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1. IDENTIFIKACE ZDROJŮ RIZIK 

1.1 Přehled nebezpečných látek v objektu 

V areálu skladu Loukov dochází v podzemních a nadzemních objektech ke skladování motorové 
nafty (dále NM) a automobilového benzínu (dále BA) a v nadzemních objektech ke skladování 
bioetanolu (dále BE). V areálu následně probíhá přeprava těchto látek nadzemními potrubními 
rozvody, produktovodem, železničními cisternami a automobilovými cisternami. Nebezpečné látky 
se dále vyskytují v provozně-manipulačních nádržích a technologii. 
 

Tabulka 1: 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 
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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 

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 
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

H 226, 
304, 336, 
351, 4113) 

238/A-H01A, 
B-H01B, C-
H01C, D-

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 

t pro vodní 
prostředí kat. 

2 

H01D, E-
H01E, F-
H01F, G-
H01G, H-
H02A, I-
H02B, J-
H02C, K-
H01D, L-

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 1: 
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 vlastností 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. 

 
Celková množství nebezpečných látek nacházející se ve skladu Loukov (dle umístění 
v jednotlivých objektech) jsou uvedena v tabulce č. 2. 
 

1.2 Identifikace a výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu rizik 

1.2.1 Popis použitých metod, odkaz na literární zdroje 

V rámci výběru zdrojů rizik pro podrobnou analýzu rizik nebyla využita jinak doporučovaná metoda 
dle Guidelines for quantitative risk assessment („Purple Book“), CPR-18E, a to z důvodů 
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specifičnosti objektů nacházející se v areálu provozovatele. Použití metody by sice vedlo 
k vyřazení některých podzemních zásobníků, ty však mohou představovat závažné nebezpečí pro 
životní prostředí masivním únikem do horninového prostředí a proto byly do analýzy zahrnuty. 
Platí však (a bylo zkontrolováno), že žádný zdroj rizik, který by byl vybrán dle Purple Book, nebyl 
vyřazen, ale naopak v této analýze použitá kritéria jsou přísnější. 

1.2.2 Přehled jednotlivých zařízení s údaji potřebnými pro aplikaci metody výběru 

Potenciálním zdrojem rizika jsou všechna zařízení nacházející se v areálu skladu, uvedená 
v následující tabulce: 

Tabulka 2: 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 
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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 

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 
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 
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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 

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 
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 2: 
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 části II. Popisné, 
informační a datové části bezpečnostní zprávy – kap. 1.3.1. 
 
Ve vzdálenosti cca 170 m pod areálem skladu se po pravé straně příjezdové komunikace ke 
skladu nachází veřejná ČS EuroOil. Technologické zařízení je majetkem firmy ČEPRO, a. s., provoz 
ČS zajišťuje externí subjekt. Na ČS EuroOil se nachází 1 nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 
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31 m3 – dělená na komory. Dále je zde 1 dvouplášťová ocelová nádrž o objemu 5 m3, která slouží 
jako havarijní jímka a pro úkapy. Stáčení PHL do nádrží probíhá z AC přes stáčecí šachtu 
umístěnou na manipulační ploše pod přestřešením. U nádrží je instalováno nepřetržité sledování 
těsnosti mezipláště a kontinuální měření hladiny. Vzhledem ke svému provedení a vzdálenosti 
nejsou tyto nádrže uvažovány jako zdroj rizika pro ostatní zařízení ve skladu.  
 

1.2.3 Výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu rizik, seznam vybraných zdrojů rizika 

Potenciálním zdrojem rizika jsou všechna zařízení nacházející se v areálu skladu uvedená 
v tabulce 2. 
 
