálu skladu. V případě uzávěry části 
silnice mezi obcí Loukov a obcí Osíčko by byla možná objížďka přes okolní vesnice. Cca 50 m před 
hlavní branou je autobusová zastávka Loukov, Benzina. 
 
Ve vzdálenosti cca 450 m od areálu skladu severozápadním směrem vede železniční 
jednokolejná trať ve směru Kojetín – Ostrava, která přetíná příjezdovou komunikaci k areálu 
skladu v polovině její délky. Asi 600 m severně od hranice skladu se na trati nachází železniční 
stanice Osíčko. V této železniční stanici má ČEPRO k dispozici dvě koleje (kolej č. 7 a 9), které 
slouží jako předávací koleje prázdných a plných ŽC mezi dopravcem a ČEPRO. Tyto předávací 
koleje navazují a jsou součástí železniční vlečky skladu. 
 
Do skladu Loukov vedou tyto vstupy: 

 hlavní brána do areálu skladu u vrátnice – pro vstup všech osob a vozidel do areálu skladu 
(v mapě 1 označeno číslem 1) 

 brána na železniční vlečce – v těsné blízkosti u hlavní brány (v mapě 1 označeno číslem 2), 
slouží pro vjezd/výjezd ŽC 

 zadní brána do areálu skladu – v jihovýchodní části areálu (v mapě 1 označeno číslem 3), 
nouzový vjezd v případě mimořádné události 

 

 
Mapa 1: Přístupové a únikové cesty z objektu 
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Mapa 2: Ostatní komunikace významné pro záchranné a likvidační práce 

 

OBČANSKÁ ZÁSTAVBA 

Ve vzdálenosti cca 70 m severozápadním směrem pod areálem skladu se nachází 5 rodinných 
dvojdomků s počtem 20 obyvatel. Typ zástavby: zděné rodinné domky. 
 
Loukov 
Typ sídelního útvaru: obec 
Počet obyvatel: 949 obyvatel 
Převažující zástavba: ve vzdálenosti 1000 m a více severozápadním směrem od areálu skladu, 
obytné budovy – rodinné domy; pouze drobné provozovny soukromého sektoru, průmyslová 
výroba není rozvinuta 
 
Osíčko 
Typ sídelního útvaru: obec 
Počet obyvatel: 474 obyvatel 
Převažující zástavba: ve vzdálenosti cca 800 m severně od areálu skladu, obytné budovy – 
rodinné domy; pouze drobné provozovny soukromého sektoru, průmyslová výroba není rozvinuta 
 
Zařízení určená pro veřejnost: 

 Loukov: Česká pošta, základní a mateřská škola, obchod, trafika 
 Osíčko: koupaliště, mateřská škola 
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Budovy správních úřadů a samosprávy: 

 obecní úřad Loukov a Obecní úřad Osíčko (oba cca 1,5 km od skladu) 
 

PRŮMYSLOVÁ ZÁSTAVBA 

Ve vzdálenosti cca 170 m pod areálem skladu se po pravé straně příjezdové komunikace ke 
skladu nachází veřejná čerpací stanice PHL. Technologické zařízení je majetkem firmy ČEPRO, a. 
s., provoz ČS zajišťuje externí subjekt. Sortiment ČS tvoří jednak PHL, jednak doplňkový prodej – 
motorové a převodové oleje v originálním balení, autokosmetika. Průměrný denní počet zákazníků 
ČS je asi 150. 
 

 
Mapa 3: Okolní infrastruktura 

Pozn. k mapě: 1 = Obecní úřad Loukov; 2 = Česká pošta; 3 = ZŠ a MŠ; 4 = ČS EuroOil před areálem skladu ČEPRO, a.s. 
Loukov; 5 = autobus. zastávka Loukov, Benzina; 6 = žel. stanice Osíčko; 7 = Obecní úřad Osíčko a MŠ; 8 = koupaliště 
 

ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI 

V okolí zájmového území se zemědělskou činností zabývají externí firmy, které obhospodařují 
okolní zemědělskou půdu. 
 

areál ČEPRO 

1 

2 

3 
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6 
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Mapa 4: Okolí skladu 

 

ÚZEMÍ A BIOLOGICKÉ DRUHY CHRÁNĚNÉ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Lokalita skladu není součástí žádného zvláště chráněného území podle části třetí zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na území skladu nebyla nalezena ani společenstva 
zařazená do soustavy NATURA 2000, jejichž ochrana spadá pod dikci zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Podrobnější popis se zakreslením významných prvků ochrany přírody a krajiny v okolí skladu a 
v místech potenciálního dosahu případné závažné havárie je uveden v kapitole 2.2. 
 

1.1.2 Plán objektu 

Sklad Loukov se rozkládá na ploše 112 ha v okrese Kroměříž, v katastru obcí Loukov a Osíčko. 
Sklad Loukov je napojen na koncovou větev produktovodu od skladu ČEPRO, a.s. Klobouky 
u Brna, železniční vlečku od stanice Osíčko (trať Ostrava – Kojetín) a na státní silnici Bystřice pod 
Hostýnem – Valašské Meziříčí u obce Loukov. 
 
Hlavní činností objektu ČEPRO, a.s. je skladování, příjem a výdej pohonných hmot. Jsou zde 
skladovány státní hmotné rezervy. Naskladňování a vyskladňování PHL se provádí 
produktovodem, autocisternami a železničními cisternami. V areálu skladu se nachází podzemní 
a nadzemní skladovací objekty, výdejní lávky autocisteren a plnicí a stáčecí stanoviště 
železničních cisteren. Před areálem skladu je umístěna veřejná Čerpací stanice EuroOil 
(nezařazený objekt dle zákona 224/2015 Sb.). 
 

Areál ČEPRO, 
a.s. 

S 
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Mapa 5: Plán objektu jako celku 

 
Vnitřní komunikace, přístupové cesty do objektu a únikové cesty v objektu jsou znázorněny na 
mapě 1 a 2. Ke všem objektům v areálu skladu vedou minimálně dvě přístupové cesty. 
Komunikace, které lze použít pro záchranné a likvidační práce, jsou uvedeny v dokumentaci 
zdolávání požárů a provoz na nich se řídí Dopravním řádem skladu Loukov. 
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Mapa 6: Detail areálu skladu Loukov (1:2300) 

 

1.1.3 Hlavní skladovací místa 

Objekt se člení podle prováděných činností na: 
 skladování v podzemních zásobnících – objekty č. 231, 232, 233, 234, 235, 237, 220, 

620 
 skladování v nadzemních zásobnících – objekty č. 236, 901, 902, 238 
 skladování zabaveného zboží celním úřadem – objekty č. 640, 630 
 sklad aditiv – objekt č. 631 
 stáčení železničních cisteren – objekt č. 360 
 plnění autocisteren – objekty č. 191 
 strojovny – objekty č. 220, 221 
 koncové zařízení produktovodu – objekty č. 580, 581 
 rekuperační jednotka – objekt č. 880 
 administrativní budovy – objekty č. 052, 071 (velín skladu), 090 (laboratoř) 
 hasičská zbrojnice (ohlašovna požáru) – objekt č. 520 
 trafostanice – objekty č. 241, 242, 260 
 náhradní zdroj – objekty č. 243, 244, 245, 250 
 ČOV – objekty č. 325 (CHČOV), 321 (BČOV) 

 
Hlavní skladovací místa jsou: 
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 podzemní zásobníky – obj. 231, 232, 233, 234, 235, 237, 620 
 nadzemní zásobníky – obj. 236, 901.3, 902.3., 238, 631, 630, 640 

 
Nebezpečné látky se dále vyskytují v související technologii, tj. potrubních rozvodech, strojovnách 
(čerpacích stanicích) a k nim náležících úkapových nádržích, stáčišti ŽC a výdejních lávkách AC a 
v technologii rekuperace. 
 

 
Mapa 7: Přehledná mapa objektů a umístění nebezpečných látek 

 
Na ČS EuroOil se nachází 1 nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 31 m3 (dělená na komory). 
ČS EuroOil je dle zákona 224/2015 Sb. nezařazený objekt. ČS se nachází před areálem skladu, 
bezprostředně u silnice vedoucí od obce Loukov, cca 170 m od hlavní brány.  
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1.2 Přehled umístění nebezpečných látek v objektu 

1.2.1 Plán umístění nebezpečných látek a jejich množství 

Popis umístění nebezpečných látek v nádržích, potrubních rozvodech vč. AC a ŽC, které se 
v areálu skladu objevují jako suroviny: 

Tabulka 1: Objekty pro manipulaci s PHL v nádržích, potrubních rozvodech a AC, ŽC 

Identifikace 
objektu 
(č. obj. / 
nádrž) 

Objem 
zařízení – 
projektov
aný (m3) 1) 

Druh 
nebezpečné 

látky 

Počet 
zaříze

ní 
(ks) 

Max. 
provozní 
množství 
(m3)/ks 

Max. 
provozní 

množství (t) 
Typ zařízení 

882/1 
(původně 
880/H1001) 

1000 páry BA 1 950 3,3 
Plynojem - válcová nadzemní 
ocelová nádrž s pryžovou 
stropní membránou, stojatá 

883/1 
(původně 
881/H1002) 

32 BA 1 31,0 23,3 
Podzemní válcová ležatá 
ocelová nádrž 

220/1 100 FAME/ NM 1 102,7 85,8 
Podzemní válcová ležatá 
ocel. jednoplášť. nádrž 
v betonové havarijní jímce 

220/2 100 NM 1 97,0 81 
220/3 100 BA 1 96,7 72,5 
220/4 100 BA 1 102,4 76,8 
220/5 100 BE 1 102,4 102,4 

221/1A, 1B 5 NM 2 4,27 3,6 
Nadzemní stojatá dvouplášť. 
nádrž, ocelová, tepelně 
izolovaná v obj. 221 

221/2 10 NM 1 9,18 7,7 
Podzemní válcová ležatá 
ocelová dvouplášť. nádrž 

231/1 4000 BA / NM 1 3966,6 
2975,0 BA 
3312,1 NM 

Podzemní válcová ležatá 
ocelová jednoplášťová nádrž 
v betonovém loži 

231/2 4000 BA / NM 1 3964,2 
2973,2 BA 
3310,1 NM 

231/3 4000 BA / NM 1 3925,6 
2944,2 BA 
3277,9 NM 

231/4 4000 BA / NM 1 3967,3 
2975,5 BA 
3312,7 NM 

231/5 4000 BA / NM 1 3965,5 
2974,1 BA 
3311,2 MN  

232/1, 2 4000 BA / NM 2 4016,4 
3012,3 BA 
3353,7 NM 

Podzemní válcová ležatá 
ocelová jednoplášťová nádrž 
v betonovém loži 

232/3, 4 4000 BA / NM 2 4017,7 
3013,3 BA 
3354,8 NM 

232/5 4000 BA / NM 1 4019,8 
3014,9 BA 
3356,5 NM 

233/1 4000 BA / NM 1 3946,7 
2960,0 BA 
3295,5 NM 

Podzemní válcová ležatá 
ocelová jednoplášťová nádrž 
v betonovém loži 

233/2 4000 BA / NM 1 3948,9 
2961,7 BA 
3297,3 NM 

233/3 4000 BA / NM 1 3945,9 
2959,4 BA 
3294,8 NM 

233/4 4000 BA / NM 1 3947,3 
2960,5 BA 
3296,0 NM 

233/5 4000 BA / NM 1 3946,6 
2960,0 BA 
3295,5 NM 

234/1 4000 NM / BA 1 3964,7 
2973,5 BA 
3310,5 NM 

Podzemní válcová ležatá 
ocelová jednoplášťová nádrž 
v betonovém loži 234/2 4000 NM / BA 1 3968,4 2976,3 BA 
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Identifikace 

objektu 
(č. obj. / 
nádrž) 

Objem 
zařízení – 
projektov
aný (m3) 1) 

Druh 
nebezpečné 

látky 

Počet 
zaříze

ní 
(ks) 

Max. 
provozní 
množství 
(m3)/ks 

Max. 
provozní 

množství (t) 
Typ zařízení 

3313,6 NM 

234/3 4000 NM / BA 1 3973,6 
2980,2 BA 
3318 NM 

234/4 4000 NM / BA 1 3968,6 
2976,5 BA 
3313,8 NM 

234/5 4000 NM / BA 1 3971,5 
2978,6 BA 
3316,2 NM 

235/1 4000 
NM / FAME / 
směs BA+NM 

1 4017,3 
3354,4 NM 
3013,0 BA 

Podzemní válcová ležatá 
ocelová jednoplášťová nádrž 
v betonovém loži 

235/2 4000 
NM / FAME / 
směs BA+NM 

1 4004,0 
3343,3 NM 
3003,0 BA 

235/3 4000 
NM / FAME / 

HVO2) 1 4006,2 

3345,2 
NM/FAME 
3 124,8 

HVO  
235/4 4000 NM / FAME 1 4015,8 3353,2  
235/5 4000 FAME / NM 1 4014,3 3351,9  

236/1A 1000 BE / BA / NM 1 943,5 

    944 BE 
707,6 BA 
787,8 NM 

 

Nadzemní válcová ocelová 
stojatá nádrž v ocelové 
havarijní jímce 

236/1B 1000 
FAME / NM / 

BA 
1 941,4 

786,1 NM 
706,1 BA 

237/1 37000 NM 1 35225,6 29413,4 Podzemní železobetonová 
válcová stojatá nádrž 
s vnitřní laminátovou vložkou 
(dvouplášťová) 

237/2 37000 NM 1 35180,7 29375,9 
237/3 37000 NM 1 35258,9 27441,2 
237/4 37000 NM 1 35228,2 29415,5 
238/A-H01A 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 

Nadzemní nerezová 
krabicová jednoplášťová 
nádrž 

238/B-H01B 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 
238/C-H01C 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 
238/D-H01D 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 
238/E-H01E 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 
238/F-H01F 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 
238/G-H01G 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 
238/H-H02A 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 
238/I-H02B 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 
238/J-H02C 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 
238/K-H01D 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 
238/L-H02E 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 
238/-H02F 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 
238/-H03A 3,6 aditivum 1 3,12 2,7 
238/H04/úk
ap 

4,75 aditivum 1 4,5 3,9 
Podzemní válcová ležatá 
ocelová dvouplášť. nádrž 

581/1 100 směs BA+NM 1 94,9 
71,2 BA 
79,2 NM 

620/1 300 NM 1 265,2 221,4 

Podzemní válcová stojatá 
ocelová jednoplášť. nádrž 

620/3 300 NM 1 264,7 221 
620/5 400 NM 1 391,8 327,2 
620/6 400 NM 1 392,7 327,9 
620/7 800 NM 1 797,5 665,9 
620/8 800 NM 1 826,9 690,5 
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Identifikace 

objektu 
(č. obj. / 
nádrž) 

Objem 
zařízení – 
projektov
aný (m3) 1) 

Druh 
nebezpečné 

látky 

Počet 
zaříze

ní 
(ks) 

Max. 
provozní 
množství 
(m3)/ks 

Max. 
provozní 

množství (t) 
Typ zařízení 

901.3.1 100 FAME 1 94,7 79,1 

Nadzemní ležatá ocelová 
dvouplášťová nádrž 
v betonové jímce 

902.3.1 100 BE 1 95,0 95 
902.3.2 100 BE 1 94,9 95 
902.3.3 100 BE 1 94,9 95 
902.3.4 100 BE 1 94,7 95 
902.3.5 100 BE 1 94,8 95 

191/AC 40 BA / NM  4 38 
28,5 BA 
31,7 NM 

191.1/úkap 50 BA/NM 1 47,5 
35,6 BA 
39,7 NM 

Jednoplášťová válcová ležatá 
nádrž v betonové jímce 

360/ŽC 80 NM / BA / HVO 20 76 
63,5 NM 
57,0 BA Mobilní jednoplášťový 

zásobník 
360/ŽC 80 BE / FAME 2 76 

76 BE 
63,5 NM 

630/IBC kont. 
(zabavené 
zboží)  

1 NM 120 1 0,8 

Mobilní jednoplášťový 
kontejner 

1 aditivum 5 1 0,8 

631/IBC kont. 
(aditiva) 

1 aditivum 16 1 0,8 

640/IBC kont. 
(zabavené 
zboží) 

1 NM 100 1 0,8 

Potrubí BA 81 BA 1 81 60,8 

Nadzemní ocelové potrubí 
Produktovod 17,3 BA / NM 1 17,3 

13 BA 
14,4 NM 

Potrubí NM 239 NM 1 239 199,6 
Potrubí BE 5 BE 1 5 5 
Potrubní 
rozvody plynu 

140 zemní plyn 1 140 0,05 Potrubní rozvod 

325/mobilní 
kontejnery 

8 
nestandardní 

NM3) 
2 7,8 6,5 

Mobilní jednoplášťový 
kontejner 

 
Pozn. k tabulce 1: 
1) Objem zařízení projektovaný (m3) – jedná se o typové označení objemu nádrže. Každá skladovací nádrž je 

opatřena kalibrační tabulkou, která uvádí přesné maximální provozní množství (v m3 a cm). Z maximálního 
provozního množství (m3), které je rovné, případně nižší, než projektovaný objem nádrže, je odvozeno v tabulce 
uvedené maximální provozní množství v tunách. 

2) HVO – hydrogenovaný rostlinný olej, podobně jako FAME se jedná o biosložku do NM 
3) nestandardní NM určená k zapracování do zásob v rámci projektu využití odloučených ropných látek – jedná se 

o směs vody a kalů se zbytky ropných látek – zejména NM a FAME. Pro účely posouzení rizik bude směs 
považována za nebezpečnou látku s vlastnostmi motorové nafty. 

 
Konkrétní technické popisy jednotlivých zařízení a objektů jsou uvedeny v kapitole 1.3.1. 
 
Čerpací stanice EuroOil je tvořena úložištěm PHL (1 nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 31 
m3 – dělená na komory, a 1 podzemní dvouplášťová ocelová nádrž o objemu 5 m3, která slouží 
jako havarijní jímka a pro úkapy), přestřešenou výdejní refýží s jedním oboustranným a s jedním 
jednostranným výdejním stojanem a kioskem. Stáčení PHL do nádrží probíhá z AC přes stáčecí 
šachtu umístěnou pod přestřešením. U nádrží je instalováno nepřetržité sledování těsnosti 
mezipláště a kontinuální měření hladiny. 
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1.2.2 Seznam nebezpečných látek, jejich množství a kategorie 

Tabulka 2: Seznam nebezpečných látek v objektu 

Druh 
nebezp. 
látky1) 

Klasifikace H-věty 
Identifikace 
objektu (č. 

obj. / nádrž) 

Počet 
zařízení 

Max. 
provozní 

množství (t) 

Fyzikál. 
skupens

tví 
(forma) 

Kate
gorie 

Klasifikač. 
množství 

A B 

BA 

Hořlavá 
kapalina kat. 

1, 
nebezpečnos

t pro vodní 
prostředí kat. 

2 

H 224, 
304, 315, 
336, 340, 
350, 361, 

411 

882/1 1 3,3 

ka
pa

lin
a 

(p
ár

y)
 

S
u

ro
vi

n
a 

2
 5

0
0

 

2
5

 0
0

0
 

883/1 1 23,3 
220/3 1 72,5 
220/4 1 76,8 
231/1 1 2975,0 
231/2 1 2973,2 
231/3 1 2944,2 
231/4 1 2975,5 
231/5 1 2974,1 

232/1, 2 2 3012,3 
232/3, 4 2 3013,3 

232/5 1 3014,9 
233/1, 5 2 2960,0 

233/2 1 2961,7 
233/3 1 2959,4 
233/4 1 2960,5 
234/1 1 2973,5 
234/2 1 2976,3 
234/3 1 2980,2 
234/4 1 2976,5 
234/5 1 2978,6 
235/1 1 3013,0 
235/2 1 3003,0 

236/1A 1 707,6 
236/1B 1 706,1 
581/1 1 71,2 
191.1 1 35,6 

191/AC 4 28,5 
360/ŽC 20 57,0 

potrubí BA 1 60,8 
produktovod 1 13,0 

celkem 68 635 tun 

NM 

Hořlavá 
kapalina kat. 

3, 
nebezpečnos

t pro vodní 
prostředí kat. 