Identifikace a výběr zdrojů rizik pro následnou podrobnou analýzu je založen na následujících 
kritériích: 

 Nebezpečná látka určená pro další posouzení je umístěná v areálu provozovatele a je 
v dotčeném zařízení přítomna v množství větším než 2 % množství nebezpečné látky 
uvedené ve sloupci 2 v tabulce I nebo tabulce II přílohy č. 1 zákona č. 224/2015 Sb., 
o prevenci závažných havárií, v aktuálním znění. Pokud je toto množství menší, nebude pro 
účely dalšího posouzení uvažována. V takovém případě totiž nelze předpokládat dosah 
případné havárie přes hranice areálu a vzhledem k ostatním množstvím nacházejícím se 
v areálu skladu představuje z hlediska závažnosti dopadů zanedbatelné riziko. 

 Výše uvedené kritérium neplatí pro mobilní zdroje rizik (automobilové a železniční cisterny), 
a to důvodů vysoké frekvence přepravy a mobility zdroje, kdy přepravní trasy protínají 
hranici areálu a mohou se dostat do blízkosti obyvatel. 

 
V následující tabulce jsou uvedeny zdroje rizik vybrané pro podrobnou analýzu. 

Tabulka 3: Přehled zdrojů rizik vybraných pro podrobnou analýzu dle stanovených kritérií 

Identifikace 
objektu 

(č. obj. / nádrž) 

Objem zařízení 
– projektovaný 

(m3) 
Druh NL 

Počet 
zařízení 

(ks) 
Typ zařízení 

882/1 1000 páry BA 1 
Plynojem – nadzemní ocelová nádrž 
s pryžovou stropní membránou 

220/1,2 100 FAME / NM 2 Podzemní jednoplášťová nádrž 
v havarijní jímce 220/3,4,5 100 BA / BE 3 

231/1-5, 232/1-5, 
233/1-5, 234/1-5, 
235/1,2 

4000 
BA / NM 

NM / FAME / 
směs BA+NM 

22 
Podzemní jednoplášťová nádrž 
v betonovém loži 

235/3,4,5 4000 
NM / FAME / 

HVO 
3 

236/1A 
236/1B 

1000 
BA / BE 

FAME / NM / BA 
2 Nadzemní nádrž v ocelové jímce 

237/1-4 37000 NM 4 
Podzemní betonová nádrž s vnitřní 
laminátovou vložkou (dvouplášťová) 

581/1 100 směs BA+NM 1 Podzemní dvouplášťová nádrž 
620/1,3 300 NM 2 

Podzemní jednoplášťová nádrž 620/5,6 400 NM 2 
620/7,8 800 NM 2 

902.3.1 až 5 100 BE 5 
Nadzemní dvouplášťová nádrž 
v betonové jímce 

191/AC 40 NM / BA  4 Mobilní jednoplášťový zásobník 

360/ŽC 80 
NM / BA 

BE 
20 Mobilní jednoplášťový zásobník 

630/IBC  1 NM 120 
Mobilní jednoplášťový kontejner 

640/IBC 1 NM 100 
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Identifikace 

objektu 
(č. obj. / nádrž) 

Objem zařízení 
– projektovaný 

(m3) 
Druh NL 

Počet 
zařízení 

(ks) 
Typ zařízení 

Potrubí BA 81 BA 1 
Nadzemní ocelové potrubí 

Potrubí NM 239 NM 1 
 
Vlastností nebezpečných látek potřebných pro analýzu rizik u vybraných zdrojů rizik jsou uvedeny 
v bezpečnostních listech v příloze č. 4. 
 

1.3 Popis vybraných zdrojů rizika a mapové zobrazení jejich umístění v objektu 

Popis technických parametrů u zdrojů rizik uvedených v tabulce č. 3 s detailním popisem 
konstrukce a zabezpečení je uveden v části II. Popisné, informační a datové části bezpečnostní 
zprávy – v kapitole 1.3.1. 
 
Mapa umístění jednotlivých zdrojů rizik je uvedena na mapě 1. Jednotlivé umístění k potenciálně 
ohroženým lokalitám je uvedeno na mapě 2. Sklad Loukov se rozkládá na ploše cca 112 ha v 
okrese Kroměříž, v katastru obcí Loukov a Osíčko, asi 1 km jihovýchodně od kraje obce Loukov. 
Zástavba obce Osíčko je vzdálena cca 800 m v severním směru od areálu. Obec Loukov má 
převážně sídelní funkci, žije v ní cca 949 obyvatel. Totéž platí i o obci Osíčko, která má cca 
474obyvatel. V obcích jsou pouze drobné provozovny soukromého sektoru. Větší akumulaci 
obyvatelstva i průmyslu představuje město Bystřice pod Hostýnem, vzdálené asi 5 km. Sklad 
Loukov je napojen na koncovou větev produktovodu od skladu ČEPRO, a.s. Klobouky u Brna, 
železniční vlečku od stanice Osíčko (trať Ostrava – Kojetín, ve vzdálenosti cca 450 m od areálu) a 
na silnici II/150 Bystřice pod Hostýnem – Valašské Meziříčí u obce Loukov (vzdálenost 1 km od 
areálu). 
 
Ve vzdálenosti cca 70 m severozápadním směrem pod areálem skladu se nachází 5 rodinných 
dvojdomků s celkovým počtem 20 obyvatel. Typ zástavby: zděné rodinné domky.  
 
V blízkém okolí se nevyskytují žádné chovy zvířat, chovné rybníky či sádky, ale pouze les a pole.  
 
Ve vzdálenosti cca 170 m pod areálem skladu po pravé straně příjezdové komunikace ke skladu 
se nachází veřejná čerpací stanice PHL. Technologické zařízení je majetkem firmy ČEPRO, a. s., 
provoz ČS zajišťují zaměstnanci smluvně zajištěného nájemce. Sortiment ČS tvoří jednak PHL a 
dále doplňkový prodej – motorové a převodové oleje v originálním balení, autokosmetika. 
Průměrný denní počet zákazníků ČS je asi 150. Podrobnější informace jsou uvedeny v části II. 
Popisné, informační a datové části bezpečnostní zprávy – v kapitole 1.1 a kapitole 2. 
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Mapa 1: Umístění jednotlivých vybraných zdrojů rizik v objektu (1:6787) 
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Mapa 2: Umístění objektu a jeho okolí 

Pozn. k mapě: 1 = ČS EuroOil; 2 = rodinné domy pod areálem skladu, 3 = žel. stanice Osíčko 

 

2. ANALÝZA RIZIK 

2.1 Identifikace možných situací a příčin (podmínek), které mohou vést k iniciační události ZH, 
identifikace iniciačních událostí a možných scénářů rozvoje ZH 

2.1.1 Přehled možných situací a příčin (podmínek) uvnitř objektu, které mohou způsobit 
poškození lidského zdraví, životního prostředí a majetku, včetně uvážení nebezpečných 
chemických reakcí 

Nebezpečné látky, které se vyskytují v objektech areálu provozovatele, jsou převážně kapaliny 
klasifikované do různých tříd hořlavosti, ohrožující zdraví hlavně karcinogenními účinky, ve většině 
případů se schopností ohrozit životní prostředí buď ekotoxicitou, nebo vysokou BSK. Konkrétní 
klasifikace je uvedena v seznamu nebezpečných látek (viz tabulka č. 1), detailně viz příloha č. 4 
Bezpečnostní listy NL. Některé z nich (BA, BE) jsou schopné vytvářet hořlavé a výbušné směsi par 
se vzduchem (BE za normálních teplot prakticky jen v uzavřených prostorách), ostatní (NM, 
aditiva) za běžných teplot výbušnou atmosféru netvoří.  
 