2 

H 226, 
304, 315, 

332, 
351,H373, 

411, 

220/1 1 85,8 

ka
pa

lin
a 

su
ro

vi
n

a 

2
 5

0
0

 

2
5

 0
0

0
 

220/2 1 81,0 
221/1A, 1B 2 3,6 

221/2 1 7,7 
231/1 1 3312,1 
231/2 1 3310,1 
231/3 1 3277,9 
231/4 1 3312,7 
231/5 1 3311,2 

232/1, 2 2 3353,7 
232/3, 4 2 3354,8 

232/5 1 3356,5 
233/1, 5 2 3295,5 

233/2 1 3297,3 
233/3 1 3294,8 
233/4 1 3296,0 
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Druh 
nebezp. 
látky1) 

Klasifikace H-věty 
Identifikace 
objektu (č. 

obj. / nádrž) 

Počet 
zařízení 

Max. 
provozní 

množství (t) 

Fyzikál. 
skupens

tví 
(forma) 

Kate
gorie 

Klasifikač. 
množství 

A B 

234/1 1 3310,5 
234/2 1 3313,6 
234/3 1 3318,0 
234/4 1 3313,8 
234/5 1 3316,2 
235/1 1 3354,4 
235/2 1 3343,3 
235/3 1 3345,2 
235/4 1 3353,2 
235/5 1 3351,9 

236/1A 1 787,8 
236/1B 1 786,1 
237/1 1 29413,4 
237/2 1 29375,9 
237/3 1 29441,2 
237/4 1 29415,5 
581/1 1 79,2 
620/1 1 221,4 
620/3 1 221,0 
620/5 1 327,2 
620/6 1 327,9 
620/7 1 665,9 
620/8 1 690,5 

191/AC 4 31,7 
191.1 1 39,7 

360/ŽC 20 63,5 
630/IBC  120 0,8 
640/IBC 100 0,8 

potrubí NM 1 199,6 
325/nestand

ardní NM 
2 6,5 

produktovod 1 14,4 
celkem 206 871 tun 

BE 

Hořlavá 
kapalina kat. 

2 
H 225 

902.3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5 

5 95,0 

ka
pa

lin
a 

su
ro

vi
n

a 

2
 5

0
0

 

2
5

 0
0

0
 

236/1A 1 944 
360/ŽC 2 76,0 
220/5 1 102,4 

potrubí BE 1 5,0 
celkem 1678,4 tun 

Aditivum
2) 

Hořlavá 
kapal. kat. 3, 
nebezpečnos

t pro vodní 
prostředí kat. 

2 

H 226, 
304, 336, 
351, 4113) 

238/A-H01A, 
B-H01B, C-
H01C, D-
H01D, E-
H01E, F-
H01F, G-
H01G, H-
H02A, I-
H02B, J-
H02C, K-
H01D, L-

14 2,7 

ka
pa

lin
a 

su
ro

vi
n

a 

2
0

0
 

5
0

0
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Druh 
nebezp. 
látky1) 

Klasifikace H-věty 
Identifikace 
objektu (č. 

obj. / nádrž) 

Počet 
zařízení 

Max. 
provozní 

množství (t) 

Fyzikál. 
skupens

tví 
(forma) 

Kate
gorie 

Klasifikač. 
množství 

A B 

H02E, /M-
H02F, N-

H03A  
238/H04 1 3,9 
630/IBC 5 0,8 
631/IBC  16 0,8 

celkem 58,5 tun 

Zemní 
plyn4) 

Hořlavý plyn 
kat. 1 

H 220 potrubí 1 0,05 plyn 
surov

ina 50 200 
celkem 0,05 tun 

FAME5) 

není NL dle zákona 
224/2015 

220/1 1 85,8 

ka
pa

lin
a 

su
ro

vi
n

a 

--- --- 

235/1 1 3354,4 
235/2 1 3343,3 
235/3 1 3345,2 
235/4 1 3353,2 
235/5 1 3351,9 

236/1B 1 786,1 
901.3.1 1 79,1 

 360/ŽC 2 63,5   
celkem 17 826 tun 

HVO5) 

není NL dle zákona 
224/2015 

235/3 1 3 124,8 kapalin
a 

surovi
na --- --- 360/ŽC 10 59,3 

celkem 3 718 tun 
 
Pozn. k tabulce 2: 
1) Identifikační údaje o NL (číslo CAS, název podle IUPAC, chemické složení směsi, obchodní název, klasifikace) a 

údaje o vlastnostech NL (fyzikální, chemické, toxikologické a ostatní specifické vlastnosti) jsou uvedeny 
v bezpečnostních listech, které jsou přílohou č. 4 bezpečnostní zprávy. 

2) Aditiva jsou různé příměsi určené pro přimíchání v malých množstvích do BA/NM za účelem zlepšení jejich užitných 
vlastností. Hlavní nebezpečnou vlastnosti aditiv jsou nebezpečnosti pro zdraví či různé formy nebezpečnosti pro 
životní prostředí. 

3) Klasifikace látky a H-věty jsou uvedeny jako typové (příklad) pro aditivum pod označením X-16854 (Afton). 
4) Zemní plyn je používán pro vytápění objektů a je veden v nízkotlakých rozvodech. Vytápěné objekty ani rozvody 

plynu nemohou být, vzhledem k jejich poloze a rozměrům, zdrojem rizika závažné havárie. 
5) Vzhledem k neklasifikování směsi dle nařízení (EC) č. 1272/2008 (CLP), nebude dále hodnocena. 
 
V areálu skladu Loukov se uvedené NL vyskytují jako suroviny, nejsou zde známy žádné další NL 
ve formě meziproduktů, hotových výrobků, vedlejších produktů, odpadních a pomocných produktů 
a produktů vzniklých jako důsledek neřízených chemických procesů. Nebezpečné látky se rovněž 
nevyskytují při činnostech uvedených v příloze č. 5, kap. 1.2.5 až 1.2.7, vyhl. č. 227/2015 Sb. 
(tyto činnosti ve skladu neprobíhají). 
 

1.3 Informace o technologii 

Veškerá činnost na skladovacích a výdejních objektech PHL probíhá na základě denního 
pracovního příkazu – tzv. skladového příkazu, vydávaného vedoucím operátorem, případně VSk. 
Na příkazu jsou uvedeny veškeré činnosti a stanoven daný čerpací režim – např. příjem/výdej 
zboží produktovodem, výdej zboží na výdejní lávky, dále kontrolní činnost, vzorkování nádrží, 
případné manipulace se zbožím mezi objekty – např. přečerpávání z nádrže do nádrže, 
homogenizace nádrží, odkalování a další provozní činnosti. Pohyby zboží a veškeré manipulace se 
zbožím jsou sledovány a dokumentovány operátorem na dispečinku pomocí technologického ŘS. 
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Možné nestandardní stavy na technologických zařízeních s rizikem vzniku závažné havárie 
(nádrže, čerpadla, armatury, potrubí, produktovod) jsou monitorované v ŘS skladu, který je 
instalován na dispečinku a jehož sledování je zajištěno v nepřetržitém provozu operátorů. Řídicí 
systém sleduje hodnoty z provozu – teploty, tlaky, výšky hladin, stav čerpadel, stav armatur, stav 
aditivace, stav rekuperace, stav tlakového vzduchu, stav čerpání na výdejních lávkách atd. 
Všechny tyto hodnoty jsou vyhodnocovány na zadané podmínky – překročení teploty, max. a min. 
hladiny, překročení tlaků, start a vypnutí čerpadel, armatura otevřena/v mezipoloze/zavřena, 
hodnoty průběhu rekuperace par (teploty, tlaky, …), průtok vydávaného PHL na výdejních lávkách, 
podmínky, které musí být splněny pro povolení plnění AC atd. V případě výpadku softwaru dojde 
k automatickému odstavení všech čerpadel na všech objektech a k uzavření armatur. 
 
Hodnoty veličin za mimořádných podmínek a základní pokyny a postupy operátora při výskytu 
nestandardních stavů v souvislosti s monitorováním, ovládáním a řízením technologie uvádí 
MPBP „Závazné pokyny a postupy při nestandardních stavech – „Co dělat když“ skladu Loukov“. 
Pro každý zásobník jsou zde uvedeny kritické hodnoty a automatické reakce ŘS, případně 
požadované reakce operátora na hodnoty, např. velmi nízká hladina, velmi vysoká hladina, 
havarijní hladina, přetlak, podtlak, netěsnost v nádrži, apod., vždy s ohledem na typ a provedení 
zařízení. Tyto postupy jsou voleny s ohledem na minimalizaci možných vlivů na ostatní technologie 
skladu za mimořádných podmínek – mezi základní patří automatické odstavení zařízení (např. 
čerpadla, armatury, ventily, nastavení potrubních tras) na základě překročení nastavených limitů. 
 

 

 
Obrázek 1: Blokové schéma toku NL v objektu 
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Poznámka k obrázku: Vzhledem k variabilitě skladových kapacit v úložištích jsou toky jednotlivých produktů stejné jak 
pro BA, tak pro NM i ostatní produkty. 
 

1.3.1 Popis technologických zařízení významných z hlediska bezpečnosti 

1.3.1.1 OBJ. 581 – KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ PRODUKTOVODU, OBJ. 580 – ARMATURNÍ UZEL 

Obj. 581 je koncové zařízení produktovodu Klobouky u Brna – Loukov, které slouží pro rozdělení 
čerpaných produktů produktovodem do skladovacích nádrží skladu. Koncové zařízení je napojeno 
na trasu produktovodu Klobouky u Brna – Loukov nadzemním potrubím DN 200, které před 
výstupem z areálu skladu přechází do podzemního vedení. 
 
V objektu je instalováno čerpadlo, které slouží k čerpání produktu i opačným směrem, tj. 
z Loukova na směr Klobouky u Brna. U zadní stěny objektu se nachází elektrorozvodna. 
 
Vedle objektu je umístěna podzemní zasypaná dvouplášťová nádrž o celkovém objemu 100 m3 
s trvalou idikací netěsnosti meziplášťového prostoru, která je napojená na technologické potrubní 
rozvody skladu. Nádrž je vybavena měřením hladiny s akustickou signalizací limitních stavů 
s přenosem do řídícího systému na velín k operátorovi. Nádrž slouží pro shromažďování produktu 
vypouštěného z vkládací a přijímací komory čistícího kusu a jednak pro odpouštění směsných 
sloupců a odfuku pojistných ventilů. 
 
Obj. 580 je podzemní objekt, sloužící jako rozvodna potrubí PHL. V objektu se nachází příslušné 
uzavírací armatury pro nastavení potrubních tras ke skladovacím blokům při různých 
manipulacích s produkty – přečerpávání mezi jednotlivými skladovacími bloky, výdej a příjem po 
železnici, příjem z produktovodu, atd. 
 
Sledování a kontrola toku PHL 
Při čerpání PHL produktovodem je průtok sledován pomocí zařízení MicroMotion, které je 
umístěno na koncovém zařízení obj. 581. Toto zařízení sleduje aktuální průtok, teplotu, hustotu, 
tlak a veškeré tyto údaje jsou dálkově přenášeny na velín k operátorovi na řídící systém 
 
Pokud je produktovod bez čerpání, trasa je dotlakována a operátor na centrálním velínu 
produktovodů má online přenos tlaku na celé produktovodní trase. Hodnoty tlaku se ukládají do 
centrální databáze.  
 
Kontrolní technologický systém 
Celý produktovodní systém v ČEPRO, a. s. je sledován zabezpečovacím SW FLOWorX a 
SCADA.Tento řídící systém je umístěn ve středisku 1 Produktovody. 
 
Vodohospodářské zabezpečení objektu 
Objekt č. 581 je nadzemní přestřešený objekt se sníženou podlahou, kde hloubka snížení tvoří 
bezodotkovou záchytnou jímku. Jedna stěna objektu je otevřená, oplocená drátěným oplocením, 
zbývající tři stěny jsou opláštěny trapézovým plechem. Založení a záchytná jímka s kanálky jsou 
řešeny jako izolovaná monolitická železobetonová vana. Základová konstrukce je z vnější strany 
izolována proti případnému úniku ropných látek folií PE-HD tl. 1,5 mm chráněnou oboustranně 
proti poškození textilií. Na svislých stěnách je izolace vytažena nad úroveň terénu pod hranu 
železobetonové vany. Z vnější strany je na svislých stěnách chráněna cihelnou přizdívkou a nad 
terénem obkladem deskami CETRIS. Přes izolaci nejsou žádné prostupy. Viditelné povrchy 
betonových konstrukcí (stěny a podlahy) jsou opatřeny ochranným uzavíracím epoxydovým 
nátěrem. Případný únik PHL bude odčerpán do CAS vozidla a následně likvidován v zařízeních 
skladu (manipulační nádrže, CHČOV). 
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Identifikace zařízení:  

 Číslo a název obj. 
581 – Koncové zařízení produktovodu 
581/1 – nádrž na směsné sloupce 

 Počet jednotek v zařízení 1 
Typ technologického zařízení: zařízení pro skladování (atmosférické) 

 
Maximální skladovaný objem nebo 
maximální skladované množství 

objem 100 (m3) 
71,2 t BA/ 79,2 t NM  

Parametry chemických látek:  
 Název NL BA NM 
 Skupenství kapalina  kapalina 
 Hustota při 15°C 715 až 775 (kg/m3) 820 až 845 (kg/m3) 
 Teplota varu  30 až 210 (°C) 180 až 370 (°C) 
 Teplota vzplanutí >-20 (°C) Nad 55 (°C) 
 Tlak par (při skladovací teplotě) 35 až 90 kPa 400 Pa při 40°C 
 Meze výbušnosti DMV 0,6% - HMV 8,0% DMV 0,6% - HMV 6,5% 
Charakteristiky zařízení:  dvouplášťový podzemní zásobník  
 Objem (projektovaný) 100 (m3) 
 Průměr 2,9 (m) 
 Výška/délka/šířka … (m) / 11 (m) / … (m) 
 Dovolené % plnění 95 
 Typ zakrytí  pevná střecha  plovoucí střecha  bez střechy 

 Konstrukční provedení 
ocelová podzemní, válcová, ležatá, dvouplášťová 
nádrž s indikací úniku. 

 Vytápěcí systém  ANO    NE 

 Způsob plnění/vyprazdňování 
plnění pevně instalovaným ocelovým potrubím, 
vyprazdňování pomocí vertikálního čerpadla opět 
pevně instalovaným ocelovým potrubím. 

 Frekvence manipulací (vč. doby trvání) 
příjem směs. sloupce cca 2x /měsíc = 2 x 10 min. 
vyčerpávání cca 4x /měsíc = 4 x 20 min. 

Vstupní potrubí:  

 Průměr 
DN 150 příjem, DN 150 z pojistných ventilů, DN 80 ze 
vstupní/výstupní komory 

 Průtok max. 100 – 120 m3/hod 

 Umístění 
horní – prochází přes demontovatelné víko (přírubové 
spoje) 

 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 
Výstupní potrubí:  
 Průměr DN 80 
 Průtok cca 45 m3/hod. 
 Umístění horní přes přírubové spojení na výtlaku čerpadla 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 
Bezpečnostní systémy:  
 Záchytná jímka   ANO – rozm.: 17,95 (d) x 9 (š) x 0,52 (v) m   NE 

 

Jiné bezpečnostní systémy nádrž 581/1: 
- měření výšky hladiny/teplot/gradient, 
- protiexplozivní pojistky 
- rekuperace par 
- ochrana před účinky statické a atmosfér. elektřiny 
koncové zařízení – obj. 581: 
- 2 x čidlo detekce plynů, 
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- 1 x záblesková signalizace vzniku požáru, 
- CCTV 
- EPS 

Seznam dokumentace k danému objektu kalibrační tabulka, protokol o těsnostní zkoušce, 
provozní záznamy – hlášení provozovny, požární řád, 
MPBP Koncové zařízení produktovodu obj. 581 
skladu Loukov, MPBP Závazné pokyny a postupy při 
nestandardních stavech – „Co dělat když“ skladu 
Loukov 

 

1.3.1.2 OBJ. 360 – STÁČIŠTĚ ŽELEZNIČNÍCH CISTEREN 

Objekt 360 je přestřešené stáčiště, které slouží ke stáčení nebo plnění žel. cisteren PHL. Plnění 
nebo stáčení se děje přes obj. 220, kde jsou umístěna čerpadla, z/do skladovacích nádrží skladu. 
Stáčiště je vybudováno jako dvoukolejné, je zde celkem 20 stáčecích nebo plnících míst. 
Provedení technologického zařízení umožňuje provádět současně dvě manipulace, tj. stáčení 
nebo plnění dvou různých produktů. 
 
Mezi kolejemi je vybudován hlavní technologický kanál, řešený jako želbetonová bezodtoková 
jímka izolovaná Ropoplastem, který současně tvoří záchytnou jímku při případném úniku PHL. 
 
Řídící technologický systém 
Veškerou činnost na obj. 360 provádí obsluha na základě písemného skladového příkazu 
vedoucího operátora skladu (vedoucího skladu), který určuje rozsah činností a daný čerpací režim. 
Po přistavení ŽC na stáčecí místo proběhne nejdříve kontrola kvality zboží, kterou provádí 
zaměstnanci laboratoře dle provozního předpisu společnosti. Po obdržení souhlasu ke stáčení 
označí obsluha soupravu zelenou informační tabulkou, která značí zboží vyhovující, napojí na 
cisternu stáčecí hadice a nastaví potrubní cestu dle daného čerpacího režimu. Telefonicky se 
spojí s operátorem na velínu a vzájemně si odsouhlasí připravenost k čerpání, tzn. je nastavena a 
překontrolována potrubní cesta a koncový objekt čerpání je připraven na příjem. Stáčení zahájí 
otevřením výpustní armatury ŽC a zapnutím čerpadel. Po zahájení čerpání překontroluje obsluha 
těsnost propojení a provádí kontrolu po celou dobu stáčení. Železniční cisternu je nutno úplně 
vyprázdnit. Po ukončení stáčení vypne obsluha čerpadlo, stáčecí potrubí spustí do příslušné 
manipulační nádrže na obj. 220. Překontroluje úplné vyprázdnění ŽC, uzavře armaturu na ŽC, 
odpojí stáčecí hadice, překontroluje jejich vyprázdnění a uloží hadice na určené místo. Ukončení 
čerpání ohlásí operátorovi na velín. Prázdné ŽC se plombují pouze u bioethanolu. 
 
Vodohospodářské zabezpečení objektu 
Obj. 360 je vybudován jako technologický kanál překrytý pororoštem. Středem mezi kolejemi je 
veden potrubní kanál, krytý pororoštem, do kterého je svedena vyspádovaná betonová 
manipulační plocha stáčecího a plnícího stanoviště. Kanál zároveň tvoří záchytnou bezodtokovou 
jímku, která svojí kapacitou cca 570 m3 splňuje požadavek na 25 % objemu současně plněných 
nebo stáčených ŽC. Betonová manipulační plocha i záchytná jímka jsou zajištěny proti pronikání 
ropných látek do podloží izolací Ropoplast mezi dvěma vrstvami textilie Izochran. Veškeré úniky 
PHL, které by na objektu vznikly, jsou zachyceny v této jímce. Jejich likvidace se provádí 
následujícím způsobem: zachycené PHL jsou odčerpávány do CAS vozidla a následně do 
manipulační nádrže, kontaminovaná voda je odčerpávána čerpadlem do zaol. kanalizace skladu. 
 
Identifikace zařízení:  
 Číslo a název obj. 360 – Stáčiště železničních cisteren 
 Počet jednotek v zařízení 20 
Typ technologického zařízení: zařízení pro plnění/zařízení pro stáčení 
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Maximální skladovaný objem 
nebo maximální skladované 
množství 

objem 60-80 (m3) 
63,5 t NM/FAME, 57,0 t BA, 76 t BE, 59,3 t HVO 

Parametry chemických látek:  
 Název NL BA NM FAME BE HVO 
 Skupenství kapalina  kapalina kapalina kapalina kapalina 

 Hustota při 15°C 
715 až 
775 
(kg/m3) 

820 až 
845 
(kg/m3) 

835 
(kg/m3) 

790 až 
793 
(kg/m3) 

770 až 
790 
(kg/m3) 

 Teplota varu  
30 až 210 
(°C) 

180 až 
370 (°C) 

180 až 
370 (°C) 

78,4 (°C) 
180 až 
320(°C) 

 Teplota vzplanutí <-20 (°C) Nad 55 
(°C) 

Nad 55 
(°C) 

<13 (°C) Nad 61 
(°C) 

 Tlak par (při skladovací teplotě) 35 až 90 
kPa 

0,4 kPa při 
40°C 

0,1 kPa 125 kPa 0,087 
kPa 

 Meze výbušnosti 
DMV 0,6% 
- HMV 
8,0% 

DMV 0,6% 
- HMV 
6,5% 

 DMV 3,4% 
- HMV 15% 

 

Charakteristiky zařízení:  železniční cisterna 
 Objem (projektovaný) 60 - 80 (m3) 
 Průměr 2,2 -2,8(m) 
 Výška/délka/šířka … (m) / 10,28 - 13 (m) / … (m) 
 Dovolené % plnění 95 
 Typ zakrytí  pevná střecha  plovoucí střecha  bez střechy 

 Konstrukční provedení mobilní ležatá ocelová nádrž, jednoplášťová 
 Vytápěcí systém  ANO    NE 

 Způsob plnění/vyprazdňování flexibilní hadice pomocí čerpadla 

 
Frekvence manipulací (vč. doby 
trvání) 

12-15 x 6 hod./měsíc 

Vstupní potrubí:  
 Průměr DN 100  
 Průtok 25 m3/h 
 Umístění spodní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 

Výstupní potrubí:  
 Průměr DN 100 
 Průtok 25 m3/h 
 Umístění spodní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 

Bezpečnostní systémy:  
 Záchytná jímka   ANO – rozm.: 130 (d) x 2,9(š) x 1,6 (v) m  NE 

 

Jiné bezpečnostní systémy - protiexplozivní pojistky 
- rekuperace par 
- ochrana před účinky statické a atmosfér. elektřiny  
- EPS, DHP 

Seznam dokumentace k danému 
objektu 

MPBP objektu, požární řád, projektová dokumentace, 
provozní záznamy – hlášení provozovny 
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1.3.1.3 OBJ. 231-235 – PODZEMNÍ SKLADOVACÍ OBJEKTY 

Objekty 231 – 235 jsou podzemní skladovací zařízení pro pohonné hmoty (NM, BA a FAME). 
Jednotlivý objekt je tvořen skladovacími nádržemi, odkalovací nádrží, strojovnou, manipulační 
chodbou, šoupátkovou síní, elektrorozvodnou, měřící chodbou a schodišti. Skladovací kapacita 
každého úložiště se skládá z pěti navzájem izolovaných nádrží.  
 