Všechny skladovací objekty jsou atmosférické zásobníky různé konstrukce, skladované látky 
nevyvinou při vzájemném nežádoucím kontaktu v žádné kombinaci nebezpečnou chemickou 
reakci. Principem provozu je skladování, za normálního provozu nedochází k žádným procesům 
doprovázeným chemickými reakcemi, tepelnými projevy nebo fázovými přeměnami. Výjimku tvoří 
jen kondenzace benzínových par v rekuperaci. Ani při mimořádných provozních podmínkách 
nedochází k významným změnám vlastností nebezpečných látek, vyjma zvýšené těkavosti. Další 

areál ČEPRO 

1 

3 

2 

S 
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objevující se nebezpečná situace za mimořádných podmínek při vzájemném kontaktu je to, že 
určité směsi vzájemně mísitelných vysoce těkavých látek, které nad sebou vytváří v uzavřených 
prostorách atmosféru s koncentracemi nad horní mezí výbušnosti (např. BA) a málo těkajících 
látek, nad nimiž je nižší koncentrace par než dolní limit výbušnosti, mohou v jistých poměrech 
vytvářet směsi, které nad sebou i v uzavřených prostorech vytváří explozivní atmosféru. Kromě 
směsi NM a BA (a tedy i směsného sloupce) se může jednat o směs BE a vody.  
 
V areálu skladu se nacházejí následující typy zdrojů rizik: 

 podzemní zásobníky paliv, jednak zasypané, jednak umístěné hluboko pod zemí 
v betonových ložích 

 nadzemní zásobníky paliv různého typu 
 produktovodní potrubí (nadzemní části produktovodu) a nadzemní potrubní rozvody 
 železniční cisterny, automobilové cisterny 
 prostory stáčení automobilových a železničních cisteren 

 
Převážná většina možných iniciačních událostí je spojena se ztrátou těsnosti nebo s porušením 
integrity zařízení, v nichž jsou nebezpečné látky skladovány, nebo jimiž či za jejichž pomoci jsou 
přepravovány. Vnitřní důvody a situace, které vedou k úniku nebezpečných látek, jsou vždy 
tvořeny kombinací několika podmínek či událostí, což vede v následujících kapitolách k nutnosti 
využití analytických technik umožňujících popsat a znázornit kombinace událostí a komplexní 
vztahy; zvoleny byly techniky Fault Tree Analysis (FTA, strom poruch) pro popis a analýzu možností 
vzniku iniciační události (nebo v literatuře také nazývané „vrcholové“ – CE-Critical Event) a Event 
Tree Analysis (ETA, strom událostí) pro popis a hodnocení rozvoje vrcholové události (iniciační 
události) do scénářů přinášejících různé typy ohrožení okolí.  
 
Zvláštní kategorii, lišící se od předchozí, tvoří havárie, které zahrnují exploze par uhlovodíků nebo 
BE uvnitř uzavřených prostorů, tedy uvnitř nádrží nebo podzemních prostor. Takováto havárie 
může nastat bez předchozího neřízeného úniku paliv, tedy limitně i za normálních provozních 
podmínek v příležitostném režimu (např. čištění nádrže) nebo při mimořádných stavech, při nichž 
není porušena těsnost nádrží a potrubí.  
 
Mezi primární příčiny havárií vnitřního charakteru je možné zařadit: 

 závažnou chybu při nastavování trasy a plnění produktu, vedoucí produkt do netěsných 
prostor, například k otevřeným kohoutům, nepřipojeným hadicím, neuzavřeným nádržím, 
atd., 

 přeplnění nádrže, 
 porušení těsnících prvků (těsnění mezi přírubami a potrubím, čerpadly, ventily atd.), 
 ztrátu integrity nádrže nebo potrubí opotřebením, korozí nebo konstrukční či materiálovou 

chybou, 
 ztrátu integrity nádrže nebo potrubí mechanickým účinkem pohybujícího se objektu, 

namáháním, vibrací, nebo přetlakem či pod tlakem, 
 iniciaci hořlavých par uvnitř nádrže nebo potrubí, 
 domino efekt.  