Nádrže jsou válcové, ležaté, mírně skloněné k manipulační chodbě. Jsou sestaveny z ocelových 
svařovaných plátů a uloženy v betonovém lůžku. Vnitřní stěny nádrží jsou opatřeny cementovým 
nástřikem. Válec nádrže je na obou stranách uzavřen polokoulí. 
 
Vnitřní uspořádání technologického zařízení v podzemí objektu dovoluje současně provádět dvě 
manipulace s uskladněnými PHL. Objekt je ve vstupní části napojen na vnější nadzemní rozvod, 
který propojuje všechna příjmová, skladovací a výdejová místa skladu. Podzemní část objektu se 
využívá pro skladování a manipulaci s uskladněnými PHL. Vstupní část objektu – šoupátková síň a 
vnější potrubní rozvody, slouží pro nastavení průběžných potrubních cest podle jednotlivých 
čerpacích režimů. 
 
Součástí každého skladovacího objektu je SHZ CO2 a vzduchotechnické zařízení pro odvětrávání 
prostorů. 
 
Plnění skladovacích nádrží PHL probíhá buď čerpáním z ŽC nebo z produktovodu. Odvzdušňovací 
potrubí od skladovacích nádrží s BA (obj. 231 až 233) je napojeno na centrální sběrný systém 
uhlovodíkových par, který je napojen na rekuperační jednotku s plynojemem. 
 
Řídící technologický systém 
Veškeré servoarmatury a čerpadla je možno ovládat dálkově z velínu přes řídící technologický SW 
SCX, nebo ručně z místa. Ten také provádí automatické spuštění čerpadla v případě plnění AC na 
výdejních lávkách. Veškeré ostatní ruční armatury je nutno ovládat ručně – obsluhou, polohu 
danné armatury si operátor zaznamená ručně v mimice SW SCX.  
 
Kontrolní technologický systém 
Na každé jednotlivé nádrži v objektech 231 až 235 (25 nádrží) je osazeno zařízení pro měření 
výšky hladiny.Toto měřidlo se skládá ze snímače hladiny, snímače teploty, spínače proti přeplnění 
a z převodníku. Přenos těchto údajů je zajištěn dálkově do řídícího SW SCX na velín k operátorovi. 
Také je možný místní odečet výšky hladiny přímo u každé nádrže.  
 
Zvuková a optická signalizace dosažení max. hladiny v nádrži je svedena do řídícího systému 
k operátorovi na velín. Zařízení na přeplnění nádrže zajišťuje uzavření napouštěcí servoarmatury 
v případě dosažení havarijní hladiny. 
 
U čerpadel je instalováno měření teploty ucpávky, které má tři úrovně. V prvních dvou úrovních, 
řídící SW SCX upozorní zvukově, že je teplota větší jak 25°C, pak při dosažení teploty 30°C a při 
teplotě 35°C řídící SW provede automaticky blokaci danného čerpadla. Vše je doprovázeno 
zvukovou a světelnou signalizací. U každého čerpadla je také instalováno zařízení na měření tlaku 
a chodu čerpadla s přenosem do řídícího SW SCX. 
 
Na měření úrovně tlaku v paroprostoru je na každé nádrži instalováno měřidlo ROSEMONT 
s přenosem údajů do řídícího SW k operátorovi na velín. 
 
Vodohospodářské zabezpečení objektu 
Odpadní vody z objektu jsou vyčerpávány přes odlučovač do zaolejované kanalizace skladu 
svedené na CHČOV. V případě úniku PHL uvnitř objektu je stavebním uspořádáním zajištěno, že 
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při uzavření přívodních potrubních cest do objektu se hladina rozlitých PHL ustálí na úrovni 
hladiny poškozené nádrže a tato hranice při poškození jedné skladovací nádrže nepřesáhne 
výšku nejnižšího vstupu do podzemní části objektu. V tomto případě je třeba věnovat pozornost 
přilehlým vodotečím a terénu. Při zatopení strojovny a manipulačních chodeb je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost drenážnímu systému v terénu a indikačním vrtům, neboť může dojít k úniku 
PHL dilatačními spárami, trhlinami a spárami mezi nádrží a obalovým betonem. Při přeplnění 
nádrže by došlo k výronu PHL v měřící chodbě nebo plamenopojistkou do okolního terénu 
objektu.  
 
 
Identifikace zařízení:  

 Číslo a název obj. 
Obj. 231/1-5, 232/1-5, 233/1-5, 234/1-5, 235/1-5 – 
podzemní skladovací objekty 

 Počet jednotek v zařízení 25 
Typ technologického zařízení: zařízení pro skladování (atmosférické) 

 
Maximální skladovaný objem 
nebo maximální skladované 
množství 

objem (99 500 m3) – celkový objem nádrží 
množství … (t) 

Parametry chemických látek:  
 Název NL BA NM FAME HVO 
 Skupenství kapalina  kapalina kapalina kapalina 

 Hustota při 15°C 
715 až 775 
(kg/m3) 

820 až 845 
(kg/m3) 

883 (kg/m3) 
770 až 790 
(kg/m3) 

 Teplota varu  
30 až 210 
(°C) 

180 až 370 
(°C) 

180 až 370 
(°C) 

180 až 
320(°C) 

 Teplota vzplanutí <-20 (°C) Nad 55 (°C) Nad 55 (°C) 
Nad 61 
(°C) 

 Tlak par (při skladovací teplotě) 35 až 90 kPa 
400 Pa při 
40°C 

0,1 kPa 0,087 kPa 

 Meze výbušnosti 
DMV 0,6% - 
HMV 8,0% 

DMV 0,6% - 
HMV 6,5% 

 
 

Charakteristiky zařízení:  jednoplášťový podzemní zásobník  
 Objem (projektovaný) 4000 (m3) 
 Průměr 10 (m) 
 Výška/délka/šířka … (m) / 60 (m) / … (m) 
 Dovolené % plnění 97 
 Typ zakrytí  pevná střecha  plovoucí střecha  bez střechy 

 Konstrukční provedení jednoplášťová obetonovaná podzemní nádrž 
 Vytápěcí systém  ANO    NE 

 Způsob plnění/vyprazdňování ocelovým potrubím 

 
Frekvence manipulací (vč. doby 
trvání) 

nepřetržitý provoz 

Vstupní potrubí:  
 Průměr DN 200 
 Průtok 240 m3/hod 
 Umístění spodní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 

Výstupní potrubí:  
 Průměr DN 250/200 
 Průtok 240 m3/hod 
 Umístění spodní 



BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU LOUKOV 

ČEPRO, a.s.  Vydání: 5 Revize: 0 Strana: 24 

ČÁST II. POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI 

 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 

Bezpečnostní systémy:  
 Záchytná jímka   ANO – 1087 m3   NE 

 

Jiné bezpečnostní systémy - měření výšky hladiny/ teplot/ přetlaku/ podtlaku/ 
gradient, 

- protiexplozivní pojistky 
- rekuperace par u obj. s BA 
- ochrana před účinky statické a atmosfér. elektřiny  
- EPS, SHZ CO2, detekce plynů 
- CCTV, EZS 
- vzduchotechnické zařízení pro větrání prostoru 

Seznam dokumentace k danému 
objektu 

MPBP objektu, požární řád, záznam o defektoskopii a 
těsnostní zkoušce, kalibrační tabulka pro jednotlivou nádrž, 
projektová dokumentace, provozní záznamy – hlášení 
provozovny 

 

1.3.1.4 OBJ. 236 – NADZEMNÍ SKLADOVACÍ OBJEKT 

Objekt 236 sestává ze dvou nadzemních stojatých válcových ocelových izolovaných nádrží 2 x 
1000 m3, které slouží pro skladování bezolovnatých benzínů, nafty motorové, bioetanolu nebo 
FAME.  
 
Konstrukční provedení: jedná se o 2 ks kruhových základů pod technologické ocelové nádrže, 
umístěné v havarijní jímce. Ocelová kruhová havarijní jímka je posazena na železobet. kruhovém 
prstenci. Prstence tvoří základ pod vnějším okrajem ocelové havarijní jímky. Dno hav. jímky je 
uloženo na betonové membráně podsypané štěrkopískem a odizolované proti zemní vlhkosti. Ke 
dnu ocelové hav. jímky je přivařena ocelová manžeta velikosti průměru vlastní skladovací nádrže, 
ke které je technologická nádrž přivařena. Nádrž je řešena jako stojatá válcová nadzemní 
s kovovou ochrannou jímkou a indikací netěsnosti vnitřního dna nádrže. Střechy a plášť 
zásobníků jsou izolované, prostor ochranné jímky je přestřešený. Pro odvedení dešťových vod je 
kolem prstenců proveden obsyp drceným kamenem o tl. 10-15 cm do vzdálenosti 3 m od obvodu 
nádrže. Odvodnění přestřešení nádrže a prostoru mezi nádrží a hav. jímkou je provedeno 
samospádem, stékající na obsyp z drceného kamene. 
 
Odvzdušňovací potrubí od skladovacích nádrží je napojeno na centrální sběrný systém 
uhlovodíkových par, který je napojen na rekuperační jednotku s plynojemem. 
 
Řídící technologický systém 
Ovládání sacích a napouštěcích servoarmatur je dálkově přes řídící technologický SW z velínu, je 
možnost i místního ovládání trojtlačítky umístěnými u servoarmatur v meziprostoru nádrží. 
Přepínání do místního ovládání se provádí v elektrorozvodně obj. 220. 
 
Kontrolní technologický systém 
Na každé jednotlivé nádrži v obj. 236 je osazeno zařízení pro měření výšky hladiny. Toto měřidlo 
se skládá ze snímače hladiny, snímače teploty, spínače proti přeplnění a z převodníku. Přenos 
těchto údajů je zajištěn dálkově do řídícího SW na velín k operátorovi. Také je možný místní 
odečet výšky hladiny přímo u nádrže – před vstupem na schodiště. Zvuková a optická signalizace 
dosažení max. hladiny v nádrži je svedena do řídicího systému k operátorovi na velín. Na měření 
přetlaku benzínových par je na každé nádrži instalováno měřidlo ROSEMONT s přenosem údajů 
do řídícího SW na velín k operátorovi. 
 
Vodohospodářské zabezpečení objektu 
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Každá nádrž je umístěna v ochranné kovové havarijní jímce, která při případném porušení nádrže 
pojme celý její objem. PHL se tak zachytí v havarijní jímce, tudíž nedojde ke kontaminaci okolního 
prostoru, povrchových či podzemních vod. V případě úniku PHL do havarijní jímky, je možno PHL 
stávajícím potrubím přečerpat do manipulačních nádrží v obj. 220. 
 
Identifikace zařízení:  
 Číslo a název obj. 236/1A, 236/1B – nadzemní skladovací objekt 
 Počet jednotek v zařízení 2 
Typ technologického zařízení: zařízení pro skladování (atmosférické  

 
Maximální skladovaný objem nebo 
maximální skladované množství 

objem  943,5 (m3) BE, NM 941,4 (m3)  

Parametry chemických látek:  
 Název NL BA NM FAME BE 
 Skupenství kapalina  kapalina kapalina kapalina 

 Hustota při 15°C 
715 až 775 
(kg/m3) 

820 až 845 
(kg/m3) 

883 
(kg/m3) 

790 až 
793 
(kg/m3) 

 Teplota varu  
30 až 210 
(°C) 

180 až 370 (°C) 
180 až 370 
(°C) 

78,430 
(°C) 

 Teplota vzplanutí <-20 (°C) Nad 55 (°C) 
Nad 55 
(°C) 

<13 
(°C) 

 Tlak par (při skladovací teplotě) 35 až 90 kPa 400 Pa při 40°C 0,1 kPa 125kPa 

 Meze výbušnosti DMV 0,6% - 
HMV 8,0% 

DMV 0,6% - HMV 
6,5% 

--- 

DMV 
3,4% - 
HMV 
15% 

Charakteristiky zařízení:  nadzemní válcová ocelová stojatá nádrž v ocelové jímce 
 Objem (projektovaný) 1000 (m3) 
 Průměr 11,4 (m) 
 Výška/délka/šířka … (m) / 11,4 (m) / … (m) 
 Dovolené % plnění 95 
 Typ zakrytí  pevná střecha   plovoucí střecha  bez střechy 
 Konstrukční provedení nadzemní válcová ocelová stojatá nádrž v ocelové jímce 
 Vytápěcí systém  ANO    NE 
 Způsob plnění/vyprazdňování ocelovým potrubím 

 
Frekvence manipulací (vč. doby 
trvání) 

nepřetržitý provoz 

Vstupní potrubí:  
 Průměr DN 100  
 Průtok 200 m3/hod 
 Umístění spodní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 
Výstupní potrubí:  
 Průměr DN 125 
 Průtok 30 l/s 
 Umístění spodní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 
Bezpečnostní systémy:  
 Havarijní jímka   ANO – rozm.: 15,2 (průměr) x 7(v) m  NE 
 Jiné bezpečnostní systémy - měření výšky hladiny/ teplot/ přetlaku/ podtlaku/ 
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gradient, 

- protiexplozivní pojistky 
- rekuperace par 
- ochrana před účinky statické a atmosfér. elektřiny  
- EPS, polostabilní hasicí zařízení, detekce plynů 
- detekce úniku do mezipláště dna  
- CCTV 

Seznam dokumentace k danému 
objektu 

MPBP pro objekt, požární řád, protokol o těsnostní 
zkoušce, kalibrační tabulka pro danou nádrž, projektová 
dokumentace, provozní záznamy – hlášení provozovny 

 

1.3.1.5 OBJ. 237 – PODZEMNÍ SKLADOVACÍ OBJEKT 

Objekt je určen pro příjem, skladování, manipulaci a výdej PHL (motorové nafty) o celkové 
skladovací kapacitě 140 000 m³, s tím, že každá ze čtyř nádrží má objem pro skladování 35 000 
m³. Příjem a výdej skladovaného produktu do/ze skladovacích nádrží je prováděn ze stávajícího 
potrubního rozvodu nebo z nového samostatně vybudovaného potrubního propojení u koncového 
zařízení (obj. 581) s propojením na toto koncové zařízení a potrubí k plnění AC a ŽC.  
 
Skladovací nádrže jsou vybaveny instrumentací měření a regulace zajišťující kontinuální sledování 
stavu hladiny NM v zásobnících a spolu příslušným armaturním vystrojením zabraňující jejich 
přeplnění. Expedice NM ze skladovacích nádrží je zajišťována instalovanými čerpadly v čerpací 
stanici s napojením jejich výtlaku do stávajícího potrubního rozvodu v areálu skladu a potrubního 
propojení s koncovým zařízením u obj. 581. Součástí potrubních rozvodů skladu je i rozvod a 
zařízení pro možnost manipulace s produktem (přečerpání do jiné nádrže skladu, homogenizace 
produktu v nádrži).  
 
Skladovací nádrže jsou dle potřeby kontrolovaně odkalovány resp. odvodňovány. Odpouštěná 
voda je svedena do stávající kanalizace zaolejovaných odpadních vod a vedena na CHČOV skladu.  
 
Popis technologického vybavení úložiště PHL 237 
Zásobníky jsou napojeny přes spojovací krčky na společnou podzemní technologickou chodbu na 
potrubní rozvody skladu. Zásobníky jsou navrženy jako podzemní železobetonové nádrže s pevnou 
střechou a jsou vybaveny úpravou pro indikací netěsností vnitřní dvouplášťovou výstelkou s 
kontrolou těsnosti mezi jednotlivými vrstvami vakuovým systémem.  
 
Systém detekce netěsnosti zahrnuje měření tlaku ve vyhodnocovací jednotce samostatně pro 
každý segment meziprostoru výstelky (celkem 11 segmentů v každé nádrži). V rámci MaR je 
přenášen signál ztráty vakua (změny v podtlaku) do ŘS. Zásobníky jsou vybaveny instrumentací 
MaR zahrnující:  

 kontinuální měření hladiny (radarovým hladinoměrem s uklidňovací trubkou), 
 limitní měření hladiny (signalizace pro zabezpečení proti přeplnění), 
 vícebodové měření teploty (multispotovým teploměrem), 
 měření podtlaku resp. přetlaku v nádržích. 

 
Součástí systému MaR je ovládání čerpadel a elektroventilů z řídicího systému a přenos dat a 
signalizace limitních stavů čerpadel (teplota vinutí motoru, ložisek a ucpávek) a dále signalizace 
poruchových stavů provozního větrání. 
 
Dále jsou zásobníky vybaveny v rámci strojně technologické části: 

 víceúrovňovým vzorkováním potrubním svazkem vyvedeným společným hrdlem do 
technologické chodby 
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 hrdlem pro ruční měření hladiny vystrojenou vodící trubkou s možností ručního odběru 

vzorků 
 vstupem do nádrže průlezem z technologické chodby 
 vstupem do nádrže střešním vstupem (provozním žebříkem) 
 odvětrání nádrže do ovzduší přes protidetonační pojistku (s otápěním proti zamrznutí) 
 úprava montážního prostupu ve vrcholu nádrže s přírubou pro přenosný ventilátor 

 
Popis technologického vybavení ČS 221 
V čerpací stanici jsou instalována 4 čerpadla P237.1 – 4 o výkonu 250 m3/h. Čerpadla jsou 
opatřena frekvenčními měniči. Výtlak čerpadel je napojen do příjmového a manipulačního potrubí. 
Obě tato potrubí jsou propojena se 4 rozdělovači. Každý rozdělovač je přes uzavírací armaturu 
napojen jak do stávajících okružních potrubních rozvodů, tak do nově navržených potrubních 
rozvodů, z nichž 1 propojuje nové úložiště se stávajícími objekty 234 a 235 a další potrubní 
rozvody jsou vedeny k obj. 581. Tento způsob potrubního propojení umožňuje provádění více 
činností současně (příjem produktu, homogenizaci, expedici). Dále k objektu náleží podzemní 
dvouplášťová nádrž o objemu 10 m3, která slouží pro zachycení přepadů z pojišťovacích ventilů, 
chlazení ucpávek čerpadel a zachycení úkapů z objektu 237. 
 
SHZ – strojovna a úložiště hasebního plynu – obj. 537 
Stabilní hasicí zařízení je instalováno v manipulační chodbě obj. 237. Objekt strojovny a úložiště 
hasebního plynu je řešen jako kontejner umístěný na betonové základové desce se základovým 
zemničem, na který je napojeno vlastní uzemnění kontejneru. 
 
Řídící technologický systém 
Provoz obj. 237 vč. ČS 221, tj. ovládání čerpadel a armatur, resp. signalizace stavu ručně 
ovládaných uzávěrů, je řešen přes ŘS skladu.  
 
Vodohospodářské zabezpečení objektu 
Technologické odpadní vody, které vznikají při odvodňování zásobníků, jsou spolu s vodami 
z úkapových jímek a van odváděny do zaolejované kanalizace, která je svedena na CHČOV, kde 
jsou tyto vody likvidovány. 
 
Úložiště PHL je z hlediska ochrany stavby před působením podzemní vody a dále z hlediska 
ochrany vod před ropnými látkami u objektů pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování 
dle ČSN 75 3415 vybaveno drenážním systémem s odvedením drenážních vod. Tato kanalizace 
pro odvedení drenážních vod je vyvedena do povrchových vod v cestním příkopu pod úložištěm, 
zaústěným do vodoteče. Vývod odvedení drenážních vod je opatřen monitorovacím a 
přepojovacím objektem (jímkou) s detekcí ropných látek v drenážních vodách s přepojením 
(pomocí uzavíracích armatur) vývodu drenáže na souběžně vedenou kanalizaci zaolejovaných 
vod. Čisté vody jsou vypouštěny do příkopu přes odlučovač lehkých kapalin s kapacitou 20 l/s, 
který je vybaven koagulačním a sorpčním filtrem tak, aby bylo zajištěno dodržení parametrů pro 
vypouštění drenážních vod do vod povrchových dle určených limitů. V případě signalizace 
přítomnosti ropných látek v monitorovacím objektu provede obsluha kontrolu v monitorovacím 
objektu. Pokud bude potvrzena přítomnost NL indikující možný únik PHL ze zařízení skladu a 
čerpací stanice, budou provedena opatření k zjištění úniku a nápravná opatření. 
 