 
Pro tyto události je významná přítomnost dalších, spolupůsobících příčin jako jsou 

 selhání lidského činitele (viz kapitola 2.5), 
 selhání měřicího a řídicího systému, 
 selhání funkce bezpečnostních zařízení, které jinak mohou zastavit eskalaci počátečních 

fází havárie (malého úniku). 
 mezi specifické vnitřní příčiny havárií rovněž patří možnost selhání kooperace v systému 

člověk-počítač (selhání řídicího systému a dálkového ovládání), a to včetně selhání 
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kybernetické bezpečnosti (ovládání zařízení převezme po překonání ochrany externí 
subjekt – tato problematika je řešena samostatným útvarem společnosti). 

 poškození majetku, případně částečnou ztrátu produktu. 
 

2.1.2 Přehled možných situací a příčin (podmínek) vně objektu, které mohou způsobit 
poškození lidského zdraví, životního prostředí a majetku 

Mezi příčiny vnějšího charakteru lze zařadit: 
1) Úmyslná (sabotáž, teroristický čin) – možnost neoprávněného vniknutí na pozemek areálu 

je omezen mnohými bezpečnostními opatřeními organizačního i technického charakteru. 
Rovněž je pro předmětný objekt zpracován Plán fyzické ochrany dle zákona č. 224/2015 
Sb., o prevenci závažných havárií a souvisejících předpisů. Nelze však podcenit ani 
selhání kybernetické bezpečnosti.  

2) Doprava – Areál společnosti je mimo letecké koridory. Nebezpečí letecké havárie je dáno 
běžným leteckým provozem a blízkostí Veřejného vnitrostátního letiště Aeroklubu Břeclav. 
Tato skutečnost je uvažována jako jedna z příčin v rámci FTA. Jedinou přepravní cestou 
k objektu a od objektu je silnice II/150, která nepředstavuje významné riziko v důsledku 
nízké frekvence dopravy. 

3) Zemětřesení, sesuvy půdy, katastrofická eroze – areál provozovatele se nachází 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. V blízkém okolí skladu se 
vyskytuje pouze sesuv půdy č. 5704, který je 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 část II. – kap. 2.5.4. 

4) Extrémní meteorologické jevy: srážková činnost (např. přívalové srážky, povodně), 
extrémní teploty, vichřice, mrazové jevy. Areál provozovatele neleží v záplavovém území 
většího vodního toku, nehrozí ani negativní efekty přívalových srážek vyjma kombinace 
s únikem látek (kontaminace ŽP). Technologie jsou velmi odolné proti větru. 
Problematické mohou být jevy způsobené nízkou teplotou a spojené s kondenzací vody ve 
formě ledu (jinovatka, námraza, ledovka…), které mohou vést k nedostatečné funkci 
některých zařízení, jako jsou protiexplozivní pojistky nebo přetlakové/podtlakové ventily. 
V případě, že by tyto jevy nebyly registrovány a zároveň docházelo k čerpání, může dojít 
poškození nádrží. Opatřením jsou pravidelné kontroly funkcí zařízení a vhodný výběr 
materiálů. Tato skutečnost je uvažována jako jedna z příčin v rámci FTA. 

5) Mezi nebezpečné přírodní vlivy s potenciálem iniciace závažné havárie je vzhledem 
k charakteru provozované činnosti možné zařadit zejména bouře spojené 
s atmosférickými výboji (blesky). Proti tomuto nebezpečí jsou nadzemní zařízení 
uzemněny a opatřeny ochranou proti atmosférické elektřině provedenou dle platných 
normativních předpisů a provoz za mimořádných atmosférických podmínek je upraven 
vnitřní dokumentací. Havárie tak může nastat při kombinaci s únikem skladovaných látek, 
což je zapracováno do příslušných FTA/ETA. 

 
U výše uvedených projevů okolí nelze vyloučit, že mohou ve svém důsledku přispět k rozvoji 
situace s následkem možného vzniku závažné havárie na objektech nebo zařízeních v areálu 
skladu. Zároveň tyto příčiny v případech, pro které je to relevantní, byly vzaty v úvahu v rámci 
FTA/ETA. 
 