Provoz kanalizace zaolejovaných vod a provoz systému pro odvedení drenážních vod se řídí 
samostatnými provozními řády. 
 
V případě úniku PHL uvnitř objektu ČS je stavebním uspořádáním (dimenzováním havarijní jímky) 
zajištěno, že při uzavření přívodních potrubních cest do objektu se hladina rozlitých PHL ustálí pod 
úrovní nejnižšího vstupu do objektu (prostupy ventilátorů).  
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V případě signalizace úniku PHL uvnitř technologické chodby úložiště (dosažení definované 
hladiny ve sběrné jímce) je nezbytné bez prodlení provést kontrolu. Pokud je potvrzen únik PHL 
uvnitř technologické chodby a intenzita úniku nevylučuje možnost zaplavení technologické 
chodby, uzavře obsluha okamžitě vodotěsný tlakový uzávěr u vstupu do objektu. Technologická 
chodba je navržena jako společná havarijní jímka pro skladovací nádrže. V případě jejího 
zaplavení produktem ze skladovací nádrže dojde k vyrovnání hladin v nádrži a technologické 
chodbě.  
 
Identifikace zařízení:  
 Číslo a název obj. 237/1 - 4 – podzemní skladovací objekt 
 Počet jednotek v zařízení 4 
Typ technologického zařízení: zařízení pro skladování (atmosférické) 

 
Maximální skladovaný objem nebo 
maximální skladované množství 

objem 35 258,9 m3/jeden zásobník  

Parametry chemických látek:  
 Název NL NM 
 Skupenství kapalina 
 Hustota při 15°C 820 až 845 (kg/m3) 
 Teplota varu  180 až 370 (°C) 
 Teplota vzplanutí nad 55 (°C) 
 Tlak par (při skladovací teplotě) 400 Pa při 40°C 
 Meze výbušnosti DMV 0,6% - HMV 6,5% 
Charakteristiky zařízení:  dvouplášťový podzemní zásobník 
 Objem (projektovaný) 37 000 (m3) 
 Průměr 47,8 (m) 
 Výška/délka/šířka … (m) / 21,5 (m) / … (m) 
 Dovolené % plnění 97 
 Typ zakrytí  pevná střecha  plovoucí střecha  bez střechy 
 Konstrukční provedení dvojitá laminátová stěna na betonovém podkladě 
 Vytápěcí systém  ANO    NE 
 Způsob plnění/vyprazdňování ocelovým potrubím 
 Frekvence manipulací (vč. doby trvání) nepřetržitý provoz 
Vstupní potrubí:  
 Průměr DN 200 
 Průtok 120 m3/hod 
 Umístění spodní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 
Výstupní potrubí:  
 Průměr DN 250/200 
 Průtok 240 m3/hod 
 Umístění spodní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 
Bezpečnostní systémy:  
 Záchytná jímka   ANO – rozm.: 1749 m3   NE 

 

Jiné bezpečnostní systémy - měření výšky hladiny/ teplot/ přetlaku/ podtlaku/ 
gradient, 

- protiexplozivní pojistky, 
- ochrana před účinky statické a atmosfér. elektřiny  
- EPS, SHZ, detekce plynů 
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- CCTV, EZS 

Seznam dokumentace k danému objektu MPBP pro obj. 237 a ČS 221, kalibrační tabulka pro 
danou nádrž, záznam o těsnostní zkoušce, požární 
řád, projektová dokumentace 

 

1.3.1.6 OBJ. 220 – ČERPACÍ STANICE, ÚLOŽIŠTĚ MANIPULAČNÍCH NÁDRŽÍ 

Objekt č. 220 je nadzemní čerpací stanice sloužící pro stáčení PHL ze ŽC do skladovacích nádrží 
skladu. Jsou zde také umístěna distribuční čerpadla pro výdej BA, BE (NM, FAME) z obj. 236 do 
AC na obj. 191. Součástí objektu je 5 podzemních válcových ležatých nádrží o objemu 100 m3, 
které slouží jako manipulační nádrže. Nádrže jsou uloženy v železobetonové jímce, vytvářející 
bezodtokovou havarijní jímku.  
 
Odvzdušňovací potrubí od nádrží je napojeno na centrální sběrný systém uhlovodíkových par, 
který je napojen na plynojem. 
 
Řídící technologický systém 
Ovládání hlavních čerpadel je buď dálkově přes řídící technologický SW z velínu, nebo místní 
dvojtlačítky, které jsou umístěny v čerpací stanici obj. 220. Distribuční čerpadla jsou ovládána 
z velínu přes řídící technologický SW a výdejní systém ACCULOAD. V případě potřeby je možné i 
místní ovládání dvojtlačítky v čerpací stanici. Pro místní ovládání hlavních a distribučních čerpadel 
musí být vydáno na velínu v řídícím systému povolení operátorem. 
 
Kontrolní technologický systém 
Měření hladin u jednotlivých nádrží je zajištěno zařízením pro měření kontinuální výšky hladiny. Je 
zde možný místní odečet, dálkový přenos je zajištěn k operátorovi na velín do řídícího SW. Je zde 
blokace proti přeplnění nádrží, kdy se při dosažení maximální hladiny uzavírají napouštěcí 
armatury a vypínají příslušná čerpadla. 
 
Vodohospodářské zabezpečení objektu 
V případě úniku PHL uvnitř ČS 220 se tyto zachytí v technologickém kanálu uvnitř objektu, který je 
vybudován jako nepropustná bezodtoková havarijní jímka. Zachycené PHL jsou odčerpávány do 
CAS vozidla a následně stočeny do manipulační nádrže. Kontaminovaná voda je odčerpávána 
čerpadlem do zaolejované kanalizace skladu. 
 
Manipulační nádrže, které jsou součástí objektu, jsou uloženy v železobetonové jímce, vytvářející 
havarijní jímku, která je nepropustná, bezodtoková a případný únik PHL je likvidován stejným 
způsobem jako uvnitř ČS 220. 
 
Identifikace zařízení:  
 Číslo a název obj. 220/1-5 – podzemní skladovací objekt 
 Počet jednotek v zařízení 5 
Typ technologického zařízení: zařízení pro skladování (atmosférické)  

 
Maximální skladovaný objem 
nebo maximální skladované 
množství 

objem 102,4 (m3) BA/BE, 102,7 (m3) NM/FAME 

Parametry chemických látek:  
 Název NL BA NM FAME BE 
 Skupenství kapalina  kapalina kapalina kapalina 

 Hustota při 15°C 
715 až 775 
(kg/m3) 

820 až 845 
(kg/m3) 

883 (kg/m3) 
790 až 793 
(kg/m3) 

 Teplota varu  30 až 210 180 až 370 180 až 370 78,430 
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(°C) (°C) (°C) (°C) 

 Teplota vzplanutí <-20 (°C) Nad 55 (°C) Nad 55 (°C) <13 (°C) 

 Tlak par (při skladovací teplotě) 
35 až 90 
kPa 

400 Pa při 
40°C 

0,1 kPa 125kPa 

 Meze výbušnosti 
DMV 0,6% - 
HMV 8,0% 

DMV 0,6% -  
HMV 6,5% 

--- 
DMV 3,4% - 
HMV 15% 

Charakteristiky zařízení:  podzemní válcová ležatá ocelová jednoplášťová nádrž 
v záchytné vaně 

 Objem (projektovaný) 100 (m3) 
 Průměr 3 (m) 
 Výška/délka/šířka … (m) / 15 (m) / … (m) 
 Dovolené % plnění 95 
 Typ zakrytí  pevná střecha  plovoucí střecha  bez střechy 

 Konstrukční provedení 
podzemní válcová ležatá ocel. jednoplášť. nádrž v betonové 
záchytné vaně 

 Vytápěcí systém  ANO    NE 

 Způsob plnění/vyprazdňování ocelovým potrubím 

 
Frekvence manipulací (vč. doby 
trvání) 

nepřetržitý provoz 

Vstupní potrubí:  
 Průměr DN 150 
 Průtok 67 l/s 
 Umístění spodní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 

Výstupní potrubí:  
 Průměr DN 150 
 Průtok 30 l/s 
 Umístění spodní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 

Bezpečnostní systémy:  
 Záchytná jímka   ANO – rozm.: 17 (d) x 25 (š) x 5 (v) m  NE 

 

Jiné bezpečnostní systémy - měření výšky hladiny/ teplot/ přetlaku/ podtlaku/ 
gradient, 

- protiexplozivní pojistky, 
- rekuperace par, 
- ochrana před účinky statické a atmosfér. elektřiny, 
- EPS 

Seznam dokumentace k danému 
objektu 

MPBP pro objekt 220, záznam o defektoskopii a těsnostní 
zkoušce, kalibrační tabulka pro danou nádrž, projektová 
dokumentace, požární řád, provozní záznamy – hlášení 
provozovny 

 

1.3.1.7 OBJ. 620 – PODZEMNÍ SKLADOVACÍ OBJEKT NM 

V současné době je objekt mimo provoz.  
 
Objekt 620 se skládá z osmi podzemních zasypaných, válcových, kovových svařovaných nádrží 
o objemu č. 1-4 – 300 m3, č. 5,6 – 400 m3 a č. 7,8 – 800 m3. Možnost uskladnění NM je pouze 
v nádržích 620/1,3,5-8. Nádrže jsou provedeny dle ČSN 69 8119 s pevnou střechou. Skladovací 
nádrže jsou řešeny jako jednoplášťové zevně nekontrolovatelné. Dna nádrží jsou jednovrstvá. 
Nádrže jsou situovány ve dvou rovnoběžných řadách po čtyřech nádržích a jsou obsypány. Mezi 
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nádržemi je umístěna podzemní obslužná chodba, ve které jsou umístěny potrubní rozvody, 
armaturní uzly a elektroinstalace. Prostor chodby je nuceně větrán s ručním spuštěním. Nádrže 
nejsou vystrojeny koncovými protiexplozivními pojistkami, což je v souladu s ČSN 65 0201 – 
skladování hořlavých kapalin III. třídy nebezpečnosti. Dno nádrží je spádováno k odkalovací jímce. 
Každá z nádrží je osazena jedním průlezem DN 600, který umožňuje přístup do nádrže 
k provádění údržby.  
 
Produktové rozvody zajišťují propojení skladu mezi skladovacími nádržemi 620/1–8 a stáčecí ČS 
obj. 362 pro příjem a výdej PHL do (z) ŽC. Hlavní produktové rozvody jsou vedeny pod rošty 
v obslužné chodbě obj. 620 a dále je potrubí mimo objekt vedeno nad zemí uložené na 
betonových patkách.  
 
Manipulační možnosti zařízení: příjem NM do skladovacích nádrží, výdej NM ze skladovacích 
nádrží, odkalování nádrží. Ovládání čerpadel a armatur je prováděno místně pomocí obsluhy. 
 
Měření hladin u jednotlivých nádrží je zajištěno měřidly pro kontinuální měření výšky hladiny 
s dálkovým přenosem na velín do řídícího SW SCX. U každé nádrže je možný i místní odečet stavu 
v mm. 
 
Identifikace zařízení:  
 Číslo a název obj. 620/1-8 - podzemní skladovací blok 
 Počet jednotek v zařízení 8 
Typ technologického zařízení: zařízení pro skladování atmosférické  

 
Maximální skladovaný objem nebo 
maximální skladované množství 

objem: 
nádrže 1- 4 … 221 (m3) 
nádrže 5-6 … 327 (m3) 
nádrže 7-8 … 690 (m3) 

Parametry chemických látek:  
 Název NL NM 
 Skupenství kapalina 
 Hustota při 15°C 820 až 845 (kg/m3) 
 Teplota varu  180 až 370 (°C) 
 Teplota vzplanutí nad 55 (°C) 
 Tlak par (při skladovací teplotě) 400 Pa při 40°C 
 Meze výbušnosti DMV 0,6% - HMV 6,5% 
Charakteristiky zařízení:  jednoplášťový podzemní zásobník 

 Objem (projektovaný) 
nádrže 1-4 … 300 (m3) 
nádrže 5-6 … 400 (m3) 
nádrže 7-8 … 800 (m3) 

 Průměr 
nádrže 1-4 … 7,2 (m) 
nádrže 5-6 … 9 (m) 
nádrže 7-8 … 12,6 (m) 

 Výška  
nádrže 1-4 … 8,8 (m) 
nádrže 5-6 … 8,7 (m) 
nádrže 7-8 … 9,7 (m) 

 Dovolené % plnění 95 
 Typ zakrytí  pevná střecha  plovoucí střecha  bez střechy 

 Konstrukční provedení 
podzemní válcová stojatá ocelová jednoplášť. nádrž 
s podzemní manipulační chodbou 

 Vytápěcí systém  ANO    NE 
 Způsob plnění/vyprazdňování ocelovým potrubím 
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 Frekvence manipulací (vč. doby trvání) 0 (obj. mimo provoz) 
Vstupní potrubí:  
 Průměr DN 150 
 Průtok 100 (m3/hod.) 
 Umístění spodní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 
Výstupní potrubí:  
 Průměr 80 mm 
 Průtok 100 (m3/hod.) 
 Umístění spodní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 
Bezpečnostní systémy:  
 Záchytná jímka   ANO – 144,2 m3   NE 

 

Jiné bezpečnostní systémy - měření výšky hladiny 
- ochrana před účinky statické a atmosfér. elektřiny 
- EPS  
- CCTV 

Seznam dokumentace k danému objektu MPBP pro obj. 620 a 362, záznam o defektoskopii, 
kalibrační tabulka pro danou nádrž, projektová 
dokumentace, požární řád 

 

1.3.1.8 OBJ. 902.3 – NADZEMNÍ SKLADOVACÍ OBJEKT BE 

Pro skladování bioetanolu se také využívá 5 ks nadzemních dvouplášťových ležatých nádrží 
902.3/1-5 o objemu po 100 m3. Nádrže jsou vystrojeny kontinuálním měřením výšky hladiny, 
kontrolou netěsnosti a měřením teploty. Veškeré hodnoty jsou přenášeny do ŘS skladu na velín. 
Sací, plnící a vratná potrubí jsou zavedena ke dnu nádrží. Veškeré přírubové spoje včetně armatur 
jsou umístěny v uzavřeném prostoru nebo nad havarijní jímkou.  
 
Součástí uložiště je i čerpací stanice BE. V objektu 902.5 (přístřešku) jsou v havarijní jímce 
instalována dvě čerpadla pro výdej BE (jedno jako záloha) na stávající výdejní lávky AC vč. 
potrubních propojení. Čerpadla slouží jak k výdeji BE, tak k přečerpávání BE mezi nádržemi. 
 
Příjem BE do nádrží je prováděn stáčením ŽC prostřednictvím technologie železničního stáčení ŽC 
a stáčecího čerpadla. Toto čerpadlo je ovládáno ručně obsluhou. Výdej BE do AC je realizovaný 
pomocí výdejních ramen spodního plnění na výdejních lávkách (obj. 191). Výdej je řízen pomocí 
výdejních měřících tratí, které jsou napojeny na výdej BA. 
 
Řídící technologický systém 
Ovládání výdejních čerpadel BE do autocisteren je přes řídící technologický SW z velínu. Stáčení 
bioetanolu z ŽC – ovládání stáčecího čerpadla obsluhou místně.  
 
Kontrolní technologický systém 
Nádrže jsou osazeny kontinuálním měřením výšky hladiny produktu. Toto měření je realizováno 
plovákovým magnetostrikčním snímačem výšky hladiny Labko Max 7100MR. Tento snímač je 
rovněž osazen termistorem pro měření teploty produktu. ŘS skladu pomocí svého digitálního 
výstupu signalizuje dosažení provozního maxima v příslušné nádrži. V případě dosažení provozní 
maximální hladiny v nádržích je tento stav alarmován akusticky pomocí sirény a signalizován na 
signalizačním panelu v místě stáčecího čerpadla. Po dosažení této hladiny obsluha v místě 
stáčení okamžitě ukončí stáčení produktu do nádrže. Současně také ŘS signalizuje a alarmuje na 
obrazovce operátora dosažení provozního minima v příslušné nádrži.  
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Na nádržích 902.3/1-5 je dále instalováno limitní měření hladiny – vibrační snímač. V případě 
dosažení havarijní maximální hladiny v nádrži a v případě úniku produktu do mezipláště nádrže je 
automaticky blokováno stáčecí čerpadlo. Tento stav je v místě alarmován akusticky a signalizován 
na signalizačním panelu v místě stáčecího čerpadla. Současně je tento stav zaveden do ŘS – 
signalizace na obrazovce a alarmování události. 
 
Kontinuální měření přetlaku a podtlaku v parním prostoru nádrže za účelem ochrany nádrže proti 
případné deformaci při plnění (přetlak) nebo při odběru (podtlak). Měření je realizováno tlakovým 
snímačem s analogovým výstupem.  
 
Čerpadla pro výdej produktů jsou osazeny čidlem teploty – při dosažení limitní teploty dojde 
k vypnutí čerpadla. Chod čerpadel je na úrovni ŘS blokován od poruchy čerpadla, překročení 
teploty v čerpadle, zaplavení jímky v ČS. 
 
V havarijní jímce v prostoru čerpací stanice výdejních čerpadel je instalováno limitní měření 
hladiny – vibrační snímač zaplavení. V případě havarijního úniku produktu do jímky bude 
blokován chod výdejních čerpadel. Tento stav je zaveden do ŘS a také v čerpadlovně bude 
automaticky spuštěna zvuková signalizace. 
 
Vodohospodářské zabezpečení objektu 
Skladovací nádrže bioetanolu (5 x 100 m3) jsou uloženy na železobetonové ploše vyspádované do 
sběrné jímky, která je zaústěná do stávající kanalizace skladu. Povrch této železobetonové plochy 
je nepropustně upraven speciálním nátěrem (Mapecoat 124 tl. 2 mm). 
 
Jímka pod čerpadly v ČS je konstruována jako havarijní bezodtoková s izolací odolnou proti 
ropným látkám. Dno havarijní jímky je spádováno do sběrné bezodtokové jímky vybavené 
hladinovým čidlem, které zajistí vypnutí čerpadla v případě havarijního úniku či vzniku požáru. 
Dešťová voda z havarijní jímky bude vyčerpávána pomocí CAS a likvidována na CHČOV. Čistá 
dešťová voda z přestřešení objektu je svedena na terén. 
 
Identifikace zařízení:  
 Číslo a název obj. 902.3/1-5 - nadzemní skladovací zařízení 
 Počet jednotek v zařízení 5 
Typ technologického zařízení: zařízení pro skladování (atmosférické  

 Maximální skladovaný objem nebo 
maximální skladované množství 

objem 95 (m3) 
množství 95 (t) 

Parametry chemických látek:  
 Název NL BE 
 Skupenství kapalina 
 Hustota při 15°C 715 až 775  (kg/m3) 
 Teplota varu  78,4 (°C) 
 Teplota vzplanutí <13 (°C) 
 Tlak par (při skladovací teplotě) 125 kPa 
 Meze výbušnosti DMV 3,4% - HMV 15% 
Charakteristiky zařízení:  dvouplášťový nadzemní zásobník  
 Objem (projektovaný) 100 (m3) 
 Průměr 2,9 (m) 
 Výška/délka/šířka … (m) / 15,76 (m) / … (m) 
 Dovolené % plnění 95 
 Typ zakrytí  pevná střecha  plovoucí střecha  bez střechy 
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 Konstrukční provedení 
nadzemní ležatá ocelová dvouplášťová nádrž 
v betonové jímce 

 Vytápěcí systém  ANO    NE 
 Způsob plnění/vyprazdňování ocelovým potrubím 
 Frekvence manipulací (vč. doby trvání) nepřetržitý provoz 
Vstupní potrubí:  
 Průměr DN 150 
 Průtok 120 (m3/hod) 
 Umístění horní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 
Výstupní potrubí:  
 Průměr DN 100 
 Průtok 53 (m3/hod) 
 Umístění horní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 
Bezpečnostní systémy:  
 Záchytná jímka   ANO – rozm.: 520,72 (m2) x 0,2 (v) m  NE 

 

Jiné bezpečnostní systémy - měření výšky hladiny/teplot/přetlaku/podtlaku 
- protiexplozivní pojistky 
- ochrana před účinky statické a atmosfér. elektřiny 
- EPS 
- CCTV 

Seznam dokumentace k danému objektu MPBP pro objekt 902, kalibrační tabulka pro dané 
nádrže, projektová dokumentace, požární řád 

 

1.3.1.9 OBJ. 191 – VÝDEJNÍ LÁVKY AC 

Obj. 191 je vybudován jako čtyř ostrůvkový výdejní objekt PHL do autocisteren. Objekt je tvořen 4 
stopami opatřenými technologií pro spodní plnění AC, jejichž součástí je i technologie pro zpětné 
jímání uhlovodíkových par. Celý objekt je zastřešen. 
 
Součástí výdejních lávek je objekt aditivace (obj. 238), který zahrnuje nerezové jednoplášťové 
krabicové nádrže, které jsou umístěny v havarijní, bezodtokové jímce. V objektu je umístěno 7 
nádrží pro naftové aditivum, 6 nádrží pro benzínové aditivum a jedna nádrž pro TOLEX, každá o 
objemu 3 m3.  Měření výšky hladiny se signalizací maximální a minimální hladiny plní funkci 
zařízení proti přeplnění. Odvětrání je ukončeno protiexplozivními pojistkami. Celý objekt je 
zastřešen. Příjem aditiv do skladovacích nádrží je možný provádět dvěma způsoby: 

1) Dvojicí stáčecích čerpadel (z AC - samostatně pro aditiva NM a BA), 
2)  Samospádem z přepravních IBC kontejnerů. 

 
Řídící technologický systém 
Na velíně je umístěn řídící SW SCX TAMAS, který řídí výdej PHL do AC na výdejních lávkách ve 
spojení s ACCULOADEM (řídící jednotkou). Toto pracoviště je zajištěno nepřetržitou obsluhou 
operátorem. 
 
Vodohospodářské zabezpečení objektu 
Plocha objektu je vodohospodářsky zabezpečená, případné úkapy jsou svedeny do havarijní 
kanalizace, která je napojena na havarijní jímku (podzemní nádrž o objemu 50 m3).  Ostatní 
okolní plochy mimo zastřešení jsou svedeny do zaolejované kanalizace napojené na retenční 
nádrž a CHČOV.  
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Pro stáčení aditiv je u objektu aditivace připravena venkovní manipulační plocha. Tato plocha je 
vyspádována do sběrného kanálku a potrubím svedena do podzemní havarijní nádrže o objemu 5 
m3. 
 
Identifikace zařízení:  
 Číslo a název obj. 191 – výdejní lávky do AC 
 Počet jednotek v zařízení 4 
Typ technologického zařízení: zařízení pro plnění AC 

 
Maximální skladovaný objem nebo 
maximální skladované množství 

objem 38 m3  
31,7 t NM, 28,5 t BA 

Parametry chemických látek:  
 Název NL BA NM 
 Skupenství kapalina  kapalina 
 Hustota při 15°C 715 až 775 (kg/m3) 820 až 845 (kg/m3) 
 Teplota varu  30 až 210 (°C) 180 až 370 (°C) 
 Teplota vzplanutí <-20 (°C) Nad 55 (°C) 
 Tlak par (při skladovací teplotě) 35 až 90 kPa 400 Pa při 40°C 
 Meze výbušnosti DMV 0,6% - HMV 8,0% DMV 0,6% - HMV 6,5% 
Charakteristiky zařízení:  automobilová cisterna 
 Objem (projektovaný) 40 (m3) 
 Průměr 2,55 (m) 
 Výška/délka/šířka … (m) / 11,2 (m) / … (m) 
 Dovolené % plnění 97 
 Typ zakrytí  pevná střecha  plovoucí střecha  bez střechy 
 Konstrukční provedení mobilní ležatá jednoplášťová nádrž 
 Vytápěcí systém  ANO    NE 
 Způsob plnění/vyprazdňování flexibilní hadice, plnící ramena, pomocí čerpadel 
 Frekvence manipulací (vč. doby trvání) 130 AC denně, doba plnění 40 min 
Vstupní potrubí:  
 Průměr DN 100 
 Průtok 240 m3/hod 
 Umístění spodní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 
Výstupní potrubí:  
 Průměr DN 100 
 Průtok 1800 l/min 
 Umístění spodní 
 Ovládací armatury  ručně  dálkově  automaticky 
Bezpečnostní systémy:  

 Záchytná jímka  
 ANO – obj. 191 napojen na podzemní nádrž 50 m3

  NE 

 

Jiné bezpečnostní systémy - měření výšky hladiny 
- protiexplozivní pojistky 
- rekuperace par 
- ochrana před účinky statické a atmosfér. elektřiny 
- EPS, DHP 
- CCTV 
- SHZ 

Seznam dokumentace k danému objektu MPBP pro objekt 191, projektová dokumentace, 
požární řád 
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1.3.1.10 OBJ. 631, 630, 640 – SKLADOVÁNÍ HOŘLAVÝCH KAPALIN V IBC KONTEJNERECH 

Objekty 630 a 640 jsou využívány jako sklad zabaveného zboží. Objekty jsou jednopodlažní 
nepodsklepené. Nosné konstrukce jsou nehořlavé, jsou vyzděny z pálené cihly, nosná část střechy 
je z železobetonových nosníků.  
 
Obj. 631 má stejné konstrukční provedení jako obj. 630, na který stavebně navazuje. V obj. 631 
jsou uloženy aditiva, pro toto uložení jsou k dispozici mobilní záchytné jímky.  
 
Identifikace zařízení:  
 Číslo a název obj. 630 – sklad zabaveného zboží 
 Počet jednotek v zařízení 120 
Typ technologického zařízení: zařízení pro skladování (atmosférické) 

 
Maximální skladovaný objem nebo 
maximální skladované množství 

objem 0,8 (m3) 

Parametry chemických látek: 
NM 

 Název NL 

 Skupenství kapalina 
 Hustota při 15°C 820 až 845 (kg/m3) 
 Teplota varu  180 až 370 (°C) 
 Teplota vzplanutí nad 55 (°C) 
 Tlak par (při skladovací teplotě) 400 Pa při 40°C 
 Meze výbušnosti DMV 0,6% - HMV 6,5% 
Charakteristiky zařízení:  IBC kontejner uvnitř uzavřeného objektu 
 Objem (projektovaný) 1 (m3) 
 Rozměry haly 27 x 18 (m) 
 Dovolené % plnění 95  
 Typ zakrytí  pevná střecha  plovoucí střecha  bez střechy 
 Konstrukční provedení IBC kontejner uvnitř uzavřeného objektu 
 Vytápěcí systém  ANO    NE 
 Způsob plnění/vyprazdňování nemanipuluje se se zbožím 
 Frekvence manipulací (vč. doby trvání) nemanipuluje se se zbožím 
Bezpečnostní systémy:  
 Záchytná jímka   ANO – rozm.: 27 (d) x 18 (š) x 0,1 (v) m  NE 
 Jiné bezpečnostní systémy - ochrana před účinky statické a atmosfér. elektřiny 
Seznam dokumentace k danému objektu požární řád, projektová dokumentace 
 
Identifikace zařízení:  
 Číslo a název obj. 640 – sklad zabaveného zboží 
 Počet jednotek v zařízení 100 
Typ technologického zařízení: zařízení pro skladování (atmosférické) 

 
Maximální skladovaný objem nebo 
maximální skladované množství 

objem 0,8 (m3) 
 

Parametry chemických látek: 
NM 

 Název NL 

 Skupenství kapalina 
 Hustota při 15°C 820 až 845 (kg/m3) 
 Teplota varu  180 až 370 (°C) 
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 Teplota vzplanutí nad 55 (°C) 
 Tlak par (při skladovací teplotě) 400 Pa při 40°C 
 Meze výbušnosti DMV 0,6% - HMV 6,5% 
Charakteristiky zařízení:  IBC kontejner uvnitř uzavřeného objektu 
 Objem (projektovaný) 1 (m3) 
 Rozměry haly 24 x18 (m) 
 Dovolené % plnění 95  
 Typ zakrytí  pevná střecha  plovoucí střecha  bez střechy 
 Konstrukční provedení IBC kontejner uvnitř uzavřeného objektu 
 Vytápěcí systém  ANO    NE 
 Způsob plnění/vyprazdňování nemanipuluje se se zbožím 
 Frekvence manipulací (vč. doby trvání) nemanipuluje se se zbožím 
Bezpečnostní systémy:  
 Záchytná jímka   ANO – rozm.: 18 (d) x 0,3 (š) x 0,3 (v) m  NE 
 Jiné bezpečnostní systémy - ochrana před účinky statické a atmosfér. elektřiny 
Seznam dokumentace k danému objektu požární řád, projektová dokumentace 
 

1.4 Informace o provozních činnostech a procesech spojených s rizikem závažné havárie 

1.4.1 Popis základních provozních činností v objektu 

Provozované zařízení v objektu ČEPRO, a.s. Loukov slouží pro příjem, přečerpávání, skladování a 
expedici PHL. Objekt je provozován jako prodejní sklad pohonných látek. PHL jsou do objektu 
dopravovány produktovodem, pomocí železničních cisteren a možný je i příjem pomocí AC. 
Z objektu jsou PHL (NM a BA) převážně expedovány automobilovými cisternami, ve zvláštních 
případech mohou být expedovány z objektu také přes železnici či pomocí produktovodu. V objektu 
je také prováděno skladování PHL pro Správu státních hmotných rezerv. Maloobchodní prodej je 
prováděn na ČS PHL mimo areál skladu. 
 
Vlastní doprava PHL mezi jednotlivými technologickými provozy je prováděna přes příslušná 
čerpadla a navazující potrubní větve. Pohyby zboží a veškeré manipulace se zbožím jsou 
sledovány a dokumentovány operátorem na dispečinku pomocí počítačového technologického ŘS 
skladu. 
 
Měření množství PHL se provádí následujícím způsobem: 

 pro měření zmanipulovaných množství PHL při příjmu a výdeji přes produktovodní systém 
je technologie produktovodu vybavena měřidly průtoku MicroMotion, tyto měří kontinuálně 
množství, průtok, hustotu a teplotu čerpaného PHL. Tyto údaje jsou zaznamenávány 
předávány k evidenci a dalšímu zpracování. 

 na výdejných lávkách jsou instalovány měřidla Smith, tyto měří množství vydaného PHL. 
 
Pro základní provozní činnosti jsou na skladu Loukov zpracovány interní provozní předpisy – viz 
příloha č. 5 – Seznam platné dokumentace skladu Loukov.   
 

1.4.1.1 PROVÁDĚNÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PRACÍ V OBJEKTU 

Podmínky pro zahájení a ukončení svařování a dalších požárně nebezpečné práce stanovuje 
předpis č. 06/HSE/01/02/2015 „Podmínky bezpečnosti při nebezpečných pracích“. 
Nebezpečnou prací se rozumí práce, která svojí povahou může způsobit požár, výbuch nebo 
ohrožení života, zdraví a majetku.  
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Před zahájením požárně nebezpečných prací se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti a 
podmínky nebezpečí výbuchu v prostorech, kde mají být práce provedeny, jakož i v přilehlých 
prostorech a rozhodne se, zda je pro práci nutné stanovit zvláštní požárně bezpečnostní opatření 
nebo zda postačuje splnění základních opatření. Základní požárně bezpečnostní opatření a 
opatření pro ochranu před výbuchem vyplývající z použitého druhu svářečského nebo jiného 
zařízení se stanovují vždy, přičemž minimálně musí být provedena tato: 

 prohlídka prostor, kde mají být práce provedeny, včetně prostor sousedních a stanovení 
případných opatření vyplývající ze zjištěných skutečností a stavu, zároveň se rozhodne, zda 
je nutno stanovit zvláštní požárně bezpečnostní opatření. U prací s nebezpečím výbuchu 
zjištění možnosti výskytu výbušné koncentrace. 

 zjištěníz množství a druhu nebezpečných chemických látek a směsí a vyhodnocení jejich 
nebezpečných vlastností včetně možnosti jejich výskytu v průběhu prací. 

 
Základní opatření postačují v případech, kdy není prováděna práce v prostředí s nebezpečím 
výbuchu a v přilehlých prostorech. Zvláštní požárně bezpečnostní opatření se stanovují vždy 
v případech, kdy je prováděna práce v prostředí s nebezpečím výbuchu a v přilehlých prostorech. 
 
Pro práce vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření se jejich zajištění prokazuje písemně 
na formuláři „Příkaz V“. Po skončení prací vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření 
provede zaměstnanec, jenž práce konal, a zaměstnanec pověřený požárním dohledem, kontrolu 
pracoviště a přilehlých prostor za účelem zjištění, zda jsou v požárně bezpečném stavu. Ukončení 
prací oznámí pověřenému zaměstnanci uvedenému v „příkazu V“. 
 
Pokyn k provádění prací vydává zásadně vedoucí pracoviště, kde se svářečské nebo jiné 
nebezpečné práce provádějí a to bez ohledu na to, zda jsou práce prováděny vlastními 
zaměstnanci nebo dodavatelsky. Prostory, ve kterých smějí být prováděny činnosti k zajištění 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jen v souladu s písemným pokynem a prostory, kde smějí 
být nebezpečné činnosti prováděny jen na základě písemného příkazu V, jsou konkrétně 
stanoveny v dokumentaci o ochraně před výbuchem.  
 
Schválit opatření k zajištění požární bezpečnosti může pouze OZO nebo technik požární ochrany 
dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, nebo OZO v prevenci rizik 
podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Kontrolu splnění stanovených opatření provede vedoucí pracoviště nebo jím pověřený a uvedený 
(podepsaný) pracovník v „příkazu V“ – odpovědná osoba. Kontrolou může být pověřen i jiná 
písemně určená osoba.  
 
Vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen nepřipustit 
provedení prací, pro něž je vystavení příkazu dle předpisu „Podmínky bezpečnosti při 
nebezpečných pracích“ požadováno, pokud není příkaz vydán, nebo v něm stanovená opatření 
nejsou splněna. 
 
Veškeré nebezpečné práce mohou provádět pouze osoby, které mají platné osvědčení a zdravotní 
způsobilost pro daný druh práce podle zvláštních předpisů, byly prokazatelně poučeny o možném 
nebezpečí a seznámeni s riziky na pracovišti, byly prováděním prací pověřeny. 
 

1.4.1.2 ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ 

Způsob provádění činností spojených s přípravou k čištění a s čištěním nádrží po skladovaných 
produktech (dále jen čištění) v objektech ČEPRO, a.s. stanoví předpis „Příprava a čistění nádrží po 
skladovaných produktech v ČEPRO, a.s.“. 
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Předpis stanovuje základní povinnosti osob, které se účastní procesu čištění nádrží, a to osob 
odborně způsobilých, vedoucího skladu, vedoucího čistící skupiny, čističů, požárního dohledu, 
odborného dohledu elektrických zařízení. 
 
Z charakteru prací spojených s čištěním nádrží vyplývají zejména tato rizika: 

 riziko požáru a výbuchu 
 riziko otravy nebo zadušení 
 riziko pádu na rovině, 
 riziko pádu z výšky (do volné hloubky)   
 riziko kluzkých povrchů 
 riziko úrazu pádem předmětů 
 riziko úrazu elektrickým proudem 
 riziko vyplývající z práce ve stísněných a podzemních prostorách  
 riziko vyplývající z práce v uzavřených nádobách 
 riziko vyplývající z práce s elektrickým i neelektrickým ručním nářadím 
 riziko vyplývající z chemických vlastností skladovaných látek 

 
Předpis stanovuje požadavky na pobyt zaměstnanců v prostředí s výskytem par uhlovodíků. Při 
překročení stanovené koncentrace jsou zaměstnanci povinni používat izolační dýchací přístroj, 
případně je jim pohyb a jakákoliv práce v nádrži zakázána a je nutno provést opatření ke snížení 
koncentrace pod stanovenou mez (odvětráním, srážením par...). 
 
Dále předpis určuje požadavky na počet zaměstnanců v čistící skupině, jejich seznámení 
s předepsanou dokumentací (provozní a bezpečnostní předpisy pro čištění nádrží, pracovní 
postup a bezpečnostní opatření), zdravotní způsobilost, předepsané OOPP, nástroje a nářadí 
používané při čištění, a stanovuje, za jakých klimatických podmínek je možné provádět čištění. 
 
Čištění se provádí v souladu se schváleným plánem čištění. Pro čištění předá VSk vedoucímu 
čistící skupiny následující dokumentaci: 

 příkaz na čištění nádrže s určením vedoucího čisticí skupiny a zástupce vedoucího čistící 
skupiny a odborného dohledu elektrických zařízení, 

 pracovní postup a bezpečnostní opatření pro přípravu a čištění nádrže,  
 příkaz k provádění prací, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru (jiným nebezpečím) – 

Příkaz V s určením vedoucího čistící skupiny jako odpovědné osoby a s určením požárního 
dozoru, 

 bezpečnostní list látky, která byla v nádrži skladována. 
 
Následně předpis určuje základní bezpečnostní zásady pracovního postupu pro přípravu nádrže 
k čištění a pro vlastní čištění nádrže, zejména: 

 čištěná nádrž musí být oddělena od strojovny, ostatních nádrží a technologie s PHL 
záslepkami na sacím, výtlačném potrubí, potrubí pro odkalení musí být uzavřeno do všech 
nádrží vyjma čištěné nádrže, vzduchové armatury rekuperace budou mezi-přírubově 
zaslepeny, aby nedošlo k zpětnému přetečení uhlovodíkových par, 

 zahájí se přirozené nebo nucené větrání nádrže, zahájí se příprava nádrže na čištění 
spočívající v odstranění par uhlovodíků z prostoru nádrže na mez vhodnou pro pobyt 
zaměstnanců v prostředí s výskytem hořlavých plynů a par. Způsob dosažení těchto 
limitních koncentrací stanoví VSk a osoba odborně způsobilá v pracovním postupu k čištění 
nádrže, 

 po provedené přípravě k čištění nádrže a splnění všech stanovených úkolů nahlásí toto 
vedoucí čistící skupiny VSk, který po kontrole vydá pokyn k zahájení čištění nádrže, 

 vedoucí čistící skupiny sleduje dobu pobytu zaměstnanců v nádrži, 
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 bezprostředně před zahájením práce v nádrži musí být provedeno změření koncentrace par 

v ovzduší, 
 všichni čističi musí být vybaveni předepsanými OOPP. Při poškození ochranných zařízení 

nebo OOPP, při nevolnosti nebo při závadách na pracovišti musí být ihned přerušena práce, 
zaměstnanci musí opustit pracoviště a tuto skutečnost oznámit vedoucímu čistící skupiny, 

 předáním vyčištěné nádrže vedoucím čistící skupiny vedoucímu skladu končí proces čištění 
nádrže podle tohoto předpisu. 

 
Příprava nádrže k jejímu znovu uvedení do provozu se řídí právními a interními předpisy 
k provádění prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, nebo výbuchu hořlavých par a plynů. 
 

1.4.1.3 ČINNOSTI S POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM 

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, bylo na skladě provedeno označení druhu 
činností podle typu požárního nebezpečí. Objekty, kde jsou definovány činnosti se zvýšeným a 
s vysokým požárním nebezpečím, jsou uvedeny v dokumentaci požární ochrany „Začlenění do 
kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím“, která je dostupná na 
skladu. 
 

1.4.2 Dočasné skladování nebezpečných látek 

V prostoru stáčecích a plnících stanovišť ŽC (obj. 360) je možné dočasně odstavit nádržkové vozy. 
A to z důvodu čekání na uvolnění po vzorkování zkušební laboratoří. Následně jsou ŽC přistaveny 
ke stáčecím místům a proveden příjem PHL. Na železniční vlečce lze ostavit až 80 ŽC. 
 

1.4.3 Činnosti související s manipulací 

Pro činnosti související s manipulací a skladováním je zpracována interní dokumentace 
společnosti, resp. skladu (seznam je uveden v přílohách č. 5 a 6). Tato dokumentace zpracovaná 
pro objekty, jež vykazují riziko požáru, výbuchu, ohrožení zdraví nebo životního prostředí, 
respektuje mj. povinnosti dané těmito právními a ostatními předpisy v platném znění: 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  
 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

dalších zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů 
 ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými 

látkami a jejich skladování 
 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
 ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice 

 

1.4.3.1 PŘÍJEM PHL 

Příjem PHL do skladu Loukov je realizován produktovodním potrubím, ŽC a omezeně AC. Příjmové 
potrubí je napojeno přes armaturní uzly do všech skladovacích objektů. Nastavení produktovodní 
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trasy při příjmu PHL provádí operátor skladu pomocí ŘS. Ručně ovládané armatury nastavuje 
provozní obsluha na základě pokynu operátora skladu. Příjem PHL se řídí dle MPBP skladu – viz 
příloha č. 5. Proces je pod trvalým dozorem pomocí ŘS, příp. obsluhujících zaměstnanců 
(v případě AC je obsluha přítomná trvale, v případě produktovodu s pravidelnou kontrolou 
potrubní trasy). Při nestandartním stavu je příjem okamžitě zastavován do doby zjištění příčiny a 
provedení nápravy nestandardního stavu. 
 

1.4.3.2 VÝDEJ PHL 

Výdej PHL ze skladu Loukov může být realizován produktovodním potrubím, ŽC a AC. Výdejové 
potrubí z nádrží je napojeno přes armaturní uzly na výdejová místa PHL do produktovodu, výdejní 
lávky pro AC a výdejní místa pro ŽC. Nastavení produktovodní trasy při výdeji PHL provádí operátor 
skladu pomocí ŘS. Ručně ovládané armatury nastavuje provozní obsluha na základě pokynu 
operátora skladu. Výdej PHL se řídí dle MPBP skladu – viz příloha č. 5. 
 