Domino efekt mezi zařízeními je primárně možný hlavně požárem, a to buď mezi zařízeními 
v jedné jímce, nebo jestliže by jejich vzdálenost u nadzemních zásobníků byla taková, že by sálavé 
teplo vedlo k poškození sousedního zařízení. To je, vzhledem k uspořádání skladu, velmi 
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nepravděpodobné a u podzemních zásobníků vyloučené. K domino efektu teoreticky může dojít 
také při explozi, a to přenosem výbuchu potrubím. To by však vyžadovalo krajně 
nepravděpodobnou kombinaci selhání protiexplozivních pojistek, přítomnosti explozivní atmosféry 
v obou zařízeních i v potrubí, nebo přenos tlaku z vysoce odolné nádrže do nádrže s malou 
odolností (např. z podzemní nádrže do nadzemní). Tato šance, byť extrémně malá, není zcela 
vyloučena, ale je započtena do generických hodnot ve stromech poruch.  
 
Domino efekt je směrem k vnějším objektům je možný zejména v případě havárie na mobilních 
zařízeních (AC a ŽC). 
 
Všechny výše zmíněné příčiny a jejich možný rozvoj jsou dále zhodnoceny pomocí analýzy stromy 
poruch (FTA – Fault Tree Analysis) a stromy událostí (ETA – Event Tree Analysis), propojených 
pomocí vrcholové události (CE – Critical Event, iniciační událost).  
 
Jako vrcholové události byly obecně zvoleny následující: 

 masivní únik z podzemních zásobníků 
 masivní únik z nadzemního zásobníku 
 masivní únik z nadzemního potrubí  
 výbuch zásobníku  
 kontaminace životního prostředí hasebními vodami 
 masivní únik při stáčení a plnění ŽC/AC 
 přepravní havárie AC s únikem suroviny 
 přepravní havárie ŽČ s únikem suroviny 
 únik z IBC kontejneru s následným požárem  

 
Pro účely posouzení rizik v této bezpečnostní zprávě se za „masivní únik“ uvažuje únik 
maximálního množství materiálu ze zařízení (celého obejmu). 
 
V případě vzniku závažné havárie, která bude doprovázena vznikem většího množství zplodin 
hoření, budou takto vzniklé imise monitorovány, aby se mohlo předcházet případnému ohrožení 
zdraví okolních obyvatel. 
 
Zdroje rizik v areálu skladu mají potenciál způsobit poškození: 

 lidského zdraví nebo újmu na životě, 
 životního prostředí, 
 majetku společnosti. 

 

2.1.3 Systematická komplexní identifikace příčin a popis iniciačních událostí možných scénářů 
závažné havárie 

Sestavení scénářů závažných havárií bylo provedeno na základě logických posloupností, které 
vyplývají z obecných nebezpečí při atmosférickém skladování a přepravě hořlavých kapalin. Pro 
sestavení scénářů závažných havárií byly využity metody analýzy stromy poruch (FTA) a stromy 
událostí (ETA). Jako vrcholová událost stromů poruch, takzvaná kritická událost byla pro všechny 
scénáře zvolena „ztráta obsahu“ (LOC – Loss of Containment), popřípadě vznik exploze. Tato 
událost byla rovněž zvolena jako počáteční událost stromů událostí pro identifikované scénáře 
závažných havárií. 
 
Popis jednotlivých scénářů závažných havárií: 

1. Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku 
2. Masivní únik z nadzemních zásobníků do jímky na povrchu 
3. Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo jímku 
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4. Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 
5. Masivní únik do manipulační chodby z podzemní nádrže 
6. Masivní únik do jímky při stáčení a plnění ŽC/AC 
7. Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění ŽC/AC 
8. Masivní únik z ŽC na povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové kanalizace 
9. Masivní únik z AC na povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové kanalizace 
10. Masivní únik při požáru s požárními vodami na povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do 

dešťové kanalizace 
11. Výbuch zásobníku – plynojem 
12. Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
13. Únik z IBC kontejneru s následným požárem 