Plnění AC na plnících lávkách ČEPRO, a.s. 
Výdej zboží se provádí čerpadly umístěnými ve strojovnách přes měřící tratě vedoucí k jednotlivým 
výdejním ramenům, u BA s odtahem uhlovodíkových par do rekuperační jednotky. Plnící lávky PHL 
jsou výdejní terminál umožňující čerpání skladovaných PHL a biopaliv do AC. Součástí výdejních 
terminálů jsou aditivační zařízení, která umožňují přidávání aditiv do PHL dle daných receptur. 
Výdej zboží je řízen z pracoviště operátora skladu pomocí řídicího systému v součinnosti se 
systémem MARS. 
 
Plnění AC spodním plněním není umožněno bez řádného uzemnění AC a bez připojení ramene 
odtahu par. Nesplnění některé z výše uvedených podmínek je ŘS signalizováno u operátora jako 
poruchový stav. ŘS přenáší operátorovi veškeré provozní údaje související s plněním, včetně 
údajů o způsobilosti řidiče a vozidla k plnění PHL. Při plnění spodním plněním je součástí 
automobilové cisterny zařízení proti přeplnění. 
 
V případě požáru a vypnutí proudu na výdejním stanovišti tlačítkem CENTRAL STOP, je řídicím 
systémem bezprostředně ukončena dodávka PHL do prostoru lávek. V případě porušení zemnění 
cisterny (nebo jejím neuzemnění před zahájením plnění) bude dodávka PHL opět přerušena 
(nebude zahájena). Zařízení je vybaveno přesným dávkováním dle velikosti komor cisterny. 
 

1.4.3.3 SKLADOVÁNÍ PHL 

Skladování PHL je realizováno na jednotlivých skladovacích objektech skladu Loukov. Skladování 
PHL se řídí dle MPBP skladu Loukov – viz příloha č. 5. 
 
Skladování zboží v nádržích 

 PHL (NM, BA, aditiva), biopaliva (BE, FAME) jsou skladovány v podzemních i nadzemních 
zásobnících různých typů a objemů. 

 Stav zásob zboží v jednotlivých nádržích se zjišťuje pomocí měřidel hladiny, z jejichž 
naměřených hodnot se v ŘS podle platných kalibračních tabulek vypočítává objem 
uskladněného zboží, a to minimálně jednou denně, nebo častěji, dle potřeb oddělení 
logistiky a nákupu. 

 Hustota zboží při 15°C se zjišťuje z odebraného vzorku v laboratoři skladu. Ta se pak 
automatickým importem ze SW SAP (Modul QM) nebo ručně předává do ŘS. Aktuální 
teploty zboží v nádržích se měří pomocí měřidel teploty, která jsou umístěna v nádržích. 
Hustoty při aktuálních teplotách v nádržích a stavy zásob zboží v nádržích při referenční 
teplotě 15°C se zjistí provedením výpočtu v ŘS. 
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 Vzorky jsou odebírány buď po vrstvách pomocí ponorného vzorkovače, nebo z příslušné 

armatury vzorkovacího vývodu. Odběrná místa jsou uvedena v MPBP skladu a v technologii 
označena. 

 Tiskový výstup naměřených hodnot a vypočtených stavů zásob zboží v nádržích (report) 
generuje automaticky nebo na základě požadavku operátora ŘS. Přenos dat probíhá 
automaticky i do SAP. 

 

1.4.3.4 POTRUBNÍ PŘEPRAVA 

Jednotlivé skladovací objekty jsou vzájemně propojeny sítí nadzemního potrubního vedení. 
Nastavení trasy při manipulaci s PHL provádí operátor skladu pomocí ŘS. Ručně ovládané 
armatury nastavuje provozní obsluha na základě pokynu operátora skladu. 
 
Tlaky v potrubním vedení jsou kontrolovány ŘS s alarmovým hlášením operátorovi. Potrubní 
vedení je proti nežádoucímu zvýšení tlaku osazeno pojišťovacími přetlakovými ventily. Kontrola 
zařízení je zajištěna pravidelnou kontrolou dle MPBP Plán kontrol skladu Loukov. 
 

1.4.4 Úprava zachycených par, likvidace odpadů 

Úprava zachycených par 
Rekuperační jednotka (obj. 880) uhlovodíkových par je ekologicky zaměřená stavba nevýrobního 
charakteru, která řeší snížení emisí uhlovodíkových par vznikajících při manipulaci s PHL, a při 
provozu velkokapacitních skladovacích nádrží. Rekuperační jednotka je napojena na odvětrání 
jednotlivých nádrží přes neprůbojné pojistky. Větve od jednotlivých nádrží jsou spojeny do 
společné větve, která je rovněž osazena neprůbojnou armaturou s podtlako-přetlakovým 
ventilem. Tato větev je spádována směrem k rekuperační jednotce do plynojemu. Celá jednotka 
se skládá z několika samostatných částí. Jednotlivé části jsou mezi sebou propojeny ocelovými 
potrubími. 
 
Páry nasycené uhlovodíky jsou absorbované v náplni aktivního uhlí, které je při jeho nasycení 
regenerované desorpcí za pomoci vakuových čerpadel. Desorbovaná směs kapalných a plynných 
uhlovodíků je na základě absorpce benzínových par navázána do chladnějšího pracího benzínu 
(nádrž 883/1 (dříve označeno 881/H1002)). Výstupem z rekuperační jednotky je tzv. vratný 
benzín, tedy vstupní prací benzín smíchaný se zkapalněnými uhlovodíky z paroplynné směsi. Celý 
proces funkce rekuperační jednotky je automatizovaný a absorpční část s aktivním uhlíkem je 
nepřetržitě napojená na přívod benzínových par. To zajišťuje nepřetržitost provozu rekuperační 
jednotky pro čištění par.  
 
Součástí rekuperační jednotky je plynojem 882/1 (dříve označeno 880/H1001) – membránový 
vyrovnávací zásobník o objemu 1000 m3. Zásobník je určen pro skladování benzínových odparů, 
kdy pracovní přetlak je vyvozen zátěží pohyblivého stropu. Membránový zásobník je těsněn 
pružnou membránou odolávající benzínovým parám.  
 
Úložiště nebezpečných odpadů 
Čištění zaolejovaných vod zajišťuje vlastní chemická čistírna odpadních vod. Dále se na skladě 
nachází kalová pole, na která jsou ukládány odpadní vody s obsahem ropných látek. Splaškové 
vody jsou svedeny na biologickou čistírnu odpadních vod. 
 

1.4.5 Zajištění bezpečnosti v jednotlivých fázích provozu  

1.4.5.1 ČERPACÍ STANICE PRODUKTOVODU 

NAJÍŽDĚNÍ  
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 podkladem pro čerpání PHL je měsíční harmonogram přepravy zboží, tento je průběžně 

aktualizován vedením společnosti ČEPRO, a.s.,  
 vedoucí operátor skladu po dohovoru s dispečerem produktovodu vydá pokyn operátorovi 

k zahájení čerpání a toto uvede ve Skladovém příkazu, 
 operátor ve spolupráci s provozní obsluhou (pokud jsou na trase ruční armatury) provedou 

nastavení potrubní trasy podle zvolené varianty čerpání, 
 operátor skladu informuje operátora navazujícího skladu o zahájení najíždění čerpání a je 

s ním ve stálém telefonním styku až do úplného najetí čerpání, poté informuje dispečera 
produktovodu o zahájení čerpání, 

 přesný postup pro najíždění čerpací stanice produktovodu je popsán v MPBP skladu 
 
PROVOZ 

 v průběhu provozu operátor sleduje v řídicím systému: 
 chod jednotlivých čerpadel 

o polohy armatur 
o tlaky v potrubí produktovodu a ve vnitroskladovém potrubí 
o tlaky a teploty na čerpadlech 
o množství vydaného produktu na měřidlech 

 v průběhu provozu provádí provozní obsluha kontrolu objektu dle MPBP skladu  
o stav olejových náplní čerpadel 
o zjišťuje případné netěsnosti technologie 

 v průběhu čerpání vede obsluha (operátor, provozní obsluha) příslušnou dokumentaci. 
 přesný postup pro provoz čerpací stanice produktovodu je popsán v MPBP skladu.  
 provozní hodnoty při provozu čerpací stanice jsou hlídány ŘS. Nestandartní stavy 

vyhodnocuje ŘS vizuálním a zvukovým alarmem 
 
ODSTAVOVÁNÍ  

 po přečerpání požadovaného množství PHL operátor skladu provede dohovor s dispečerem 
produktovodu a informuje ho o zahájení ukončení čerpání. Operátor skladu informuje 
operátora příjmového skladu o ukončení čerpání a je s ním ve stálém telefonním styku až 
do úplného odstavení čerpání. Poté informuje dispečera produktovodu a provozní obsluhu 
skladu o ukončení čerpání 

 přesný postup pro odstavování čerpací stanice produktovodu je popsán v MPBP skladu  
 
NESTANDARDNÍ STAVY 

 vzhledem k typu zařízení a přesnému rozlišení provozních režimů není jakýkoliv jiný stav 
(nestandardní stav) mimo tyto provozní režimy provozován 

 pokud nastane nestandartní stav, je čerpání neprodleně ukončeno. Toto je popsáno 
v MPBP Závazné pokyny a postupy při nestandartních stavech - „Co dělat když“ skladu 
Loukov 

 
HAVARIJNÍ STAVY 

 za havarijní stavy lze považovat v případě hodnoceného zařízení: 
o únik produktu na trase produktovodu 
o únik produktu na technologii skladu Loukov  
o požár v čerpací stanici 
o jiná havarijní situace 

 operátor má povinnost pomocí ŘS odstavit provoz čerpací stanice a uzavřít uzavírací 
armatury 

 při vzniku havarijní situace postupuje operátor dle interních předpisů  
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1.4.5.2 SKLADOVACÍ OBJEKTY PHL 

NAJÍŽDĚNÍ, PROVOZ A ODSTAVOVÁNÍ 
 při běžném provozu je skladovací objekt kontrolován, četnost a obsah kontrol je stanovena 

MPBP Plán kontrol skladu Loukov. Dále jsou základní parametry skladovacího objektu 
(výška hladiny v nádržích, tlak par v systému rekuperace, poloha hlavních uzavíracích 
armatur) sledovány ŘS. Nestandartní stavy vyhodnocuje ŘS vizuálním a zvukovým 
alarmem. 

 provoz objektu je prováděn v souladu s příslušnou provozní dokumentací skladu 
 operátor skladu veškeré manipulace na skladovacím objektu provádí na základě 

skladového příkazu.  
 
NESTANDARDNÍ STAVY 

 vzhledem k typu zařízení a přesnému rozlišení provozních režimů není jakýkoliv jiný stav 
(nestandardní stav) mimo tyto provozní režimy provozován  

 pokud nastane nestandartní stav, postupuje se dle MPBP Závazné pokyny a postupy při 
nestandartních stavech - „Co dělat když“ skladu Loukov 

 
HAVARIJNÍ STAVY 

 za havarijní stavy lze považovat v případě hodnoceného zařízení: 
o únik produktu ze skladovací nádrže 
o únik produktu na potrubních rozvodech 
o požár v prostorech skladovacího objektu 
o jiná havarijní situace 

 při vzniku havarijní situace postupuje operátor dle interních předpisů 
 

1.4.6 Instalovaná detekční zařízení a monitorovací systémy 

obj. 581, 580 – koncové zařízení produktovodu  
a) detekce nebezpečí vzniku požáru a výbuchu: 

 obj. 580 – tlačítkový hlásič požáru, optickokouřové hlásiče, 
 obj. 581 – tlačítkový hlásič požáru, záblesková signalizace vzniku požáru, detekce 

hořlavých plynů, 
 ústředna EPS ESSER na obou objektech – ovládání a monitorování celého systému, vč. 

nadstavbového systému Alvis na ohlašovně požáru u HZSP a duplicitně u operátora na 
velínu, obj. 071; signalizace polachu je jednostupňová. 

 
b) detekce úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí: 

 není instalována 
 
c) detekce výskytu nepovolaných osob v objektu: 

 kamerový systém 
 vchod do obj. 580 osazen ocelovou klecí s čidlem otevření dveří 

 
d) monitorování základních meteorologických údajů pro bezpečný provoz: 

 není instalováno 
 
Další instalované bezpečnostní systémy 

 pojistný ventil – je umístěn na přívodní (vysokotlaké) větvi produktovodního potrubí v obj. 
581 – chrání produktovod proti přetlakování a je nastaven na 1,6 MPa 

 
obj. 360 – stáčiště železničních cisteren 
a) detekce nebezpečí vzniku požáru a výbuchu: 
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 tlačítkové hlásiče požáru 
 detekce plynů – hlásiče umístěné v prostoru potrubního kanálu 
 ústředna EPS ESSER – ovládání a monitorování celého systému, vč. nadstavbového 

systému Alvis na ohlašovně požáru u HZSP 
 
b) detekce úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí: 

 síť monitorovacích hydrogeologických vrtů – pro kontrolu kvality podzemní vody 
 
c) detekce výskytu nepovolaných osob v objektu: 

 kamerový systém 
 
d) monitorování základních meteorologických údajů pro bezpečný provoz: 

 není instalováno 
 
Další instalované bezpečnostní systémy 

 bezodtoková havarijní jímka – chrání před únikem PHL do okolí – viz kap. 1.3.1.2 
 
obj. 231 až 235 – podzemní skladovací objekty 
a) detekce nebezpečí vzniku požáru a výbuchu: 

 ústředna EPS ESSER – ovládání a monitorování celého systému, vč. nadstavbového 
systému Alvis na ohlašovně požáru u HZSP a duplicitně u operátora na velínu, obj. 071; 
signalizace polachu je jednostupňová,  

 tlačítkové hlásiče požáru, optickokouřové hlásiče požáru, detekce vyzařování plamene, 
 detekce plynů – hlásiče nebezpečné koncentrace hořlavých plynů a par v manipulační 

chodbě a ve strojovně; světelná indikace je umístěna u hlavního vchodu, aby obsluha 
mohla kontrolovat stav koncentrace při odvětrávání, 

 signalizační prvky EPS (houkačka a maják) – umístěny na venkovní zdi vekovní 
elektrorozvodny před podzemním objektem. 

 
b) detekce úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí: 

 síť monitorovacích hydrogeologických vrtů – pro kontrolu kvality podzemní vody 
 
c) detekce výskytu nepovolaných osob v objektu: 

 vstupy chráněné mřížemi, dotykovým čidlem reagujícím na vibrace, elektromagnetickým 
zámkem 

 kamerový systém 
 
d) monitorování základních meteorologických údajů pro bezpečný provoz: 

 není instalováno 
 
Další instalované bezpečnostní systémy 

 SHZ CO2 – rozvod instalován po celém objektu mimo měřící chodbu. Vlastní kontejner 
s tlakovými lahvemi CO2  je umístěn mimo objekt na betonové desce. Ovládání je 
prováděno ústřednou SHZ – je možné buď ruční spuštění pomocí tlačítka umístěného u 
vstupních dveří vně chráněných objektů, nebo bude spuštění provedeno automaticky 
systémem EPS 

 vzduchotechnické zařízení k odvětrávání – ventilátor. 
 
obj. 236 – nadzemní skladovací nádrže 
a) detekce nebezpečí vzniku požáru a výbuchu: 

 tlačítkové hlásiče požáru, plamenné hlásiče požáru 
 detekce hořlavých plynů – v prostoru havarijní jímky 
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 ústředna EPS ESSER – ovládání a monitorování celého systému, vč. nadstavbového 

systému Alvis na ohlašovně požáru u HZSP a duplicitně u operátora na velínu, obj. 071. 
 
b) detekce úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí: 

 čidlo v meziplášti zásobníku – detekuje únik látky do mezipláště, s přenosem k operátorovi 
 síť monitorovacích hydrogeologických vrtů – pro kontrolu kvality podzemní vody 

 
c) detekce výskytu nepovolaných osob v objektu: 

 kamerový systém 
 
d) monitorování základních meteorologických údajů pro bezpečný provoz: 

 není instalováno 
 
Další instalované bezpečnostní systémy 

 havarijní jímka tvořená dvouplášťovým zásobníkem – v případě poškození pláště chrání 
před únikem látky do okolí; pojme celý objem nádrže, 

 polostabilní hasicí zařízení – skládá se ze dvou samostatných částí (hašení a chlazení). 
Nádrže jsou z jedné strany chráněny požární stěnou výšky 4,2 m z monolitického 
železobetonu. Za požární stěnou je umístěn rozvaděč požární vody.  

 
obj. 237 – podzemní skladovací objekt NM 
a) detekce nebezpečí vzniku požáru a výbuchu: 

 objekt 237 – systém EPS, SHZ, detekce hořlavých plynů  
 obj. 221 (čerpací stanice) – systém SHZ CO2, EPS, detekce hořlavých plynů, 
 ústředna EPS ESSER – ovládání a monitorování celého systému, vč. nadstavbového 

systému Alvis na ohlašovně požáru u HZSP a duplicitně u operátora na velínu, obj. 071; 
signalizace polachu je dvoustupňová (10 a 20% DMV), 

 signalizační prvky EPS (houkačka a maják) 
 automatické hašení možno oddálit blokovacím tlačítkem 
 po dobu hašení je blokováno provozní větrání s tím, že systém SHZ dále ovládá 

vzduchotechnické jednotky a větrací mřížky před ventilátory 
 
b) detekce úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí: 

 stěny a dno nádží vybaveny systémem DOPA, který měří podtlak mezi dvěmi laminátovými 
stěnami (podtlak se měří v jednotlivých sekcích a měří se úbytek vákua v čase) 

 
c) detekce výskytu nepovolaných osob v objektu: 

 kamerový systém, mikrovlnné bariéry, čidlo otevření dveří, čtečka a magnetický zámek 
 
d) monitorování základních meteorologických údajů pro bezpečný provoz: 

 není instalováno 
 
obj. 220 – čerpací stanice, úložiště manipulačních nádrží  
a) detekce nebezpečí vzniku požáru a výbuchu: 

 tlačítkové hlásiče, optickokouřové hlásiče 
 detekce hořlavých plynů 
 ústředna EPS ESSER – ovládání a monitorování celého systému, vč. nadstavbového 

systému Alvis na ohlašovně požáru u HZSP a duplicitně u operátora na velínu, obj. 071. 
 
b) detekce úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí: 

 síť monitorovacích hydrogeologických vrtů – pro kontrolu kvality podzemní vody 
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c) detekce výskytu nepovolaných osob v objektu: 

 kamerový systém 
 
d) monitorování základních meteorologických údajů pro bezpečný provoz: 

 není instalováno 
 
Další instalované bezpečnostní systémy 

 havarijní bezodtoková jímka – viz kap. 1.3.1.5 
 vzduchotechnické zařízení k odvětrávání – ventilátor 

 
obj. 620 – podzemní skladovací objekt NM 
a) detekce nebezpečí vzniku požáru a výbuchu: 

 tlačítkový hlásič, optickokouřové hlásiče 
 
b) detekce úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí: 

 síť monitorovacích hydrogeologických vrtů – pro kontrolu kvality podzemní vody 
 
c) detekce výskytu nepovolaných osob v objektu: 

 kamerový systém 
 
d) monitorování základních meteorologických údajů pro bezpečný provoz: 

 není instalováno 
 
Další instalované bezpečnostní systémy 

 vzduchotechnické zařízení k odvětrávání – ventilátor 
 
obj. 902.3 – skladování bioetanolu 
a) detekce nebezpečí vzniku požáru a výbuchu: 

 plamenné hlásiče, tlačítkové hlásiče 
 ústředna EPS ESSER – ovládání a monitorování celého systému, vč. nadstavbového 

systému Alvis na ohlašovně požáru u HZSP a duplicitně u operátora na velínu, obj. 071. 
 
b) detekce úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí: 

 detekce mezipláště nádrže – s přenosem signálu do ŘS 
 detekce limitní hladiny (vibrační snímač zaplavení) ve strojovně objektu. 

 
c) detekce výskytu nepovolaných osob v objektu: 

 kamerový systém 
 
d) monitorování základních meteorologických údajů pro bezpečný provoz: 

 není instalováno 
 
obj. 191 – výdejní lávky 
a) detekce nebezpečí vzniku požáru a výbuchu: 

 tlačítkové hlásiče, plamenné hlásiče  
 ústředna EPS ESSER – ovládání a monitorování celého systému, vč. nadstavbového 

systému Alvis na ohlašovně požáru a duplicitně u operátora na velínu, obj. 071. 
 opticko kouřové hlásiče požáru 
 detekce hořlavých plynů 

 
b) detekce úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí: 

 síť monitorovacích hydrogeologických vrtů – pro kontrolu kvality podzemní vody 
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c) detekce výskytu nepovolaných osob v objektu: 

 kamerový systém 
 
d) monitorování základních meteorologických údajů pro bezpečný provoz: 

 není instalováno 
 
Další instalované bezpečnostní systémy 

 stabilní hasicí zařízení ve formě pěnových monitorů, napojené na nádrž na hasební vodu, 
s přimícháváním těžké pěny 

 havarijní jímka, do které je svedena zabezpečená plocha VL (bezodtoká nádrž o objemu 50 
m3) 

 
obj. 880 – rekuperační jednotka benzínových par  
a) detekce nebezpečí vzniku požáru a výbuchu: 

 tlačítkový hlásič, optickokouřový hlásič, plamenný hlásič 
 ústředna EPS ESSER – ovládání a monitorování celého systému, vč. nadstavbového 

systému Alvis na ohlašovně požáru u HZSP a duplicitně u operátora na velínu, obj. 071, 
 CENTRAL STOP pro okamžité odstavení rekuperační jednotky z provozu  

 
b) detekce úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí: 

 síť monitorovacích hydrogeologických vrtů – pro kontrolu kvality podzemní vody 
 
c) detekce výskytu nepovolaných osob v objektu: 

 není instalována 
 
d) monitorování základních meteorologických údajů pro bezpečný provoz: 

 není instalováno 
 

1.5 Přehled vnitřně zajišťovaných služeb 

1.5.1 Vnitřní energetická síť a vlastní zdroj elektrické energie 

VLASTNÍ ROZVODNÁ ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 

Vnější dodávka elektřiny je do skladu přivedena směrem od obce Loukov nadzemním vedením ze 
sítě 22 kV (VN) do obj. 241, odkud je proveden rozvod zemními kabely VN 22 kV na trafostanice 
obj. 242 a obj. 260. Tyto trafostanice jsou navzájem propojeny do okruhu na straně VN i na 
straně NN, takže v případě poruchy na kabelu je možnost jejich napájení. Napájení jednotlivých 
objektů ve skladu je provedeno zemními kabely NN. Každý objekt má rozvodnu NN, ve které je 
umístěn hlavní vypínač pro daný objekt, který odpojuje celý objekt. 
 

ZÁLOŽNÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 

Záložní dodávku el. energie umožňuje: 
1. motorgenerátor CUMMINS typ 888 DFHD, obj. 245 (součást obj. 250/260), výkon P = 

888 kW, U = 400 V, používané palivo: nafta 
2. motorgenerátor CUMMINS typ C550D5, obj. 243 (kontejner u obj. 241), výkon P = 440 

kW, U = 400 V, používané palivo: nafta 
3. motorgenerátor CUMMINS typ C900D5, obj. 244 (kontejner u obj. 242), výkon P = 720 

kW, U = 400 V, používané palivo: nafta 
 
Po ztrátě napětí dochází do 10 s k automatickému přepnutí na záložní zdroj. Na mapě níž je 
znázorněn přívod elektrické energie (22 kV) a vlastní rozvod elektrické energie. 
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Mapa 8: Rozvod elektrické sítě v objektu 

1.5.2 Skladování a zásobování palivy 

Skladování, distribuce a prodej paliv je hlavní podnikatelskou činností provozovatelů. Jako vnitřně 
zajišťovaná služba se zásobování palivem provádí pouze v rámci doplňování nouzových zdrojů 
elektrické energie, které jsou umístěny v obj. 243, 244, 245, 250.  
 

1.5.3 Havarijní dodávky médií 

Havarijní dodávky médií se v rámci vnitřní služby provádí pouze v případě elektrické energie, a to 
nouzovými zdroji v obj. 243, 244, 245, 250. Jejich nastartování je automatické do 10 s od 
výpadku ze sítě. Záložní dodávky vody nejsou řešeny vnitřní službou. 
 

1.5.4 Vlastní zdroj vody a rozvody vody 

ROZVOD PROVOZNÍ (POŽÁRNÍ) VODY 

Provozní voda pro zajištění požárního zabezpečení je rozváděna potrubím s hydranty. Požární 
voda je řešena jednak rozvodem z čerpací stanice požární vody od požární nádrže (cca 4500 m3), 
kdy je udržován stálý tlak v potrubí a v případě jeho poklesu startují čerpadla a tlačí do potrubí 33 
l/s vody. Pro podzemní skladovací objekty je vybudován suchovod, který je napájen z vodojemu 
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(napájení z potoku Libosvárka) o obsahu 240 m3 vody. Na zimu bývá vypuštěn. Dále je 
z vodojemu a nově vybudované ČS zajištěn rozvod ke 4 nadzemním hydrantům kolem obj. 237. 
Samostatně mají řešen přívod vody nové výdejní lávky, a to z nadzemní nádrže o objemu 500 m3 
pomocí pěnových monitorů. 
 

 
Mapa 9: Rozvod vody v objektu 

 

1.5.5 Požární zabezpečení a vlastní jednotka požární ochrany 

Požární zabezpečení objektů skladu je kompletně zajištěno prostřednictvím systému EPS 
(samočinné a tlačítkové hlásiče, teplotní kabely) a navazující plynové detekce a systému 
stabilního hasicího a polostabilního hasicího zařízení (ve vybraných objektech). Dle požadavků 
schváleného posouzení požárního nebezpečí je na skladu trvale zřízena jednotka HZS podniku. 
V případě potřeby jsou povolávány jednotky IZS. 
 

1.5.6 Zdravotnická pomoc 

Pro poskytnutí první předlékařské pomoci jsou proškoleni zaměstnanci skladu – zejména členové 
HZSP. K poskytnutí první pomoci je areál skladu Loukov vybaven zdravotnickým materiálem. 
Zdravotnický materiál první pomoci je umístěn ve služebních vozidlech, centrální lékárničce na 
služebně  HZSP a spádových lékárničkách a ve vybavení vozidel hasičského záchranného sboru 
podniku. 
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1.5.7 Řízení provozu 

Provoz je řízen přes ŘS skladu. ŘS je soubor HW a SW zařízení a vybavení, pomocí kterého 
operátor monitoruje, ovládá a řídí do něj napojenou technologii skladu. 
 
Samotný program ŘS SCX je rozložen do několika navzájem propojených, aktivních uživatelských 
obrazovek, tzv. mimik, které jsou zobrazovány na monitorech pracovních stanic operátora, na 
kterých operátor provádí svou činnost. Komunikační soustava technologie skladu se skládá z uzlů 
ŘS. Všechny uzly ŘS jsou napojeny na pracoviště operátora. Technologický SW je umístěn na 2 
stanicích VPC, tzv. záloha "Hot-StandBy". V případě poruchy jedné stanice se nastartuje program 
na druhé a systém je opět plně funkční. Celý systém je napojen na záložní zdroj UPS s dobou 
dodávky el. Energie, který zásobuje sklad energií do obnovení dodávku el. energie 
dieselagregátem. Součástí ŘS je i monitorování, ovládání a řízení výdejních lávek a samotného 
výdeje PHL do AC. Tato část ŘS je propojena s dalším systémem TAMAS, sloužícím pro obchodní 
část výdeje PHL do AC.  
 
Při výpadku ŘS operátor ukončí veškeré technologické procesy a nechá prověřit provozní 
obsluhou zařízení, u kterého by mohlo dojít k úniku PHL. 
 

1.5.8 Laboratoře 

Vlastní laboratoř v objektu slouží ke kontrole přijímaného, skladovaného a vydávaného zboží a 
k dočasné archivaci odebraných vzorků zboží. Ostatní rozbory nejsou řešeny vnitřní službou, ale 
jsou zajištěny externím dodavatelem služeb na základě smlouvy.  
 

1.5.9 Údržba a opravy 

V objektu skladu se nachází dílna pro elektro a strojní údržbu. Drobné údržbářské a opravářské 
práce jsou zajištěny vlastními zaměstnanci. Ostatní práce jsou poptávány u externích dodavatelů 
na základě smluv či objednávek. 
 

1.5.10 Ostraha objektu 

Není řešena vnitřní službou. 
 

1.5.11 Kanalizační síť 

V areálu skladu je vybudována oddílná soustava svodu odpadních vod: 
 
Dešťová kanalizace 
Odvádí dešťové vody neznečištěné z ploch a vozovek a dešťové vody ze střech objektů. Jedná se 
o vody odváděné dešťovou kanalizací z betonových trub do přilehlých vodotečí. Tyto vody nejsou 
znečištěné, a proto se nijak neupravují. 
 
Dešťové vody znečištěné – jedná se o odpadní vody ze zpevněných ploch komunikací před 
areálem ČEPRO, a.s. a veřejné ČS. Tyto vody jsou svedeny kanalizací z PVC DN 150 a DN 300 na 
gravitační odlučovač typu AS TOP 45VF S05. 
 
V roce 2008 došlo k přepojení stávající větve dešťové kanalizace vedené z areálu ČEPRO, a. s. 
Loukov, a to provedením nové kanalizace DN 300 v celkové délce 67,4 m s napojením na 
stávající kanalizaci na parkovišti AC. Ve stávající šachtě Š1 v prostoru u administrativní budovy je 
na odtoku dešťových vod směrem na výústní objekt do toku osazeno kanalizační stavítko, které 
uzavře stávající kanalizaci vedenou na vyústění. Uzavřením kanalizace je docíleno odtoku 
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dešťových vod novou kanalizační větví na šachtu Š6 kanalizace vedené z parkoviště AC na 
gravitační odlučovač AS TOP 45VF S05. 
 
Splašková kanalizace 
odvádí na biologickou ČOV: 

 splaškové vody z objektů se sociálním zařízením v areálu skladu  
 splaškové vody z bytových jednotek pod areálem skladu 
 splaškové vody z objektu veřejné ČS pod areálem skladu 
 splaškové vody z víceúčelového objektu pod areálem skladu 

 
Zaolejované kanalizace 
odvádí do areálu CHČOV, kde je tato voda chemicky čištěna: 

 technologické vody od objektů 231-235, 237, 362, 581, 220,221, 191, 004, 
 dešťové vody zaolejované z manipulačních ploch obj. 191. 

 
K provedení zaolejované kanalizace byly použity materiály: 

 plastové potrubí DN 200, DN 300, DN 500 v celkové délce 2275 m 
 chemická kamenina DN 200, DN 300, DN 500 v celkové délce 660 m 
 ocelové potrubí DN 80, DN 150, DN 200 v celkové délce 115 m 
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Mapa 10: Rozvod kanalizace v objektu 

 

1.5.12 Retenční nádrže a úpravna odpadních vod, včetně likvidace hasební vody 

Retenční nádrže jsou součástí CHČOV a mají dostatečnou zádržnou kapacitu. Jedná se 
o odlučovač ropných látek (cca 10 m3), dále by ropné látky z odlučovače dotekly do akumulační 
nádrže, jejíž objem je cca 400 m3. Při nátoku větším jak 8 l/s by část ropných látek ještě před 
odlučovačem přepadem odtekla do záchytné retenční nádrže (objem 400 m3). 
 
Nakládání s hasební vodou není v ČEPRO, a.s. ošetřeno zvláštním předpisem. Na základě 
provedené analýzy následků havárií na ŽP, která zohledňuje množství použité hasební vody 
(scénář úniku ropných látek mimo jímku) lze konstatovat, že nedojde k ekologické újmě na ŽP (ve 
smyslu zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí). 

 V tomto konkrétním případě, bude část hasební vody zachycena v havarijní jímce zařízení, 
tato voda bude po skončení zásahu likvidována smluvně zajištěnou odbornou firmou.  

 V případě masivnějšího úniku ropných látek a vyššího množství hasební vody, dojde 
k přetečení havarijní jímky a stečení hasebních vod do zaolejované kanalizace. V případě 
úniku do zaolejované kanalizace ústící do CHČOV, je hasební voda zachycena v retenčních 
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nádržích CHČOV, které mají dostatečnou kapacitu. Hasební voda bude postupně 
likvidována v CHČOV nebo odbornou firmou. 

 V případě úniku hasební vody do dešťové kanalizace, může dojít k jejímu úniku do 
povrchových vod. Vzhledem k předpokládaným parametrům hasební vody (směs pěnidla, 
vody a benzínu) je tato jímána na norných stěnách. Tímto dojde k odstranění zejména 
ropné frakce z hasební vody. 

 Zbytky pěnidla jsou biologicky rychle odbouratelné (s vysokou BSK). 
 Nedojde k ekologické újmě na vodním toku ani ke kontaminaci území chráněných dle 

zvláštních předpisů. 
 

1.5.13 Komunikační a informační systémy 

Komunikační soustava technologie skladu se skládá z dispečerského stanoviště na velíně, kde 
jsou umístěny PC-stanice, které slouží pro vizualizaci stavu technologických procesů a koncového 
zařízení produktovodu a umožňují zásahy do procesů řízení technologie skladu a KZ skladu. Je 
zde také PC-stanice sloužící pro vizualizaci stavu technolog. procesů spojených s výdejem PHL do 
autocisteren. Všechny PC-stanice jsou připojeny do místní sítě LAN Ethernet a prostřednictvím 
této sítě komunikují se severem systému TAMAS a ostaními uzly ŘS rozmístěnými v příslušných 
objektech provozu.  
 
PC-stanice umístěné na velínu jsou chráněny před výpadky napájení centrální UPS objektu velína, 
která je umístěna v rozvodně. Doba provozu po výpadku el. energie pokryje dobu do nastartování 
dieselagregátu, který nahradí výpadek el. energie. Celá komunikační soustava je osazena 
třístupňovou přepěťovou ochranou. 
 

1.6 Přehled externě zajišťovaných služeb 

1.6.1 Dodávky elektrické energie a plynu 

Dodávka elektřiny je realizována ze sítě 22 kV, vnitřní dodávka pak vlastními trafostanicemi 
umístěnými v areálu skladu. Dodávka plynu je realizována od externího dodavatele na základě 
smlouvy.   
 

1.6.2 Dodávky vody 

Dodávka vody není řešena vnější službou. Sklad má vlastní zdroje pitné vody – vrty HV 1 a HV 10, 
včetně úpravny pitné vody. 
 

1.6.3 Zásobování technologickými surovinami a ostatní zásobování 

Zásobování skladu technologickými surovinami se děje pomocí produktovodu, kterým se pomocí 
čerpadel dopravuje do zásobníků BA a NM, a pomocí ŽC, kterými se do zásobníků dopravují 
biopaliva, NM a BA.  
Příjem do aditivačních nádrží je zajištěn dvěma způsoby (dvojicí stáčecích čerpadel – samostatně 
pro aditiva NM a BA, nebo samospádem z přepravních IBC kontejnerů).  
 

1.6.4 Požární zabezpečení a síly a prostředky jednotek HZS České republiky a ostatních 
jednotek požární ochrany 

Na skladu jsou instalovány požárně bezpečnostní zařízení a sklad má zřízenu vlastní JPO. 
V případě mimořádné události povolává složky IZS Operační a informační středisko HZS Zlínského 
kraje. Síly a prostředky jednotek PO vyplývají z dokumentace zdolávání požáru uložené v objektu a 
z Požárního poplachového plánu Zlínského kraje.  
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1.6.5 Zdravotnická záchranná služba 

Lékařská služba je zajištěna u smluvního lékaře. Smluvní lékař zajišťuje pracovně lékařské služby 
pro všechny zaměstnance skladu Loukov. Zdravotnická záchranná služba bude povolána v rámci 
složek IZS.  
 

1.6.6 Laboratorní rozbory 

Provádění rozborů odpadních vod a pitné vody zajišťuje externí dodavatel. 
 
Vlastní laboratoř na kontrolu jakosti PHL je umístěna v areálu a slouží ke kontrole přijímaného, 
skladovaného a vydávaného zboží a k dočasné archivaci odebraných vzorků zboží. V případě 
potřeby provedení specifického rozboru PHL je využívána akreditovaná zkušební laboratoř. 
 

1.6.7 Údržba a servisní služby 

Opravy většího rozsahu, specializované opravy, periodické revize a kontroly jsou zajišťovány 
externími firmami na základě výběrových řízení či smluvních vztahů. 
 

1.6.8 Ostraha objektu 

Vstup do areálu skladu je v prostoru vrátnice se stálou ostrahou. Nepřetržitou ostrahu skladu 
provádí smluvně zajištěná strážní služba. Podrobnější rozsah střežení areálu skladu uvádí MPBP 
Plán fyzické ochrany skladu Loukov zpracovaný v souladu s vyhl. 225/2015 Sb. 
 

1.6.9 Odkanalizování objektu (likvidace hasební vody) 

Provoz kanalizace uvnitř skladu je zajištěn vnitřní službou – viz kapitola 1.5.11. Likvidace hasební 
vody bude postupně provedena v CHČOV nebo odbornou firmou. Dekontaminaci půdy a vody 
v případě havárie zajišťuje na základě rámcové smlouvy externí firma – je zajištěna 24-hodinová 
havarijní služba pro odstraňování následků havárií v souvislosti s únikem látek ropné povahy. 
 

1.6.10 Komunikační a informační systémy (telekomunikace, rádiová síť apod.) 

Není řešeno vnější službou. 
 

2. INFORMACE O OKOLÍ OBJEKTU A SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

2.1 Informace související s demografickými a sociálně-geografickými charakteristikami 

Tyto informace jsou již popsány v kapitole 1.1.1 Plán okolí. 
 

2.2 Informace související s environmentálními charakteristikami okolí 

Areál skladu nespadá do žádné z kategorií zvláště chráněných území přírody (dle zákona 
č. 114/92 Sb.) ani prvku ÚSES. Struktury ÚSES pouze lemují areál podniku. 
 
V blízkosti areálu skladu ČEPRO, a.s. Loukov se nachází evropsky významná lokalita (dále EVL) 
Hostýnské vrchy – vzdálená cca 850 m, přičemž ptačí oblast Hostýnské vrchy je v nejbližším 
místě vzdálená od obj. 237 cca 200 m.  
 
Nejbližší přírodní rezervací (dále PR) je Kelčský Javorník vzdálený cca 1 000 m jihovýchodním 
směrem o rozloze 31,02 ha v k. ú. Rajnochovice. Přírodní rezervace Kelčský Javorník jsou přírodě 
blízké lesní porosty listnatých dřevin ve vegetačním stupni buko-dubovém až bukovém. 
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Jihozápadně od areálu skladu ve vzdálenosti cca 1,6 km je přírodní památka (dále jen PP) Pod 
Kozincem a jižně PP Pavlínka.  
 

 
Mapa 11: Území chráněná podle jiných právních předpisů 

 

POPIS SLOŽEK PŮDY 

V areálu skladu se vyskytují půdy zemědělské, lesní a ostatní. Zemědělská půda je 
charakterizována kódem BPEJ 6-24-11. Na půdotvorném substrátu flyš vznikají hnědé půdy 
středně těžké až těžké. Tyto půdy jsou převážně slabě až středně skeletovité, středně zásobené 
vodou. Převládající sklonitost terénu je do 7°. V zájmovém území se vyskytují půdy průměrně 
náchylné vůči antropogennímu znečištění. Lesní půda je pokryta lesy produkčního charakteru. 
Mezi ostatní půdu jsou řazeny vodní plochy, příjezdové cesty apod. Na území skladu ani v blízkém 
okolí se nevyskytují sesuvy půdy. 
 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ŽP (POPIS SLOŽEK PŮDY, PŘÍRODY A KRAJINY) 

Areál skladu se nachází v podhůří Hostýnských vrchů, v krajině se zvlněným reliéfem s velkým 
podílem lesů. Reliéf okolního terénu je členitý, ukloněný od jihovýchodu k severozápadu. V okolí 
se vyskytuje souvislejší lesní porost. Areál skladu tvoří průmyslovou zónu, která je do značné míry 
zastíněna lesním porostem. Pozemky severně a severozápadně od areálu jsou zemědělsky 
obhospodařovány. 
 
Zhodnocení možného ohrožení životního prostředí závažnou havárií je součástí posouzení 
jednotlivých zdrojů rizik v areálu skladu – viz kap. 3.1 v části III. Posouzení rizik závažné havárie – 

Areál 
skladu 
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přičemž je v rámci posouzení rizik uvažováno se všemi složkami ŽP (tj. povrchové a podzemní 
vody, půdní prostředí, biotickou složku krajiny). 
 

2.3 Informace o průmyslových a skladových objektech, vč. objektů zemědělské výroby v okolí, a 
informace o přepravních komunikacích 

Informace o průmyslových objektech, objektech zemědělské výroby a přepravních komunikacích, 
které mohou být pro areál skladu zdrojem rizika nebo mohou být naopak zasaženy závažnou 
havárií v areálu skladu, jsou uvedeny v kapitole 1.1. 
 

2.4 Meteorologické charakteristiky 

Hodnocená lokalita se nachází (dle kódu BPEJ) v klimatické oblasti MT-6. Tato klimatická oblast je 
charakterizována jako mírně teplá až teplá, vlhká oblast.  
 
Průměrná roční teplota:  7,5 – 8,5°C 
Absolutní maximální teplota:   34,6 °C 
Absolutní minimální teplota:   -23,2°C 
Průměrný roční úhrn srážek:  600 – 800 mm 
Průměrný počet dní s mlhou:   47 dnů/rok 
Průměrný počet dní s bouřkou:  30 dnů/rok 
 
V následující tabulce je uveden průměrný úhrn srážek (mm) za období 1961 – 1990 a jejich podíl 
na celoročním úhrnu pro stanici Bystřice pod Hostýnem, vzdálené cca 4 km od Loukova. 