 
Popis jednotlivých scénářů zahrnuje typy havárií, které se od sebe liší buď zdrojem rizik, nebo 
dopadem, nicméně jsou vždy do jednoho generického spojovány takové scénáře, které mají 
stejnou výslednou vrcholovou událost, přecházející dále do hodnocení stromy událostí. Příkladem 
generického scénáře je masivní únik z nadzemního zásobníku do jímky. K takovéto události však 
může vést velký počet kombinací dílčích kroků v nejrůznějších kombinacích a individuální popis 
všech jednotlivých variant by vedl k nepřehlednému a často se opakujícímu popisu velkého 
množství dílčích scénářů vedoucích ke stejné iniciační události a tím by došlo i k obtížné orientaci 
ve scénářích a nesnadnému hledání společných řešení. Aby se této nepřehlednosti zabránilo, bylo 
využito techniky využívané při konstrukci stromů poruch (FTA) a všechny dílčí scénáře pro 
jednotlivé typové havárie byly spojeny do jednoho, zobrazeného graficky stromem poruch. Ten pak 
umožňuje nejen vizualizovat soubory možností a jejich kombinací, ale také určit celkovou 
očekávanou frekvenci iniciační události.  
 
Identifikace výše uvedených scénářů za pomocí metody FTA je provedena v příloze č. 8. 
 

2.1.4 Popis identifikovaných scénářů závažných havárií 

V přehledu havárií jsou zohledňovány pouze takové, které mají potenciál způsobit závažnou 
havárii, tedy například množství uniklého materiálu musí být velké. Drobnější provozní úniky nebo 
jiné menší události, svojí velikostí nedosahující rozměrů závažné havárie, jsou opět řešeny v rámci 
zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP a standardní provozní bezpečnosti. 
 
Další rozvoj vrcholové iniciační události, který byl identifikován za pomocí metody FTA do havárie 
přinášející přímou hrozbu pro životy, zdraví, životní prostředí a majetek je prováděn za pomoci 
ETA. Obecně jsou takto řešeny požár produktu (Pool Fire), Flash Fire, exploze mraku hořlavých par 
(VCE) a kontaminace životního prostředí; jako další kategorie vystupují výbuchy par v uzavřeném 
prostoru a produkty požárů ohrožující ŽP.  
 

1. Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku 

Tento typ havárie může být způsoben vnitřními vlastnostmi potrubí, tedy vadným materiálem nebo 
korozí, dále pak chybou obsluhy, kdy bude puštěn produkt do potrubí, které není uzavřené (např. 
při nebo po opravě, při přestavbě atd.) nebo při poškození potrubí vnější silou, například nárazem 
dopravního prostředku, pádem konstrukce nebo jiného předmětu, např. jeřábu při rekonstrukci.  
 
Zároveň se ztrátou těsnosti potrubí musí být splněna další podmínka, a to že únik nebude po 
dostatečně dlouhou dobu zaznamenán ani bilančně operátory nebo systémem automatické 
kontroly, ani v terénu při obchůzce zaměstnanců skladu (blokaři, hasiči). Další možností je, že 
potrubí nebude možné uzavřít a bude napojeno na velké kapacity. To padá v úvahu jen s velmi 
malou pravděpodobností, a to nanejvýš u produktovodů přicházejících z výše položeného terénu 
nebo při složité havárii zahrnující mnoho objektů (typicky asi jen teroristický útok), protože jinak 
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jsou uzavírací aparatury obvykle zdvojené. Stejně tak, ovládací ventily jsou obvykle v jímkách, 
nikoliv mimo ně.  
 