Tabulka 3: Průměrný úhrn srážek 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. Roční úhrn 
Srážky 
(mm) 

37 33 40 52 77 88 98 92 61 65 57 44 744 

% 4,9 4,4 5,3 7,0 10,3 11,8 13,2 12,5 8,2 8,8 7,7 5,9 100 

 
Z tabulky je patrné dosti nerovnoměrné rozložení srážek. V třicetiletém průměru připadá měsíční 
maximum na měsíc červenec a srpen. Nejmenší srážkový úhrn má únor. Rozdělení 
atmosférických srážek v průběhu roku není pro doplňování podzemní vody příliš příznivé. Přibližně 
60 % srážek spadne ve vegetačním období (zasakování je zmenšováno výparem a spotřebou vody 
rostlinstvem). V této oblasti je, pro obohacování zásoby podzemní vody, velké množství sněhových 
srážek. 
 

Tabulka 4: Větrná růžice pro lokalitu 

Směr větru → 
Rychlost větru 
(m.s-1) ↓ 

N NE E SE S SW W NW CALM součet 

Třída stability F – Velmi stabilní 
1,7 0,16 2,48 4,37 4,77 2,39 0,17 0,1 0,11 0,05 14,6 
5,0 0,01 0,56 0,64 0,9 0,32 0 0 0 0 2,43 

11,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Třída stability E – Lehce stabilní 

1,7 0,03 0,81 0,36 0,55 0,69 0,02 0,03 0,02 0 2,51 
5,0 0,05 1,99 0,89 2,28 1,21 0,03 0,04 0,05 0 6,54 

11,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Třída stability D – Neutrální podmínky 

1,7 1,27 3,11 1,62 2,4 3,78 1,36 0,84 0,9 0,53 15,81 
5,0 2,11 9,87 1,31 6,74 8,61 1,49 1,28 2 0 33,41 
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11,0 0,08 0,87 0,02 0,62 0,75 0,04 0,1 0,13 0 2,61 

Třída stability C – Lehce nestabilní 
1,7 0,7 0,88 0,71 1,23 1,3 1,28 0,53 0,47 0,48 7,58 
5,0 0,36 0,96 0,05 0,44 0,93 0,32 0,23 0,29 0 3,58 

11,0 0 0,01 0 0 0,01 0 0 0 0 0,02 
Třída stability B – Mírně nestabilní 

1,7 0,5 0,64 0,52 1,04 1,07 1,37 0,54 0,3 0,41 6,39 
5,0 0,21 0,45 0,02 0,16 0,44 0,16 0,15 0,2 0 1,79 

11,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Třída stability A – Velmi nestabilní 

1,7 0,25 0,16 0,14 0,23 0,23 0,57 0,49 0,24 0,31 2,62 
5,0 0,01 0,02 0 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0 0,11 

11,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Celková růžice 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 
1,7 2,91 8,08 7,72 10,22 9,46 4,77 2,53 2,04 1,78 49,51 
5,0 2,75 13,85 2,91 10,53 11,54 2,01 1,71 2,56 0 47,86 

11,0 0,08 0,88 0,02 0,62 0,76 0,04 0,1 0,13 0 2,63 
součet 5,74 22,81 10,65 21,37 21,76 6,82 4,34 4,73 1,78 100 

 
Pozn. k tabulce 4:  
- platná ve výšce 10 m nad zemí v % 
- stabilitní členění podle Pasquill-Gifford-Turner 
 

 
Obrázek 2: Větrná růžice (zdroj: ČHMÚ) 

 

2.5 Vodohospodářské, hydrogeologické a geologické charakteristiky okolí 

2.5.1 Geologická data 

Zájmové území patří do geologické soustavy IXD-1A. Hostýnské vrchy jsou součástí západního 
úseku flyšového pásma Karpat. Na jejich stavbě se podílejí faciálně tektonické jednotky 
magurská, předmagurská, slezská a na ni dále navazuje jednotka ždánicko-podslezská. Širší 
oblast zájmového území budují horniny slezské jednotky v godulském vývoji a horniny kvartérního 
pokryvu. Ve směru od JV na SZ je slezská jednotka zastoupena vrstvami podmenilitovými, 
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menilitovými a krosněnskými, stratigraficky řazenými do paleocénu až oligocénu. Podmenilitové 
vrstvy jsou převážně jílovcové s polohami jemnozrnného pískovce o mocnosti do 0,20 m. 
Menilitové vrstvy jsou rovněž převážně jílovcové, pískovce se vyskytují v proužcích a polohách 
ploše čočkovitých, v centimetrových polohách jsou zastoupeny černošedé rohovce. Krosněnské 
vrstvy jsou převážně pískovcové, místy s polohami, v nichž převládají jílovce. Poloh s převahou 
jílovce přibývá směrem k JZ a k JV. Kvartérní pokryv je zastoupen svahovými hlínami a sutěmi, 
které s ohledem na petrografický charakter skalního podkladu obsahují bohatou příměs až hrubě 
úlomkovité frakce. Jejich mocnost je značně kolísavá a místy dosahuje až 10 m. 
 
V okolí lokality skladu se nevyskytují nestabilní horniny ani se zde nenachází žádné významné 
důlní dílo. 
 
Vlastní zájmové území je tvořeno následujícími jednotkami: 
Předmagurská jednotka se vyznačuje sedimentační variabilitou. Převládají v ní vápnité jíly až 
jílovce oddělené lávkami šedého pískovce. V zájmovém území je zastoupena především 
podmenilitovým souvrstvím (paleocén-střední eocén), které charakterizuje pelitická, podřadně 
drobně rytmická flyšová sedimentace. Jsou to rudohnědé, zelené, šedé jílovce vápnité i nevápnité, 
s proměnlivým zastoupením tenkých lávek jemně zrnitých pískovců. Litologicky se od sebe liší 
výhradně pelitické polohy o mocnosti jen několika metrů a pestré vrstvy s několik metrů silnými 
lavicemi arkózových pískovců. 
 
Slezská jednotka je v zájmovém území zastoupena především krosněnským souvrstvím 
(oligocén), které se vyznačuje vývojem pelitickým, flyšovým a pískovcovým. Pelity jsou šedé, 
zelenavě šedé, proměnlivě vápnité, slídnaté, tence deskovité, jemně zrnité pískovce. Pískovcový 
vývoj charakterizují horniny jemnozrnné, vápnité, měkké, snadno větrající. Z podloží 
krosněnského souvrství vystupují v širším okolí zájmové lokality pelity menilitového souvrství 
(spodní oligocén), u kterých převládá hnědé zbarvení. Podloží menilitového souvrství je tvořeno 
podmenilitovým souvrstvím, charakteristickým pelitickým a drobně rytmickým flyšovým vývojem 
různě zbarvených jílovců. Toto souvrství však v širším okolí zájmové lokality nevystupuje na 
zemský povrch. 
 
Kvartér 
V zájmové oblasti je kvartérní pokryv zastoupen deluviálnímihlinito-kamenitými uloženinami 
v proměnlivé mocnosti 1 až 5 m, ojediněle až 15 m. Na rozsáhlejší hlinito-kamenité pleistocenní 
svahoviny v okrajových částech Hostýnských vrchů navazují lokálně kužely proluviálních štěrků. 
 
Tektonika 
Jednotlivé faciálně-tektonické jednotky a jejich dílčí šupiny ohraničují do hloubky střižné, 
přesunové a přesmykové plochy, které se v širším okolí zájmového území uklánějí k JV cca pod 
úhlem 35°-60°. Převažující tangenciální směry linií násunových ploch jsou SV-JZ. 
 
Významným tektonickým prvkem je soustava zlomů SZ-JV směru, méně S-J směru. V zájmové 
oblasti predisponovaly směr toků potoků právě poruchy S-J směru. 
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Mapa 12: Odkrytá geologická mapa 

Legenda k mapě 12: 

 Menilitové vrstvy slezské jednotky převážně jílovcové 

 Krosněnské vrstvy převážně pískovcové 

2.5.2 Údaje o povrchových vodách 

Po stránce hydrologické je lokalita částí širšího povodí 4-12-02 (Haná a Morava od Hané po 
Dřevnici). Zájmovou lokalitou prochází lokální hydrologická rozvodnice, a tak je lokalita součástí 
dvou povodí: 

 Libosvárka – Blazický potok pod Libosvárkou – č. pořadí 4-12-02-078 
 Moštěnka nad Býškovickým potokem – č. pořadí 4-12-02-072 

 
Zájmovou lokalitou protékají dva bezejmenné potoky ústící do Libosvárky (jeden z nich pramení 
pod Kelčským Javorníkem, druhý nedaleko lokality) a jeden bezejmenný potok ústící do Moštěnky. 
 
Erozní bázi zájmové lokality (především jeho jižní části) pak představuje potok Libosvárka a erozní 
bázi severní části území říčka Moštěnka. 
 

2.5.3 Hydrogeologická charakteristika 

Podle Směrného vodohospodářského plánu, 2. znění 1975, přísluší zájmové území 
k hydrogeologickému rajonu TP 101 „Vnější flyš Bílých Karpat, Javorníků a Moravské Magury“, 
budované puklinově propustnými paleogenními horninami. Území lze charakterizovat jako 
nepříznivé pro tvorbu podzemní vody. Skalní podloží je tvořeno menilitovými a krosněnskými 
vrstvami, jejichž horniny představují prostředí s rozdílnými hydrogeologickými vlastnostmi. Oběh 
puklinové vody je vázán na pískovce, které jsou řazeny ke kolektorům, zatímco jílovce 
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k izolátorům. Svahové sedimenty jsou petrograficky hodně různorodé, existují přechody od čistě 
jílovitých poloh přes písčité, až po kamenitou suť. Proto mají také značně rozdílné propustnosti. 
 
Běžným hydrogeologickým kolektorem flyšových oblastí je připovrchová zóna zvýšené 
propustnosti, zahrnující svahové uloženiny a přilehlé pásmo podpovrchového rozvolnění hornin. 
Pásmo podpovrchového rozvolnění probíhá více méně souhlasně s povrchem terénu. V horkých 
oblastech jsou tedy nádržní kolektory pouze ve dnech údolí, zatímco kolektory svahů mají funkci 
vodící, bez možnosti retence a jsou poměrně rychle odvodňovány gravitačním odtokem. Horský 
terén současně snižuje množství zasáklé vody ve prospěch vody povrchového odtoku. Infiltrované 
vody odtékající jednak jako hypodermický odtok, jednak jako voda první zvodně. Podzemní voda 
je doplňována infiltrací atmosférických srážek, případně vod z tajícího sněhu. Celé území lze 
označit za region se sezónním doplňováním zásob podzemní vody. 
 
Hostýnské vrchy jsou částí rozsáhlého hydrogeologického rajonu 322-Flyšové sedimenty v povodí 
Moravy. Tuto oblast lze charakterizovat hydrogeologickými strukturami s průlinovou a puklinovou 
propustností. Přitom je podíl průlinové propustnosti na celkovém oběhu podzemních vod ve 
flyšových horninách podřadný. Významnější hydrogeologické struktury zde mohou vytvářet 
tektonicky predisponované linie zlomových systémů, pásma pískovcových vrstev a zóna 
intenzivně rozpukaných hornin v dosahu povrchového zvětrávání. Tato připovrchová zóna zvýšené 
propustnosti může dosahovat hloubek až 40 m. 
 
Propustnost prostředí: 
Koeficient transmisivity (T) kvartérního pokryvu (zvětralinový plášť) se pohybuje v řádu n.10-3 

m2/s. Koeficient transmisivity (T) skalního podloží (paleogenní pískovce a jílovce) se pohybuje 
v řádu n.10-6 m2/s. 
 
V oblasti Hostýnských vrchů lze reálně uvažovat pouze o následujících kolektorech: 
Deluviálníhlinito-kamenité uloženiny  
Tento typ kolektoru je dotovaný z výše položených pramenních vývěrů. Voda přitékající z vyšších 
poloh rychle protéká zvětralinovým pláštěm po nepropustném jílovitém podloží. Při větších 
sklonech svahů není kolektor schopen akumulovat tuto vodu pro srážkově méně příznivá období. 
Průměrné využitelné množství podzemní vody z těchto kolektorů je přímo závislé od vydatnosti 
puklinových nebo přelivných pramenů, kterými se tento typ kolektoru dotuje. 
 
Paleogenní horniny flyše 
Skalní podloží zájmové lokality je tvořeno slezskou jednotkou zastoupenou krosněnským 
souvrstvím se střídáním lávek jílovců a pískovců a menilitovým souvrstvím, tvořeným převážně 
jílovci s rohovci. Ve svém souhrnu představují tyto horniny prostředí s rozdílnými 
hydrogeologickými vlastnostmi. Jílovce jsou prakticky nepropustné, lávky pískovců mají sice lepší 
komunikační vlastnosti, avšak vlivem častého střídání s lávkami jílovců se v nich nemohou 
vytvářet významnější zásoby podzemní vody. 
 
Nejvýznamnější kolektorské horniny na lokalitě jsou pískovcovo-jílovcové souvrství vyznačující se 
pouze puklinovou propustností. Množství podzemní vody a propustnost migračních cest pro 
případné polutanty (nosným médiem je podzemní voda) je závislé především na četnosti a 
otevřenosti puklin, jejich vzájemné komunikaci, na poměru hornin propustných (pískovce) 
k nepropustným (jílovce) a v neposlední řadě na množství spadlých srážek, možnosti jejich 
průsaku do podloží a akumulaci, na velikosti infiltrační plochy a na morfologii terénu a odtokovém 
činiteli. 
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Hladina podzemní vody během roku kolísá v závislosti na celkových srážkových poměrech ročního 
období. Výskyt nejvyšších průměrných měsíčních stavů hladiny podzemní vody a maximální 
vydatnosti pramenů připadá na období květen-červenec, nejnižších na říjen až listopad. 
 
Úroveň ustálené hladiny podzemní vody v zájmovém území je značně proměnlivá, pohybuje se 
v hloubkách 1,5 - 7,9 m pod terénem. Naražená hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 
8 - 12 m pod terénem, starší hydrogeologické průzkumy v některých částech lokality skladu však 
uvádějí úroveň naražené hladiny podzemní vody v hloubce cca 15-20 m pod terénem. 
 
V zájmovém území je čerpána podzemní voda pro pitné účely. Je rozváděna sítí po areálu 
podniku, dále zásobuje pitnou vodou přilehlé byty a víceúčelový objekt. Směr proudění podzemní 
vody je SSZ. Kvalita podzemní vody je monitorována v kontrolních vrtech, které jsou rozmístěny po 
celém území podniku. 
 

INDIKAČNÍ VRTY 

Hydrogeologické vrty byly vybudovány v rámci hydrogeologického průzkumu velkoskladu k. p. 
Benzina Loukov, který proběhl v letech 1981-1982. Tento průzkum provedl Geotest n. p. Brno. 
Zadání úkolu bylo iniciováno na základě rozhodnutí odboru tehdejšího Okresního národního 
výboru Kroměříž ze dne 4.8.1978 č.j. Vod.235/1059/78-Lo, kterým bylo uloženo zajistit ve 
smyslu tehdy platné ČSN 83 0915 možnost indikace úniku skladovaných ropných látek 
z podzemních objektů. Některé další hydrogeologické vrty byly zbudovány v pozdějších letech 
v návaznosti na vybudování nových objektů, které by mohly být potenciálním faktorem znečištění 
podzemních či povrchových vod. 
 
Poř. 
č. 

Objekt Umístění 
Rok 

vybudování 
Hloubka m Vybudoval - firma 

1 HP-1 SV strana obj. 233 1981 10,50 Geotest n.p. Brno 
2 HP-2 SV strana obj. 233 1981 10,30 “ 
3 HP-3 SV strana obj. 233 1981 11,00 “ 
4 HP-4 SV strana obj. 233 1981 10,50 “ 
5 HP-5 SZ strana obj. 231 1981 10,30 “ 
6 HP-6 SZ strana obj. 231 1981 10,80 “ 
7 HP-7 SZ strana obj. 231 1981 10,00 “ 
8 HP-8 SZ strana obj. 232 1981 10,60 “ 
9 HP-9 SZ strana obj. 232 1981 10,70 “ 

10 HP-10 SZ strana obj. 232 1981 10,20 “ 
11 HP-11 S strana obj. 234 1981 10,00 “ 
12 HP-12 SZ strana obj. 234 1981 11,00 “ 
13 HP-13 SZ strana obj. 234 1981 11,00 “ 
14 HP-14 SZ strana obj. 620 1981 12,00 “ 
15 HP-15 Z strana obj. 235 1981 10,00 “ 
16 HP-16 Z strana obj. 235 1981 10,00 “ 
17 HP-19 u obj. 220 – za uložištěm nádrží 1981 12,00 “ 
18 HP-20 před objektem 360 – stáčiště ŽC 1981 10,00 “ 
19 HP-22 u obj. 071 – velín 1981 12,00 “ 
20 HP-23 parkoviště naproti obj. 040  1981 10,50 “ 
21 HP-24 křižovatka naproti obj. 040 1981 9,00 “ 
22 LO-1 v areálu CHČOV 05/1992 20,00 Vodní zdroje Holešov a.s. 
23 LO-2 v areálu CHČOV 05/1992 28,00 “ 

24 LO-3 
v areálu CHČOV – pod skládkou 

kont. zemin 
08/1993 25,00 “ 

25 MV-1 pod areálem skladu – u ČS 11/2000 7,50 “ 
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26 LO-4 pod obj. 191 - výdejní lávky 04/2002 15,00 “ 
27 LO-5 u rekuperační jednotky 04/2002 15,00 “ 
28 LO-6 u obj. 360 – stá iště ŽC 04/2002 15,00 “ 
29 LO-7 u obj. 233 04/2002 15,00 “ 
30 HG-1 pod areálem skladu – u obj. 052 03/2006 7,00 Dekonta, a.s., Praha 
31 HG-2 pod areálem skladu – u obj. 052 03/2006 7,00 “ 

32 HG-3 pod areálem skladu – u obj. 052 02/2010 10,00 
Vodní zdroje Chrudim, 

spol. s r.o. 
33 HG-4 pod areálem skladu – u obj. 052 02/2010 10,00 “ 
34 HG-5 pod areálem skladu – u obj. 052 02/2010 10,00 “ 
35 HG-6 pod areálem skladu – u obj. 052 02/2010 10,00 “ 
36 HG-7 za obj. 040 – vrátnice 10/2012 10,00 “ 
37 HG-8 za obj. 040 – vrátnice 10/2012 10,00 “ 
38 HG-9 pod areálem skladu – u obj. 052 10/2012 10,00 “ 

 

 
Mapa 13: Přehledná mapa sanačních a monitorovacích objektů 

Pozn.: vrty HV1 a HV 10 – jedná se o vrty, které jsou zdrojem pitné vody 
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2.5.4 Charakteristika a popis poměrů v okolí objektu, které mohou být příčinou vzniku nebo 

rozvoje závažné havárie nebo mohou být ohroženy závažnou havárií 

Zájmová lokalita nespadá do zátopového území.  
 
Na území lokality se nenachází vodohospodářská díla (přehrady, hráze), jejichž havárie by měla 
vliv na bezpečnost posuzovaného objektu. V blízkosti lokality se nenachází žádné 
vodohospodářsky významné vodoteče, příp. významné vodní plochy, které by byly ohroženy vlivy 
případné závažné havárie. 
 
Areál sklad se nenachází na území se seismickou aktivitou, v zájmové oblasti dosahuje 
potenciální zemětřesení referenčního zrychlení podloží 0,04-0,06 g (viz ČSN EN 1998-1). Pro 
provoz areálu, to znamená, že stavby a konstrukce nejsou seismickými vlivy ohroženy. Na území 
skladu ani v blízkém okolí se nevyskytují svahové pohyby. 
 
Poddolování (významná důlní díla), výhradní ložiska nerostných surovin, ani území 
s předpokládanými výskyty ložisek tj. prognózy, se v této oblasti nevyskytují. V blízkém okolí 
skladu se vyskytuje pouze sesuv půdy č. 5704 dle České geologické služby (viz 
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/), ten je však lokalizován na levém břehu potoka a 
pod ním neleží žádné technologické zařízení spadající do zdrojů rizik. Ve vzdálenější oblasti jsou 
sice plochy s různými úrovněmi náchylností ke svahovým pohybům, ty však jsou dostatečně 
vzdálené a nebezpečí sesuvu z nich nehrozí, viz mapa 14. 
 

 
Mapa 14: Svahové nestability a náchylnosti k sesuvům 

 
Zájmové území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 
 
V zájmovém území se vyskytují půdy průměrně náchylné vůči antropogennímu znečištění. 

Areál skladu 

aktivní sesuv 
č. 5704 
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2.6 Další potenciální specifická ohrožení objektu 

Letecké koridory, které by mohly ovlivnit zranitelnost objektu, se v okolí skladu Loukov 
nevyskytují.  
 
Důlní díla, která by mohla ovlivnit zranitelnost objektu, se v okolí skladu nevyskytují.  
 
Vznik nekontrolovaných požárů v okolí skladu se nepředpokládá. Na území skladu ani v blízkém 
okolí se nevyskytují svahové pohyby ani není zjištěna seismická aktivita.  
 
Možnost ohrožení okolí dosahem závažné havárie mimo objekt skladu Loukov je zhodnocena 
v rámci posouzení rizik – viz část III. bezpečnostní zprávy. 
 