Průběh havárie je takový, že produkt se rozlévá po povrchu země, často nezpevněném, kde se 
dílem vsakuje a dále roztéká. Po zpevněném povrchu stéká na nezpevněnou část nebo do 
kanalizace, kterou pokračuje podle jejího typu na ČOV (zaolejovaná kanalizace) nebo do 
vodoteče, kterou kontaminuje (dešťová kanalizace). Na nezpevněném povrchu se produkt 
vsakuje do půdy a kontaminuje horninové podloží, potenciálně včetně podzemních vod, hrozí také 
požár a výbuch. Zde je zhoršující podmínkou to, že rozliv produktu může obecně být na velké 
ploše, zvláště ve svažitém terénu skladu. Popsané alternativy rozvoje události jsou rozebírány ve 
stromech událostí.  
 

2. Masivní únik z nadzemních zásobníků do jímky na povrchu 

Aby bylo dosaženo masivního úniku, musí být opět paralelně splněny dvě základní podmínky, a to 
je vznik úniku a jeho dostatečné trvání. Vznik úniku může souviset se stavem technologie nebo 
s lidskou chybou a zahrnuje špatně postavenou trasu produktu (vedoucí k nedostatečně 
uzavřeným ventilům nebo otevřeným koncům potrubí, opravám (např. chybějícím částem potrubí), 
existujícím známým poruchám atd.). Další možnost lidské chyby je přeplnění zásobníku. Stejně 
tak je tento typ havárie možný při úniku z již plného zásobníku poruchou těsnění nebo ventilu 
vedoucího do jímky; za významné z hlediska bezpečnosti je třeba považovat dodržování pravidla, 
že armatury mají být uvnitř jímky. Pro dosažení situace masivního úniku do jímky je nezbytné, aby 
po vzniku úniku popsanými mechanismy zároveň došlo k pochybení obsluhy nebo selhání 
kontrolních mechanismů, tedy aby únik nebyl dostatečně dlouho zaznamenán.  
 
Závažným problémem je ztráta integrity zásobníku, zvláště pak pokud k ní dojde způsobem, který 
neumožní zastavení výtoku materiálu. Kromě úmyslného kriminálního činu se může jednat 
o dopravní havárii, neodhalenou a neřešenou korozi, vadu materiálu či konstrukce 
zásobníku/jímky nebo pád konstrukce či letícího předmětu takové energie, že zásobník může 
porušit. Možné je i poškození požárem. V takovémto případě je kritické množství produktu 
v příslušné nádrži, objem jímky a možnosti zásahu omezené, neboť doba potřebná k havarijnímu 
přečerpání zásobníku je celkem dlouhá, řádově desítky hodin dle zásobníku. Soubor možných 
poruchových stavů a selhání vedoucích k iniciační události je opět znázorněn ve formě FTA. 
 
Popisovaná typová havárie vede ke vzniku volné hladiny hořlavé kapaliny v jímkou omezeném 
prostoru. Tento scénář se dále rozvíjí v rozdílných ETA (stromech událostí) podle uniklé látky a 
okolností. Je-li uniklá látka NM, je největší riziko další únik vně jímky (přechod do scénáře „únik 
mimo jímku“) a kontaminace životního prostředí, dalším rizikem je pak požár, tzv. Pool Fire; ten 
však vyžaduje velkou iniciaci. Horší situace nastává u materiálů s bodem vzplanutí za běžných 
teplot, tedy BE a BA. Bioetanol lehce vzplane, avšak v otevřeném prostoru a za podmínek 
skladování, tedy když není ani ohřátý ani rozprašován, nevytváří oblak hořlavých par v rozmezí 
horní a dolní meze výbušnosti dostatečně velký na to, aby hrozil jev Flash Fire nebo dokonce 
exploze mraku par (VCE). Tato skutečnost byla ověřena sérií výpočtů pomocí modelu ALOHA a 
také tím, že se v literatuře nepodařilo nalézt záznam, který by podobný incident popisoval.  
 
Obecně nejrizikovějším materiálem pro tento scénář je automobilový benzín, který může při 
vyšších teplotách a mírném proudění vzduchu kolem 1 m/s vytvořit oblak par schopný prohoření 
nebo i exploze.  
 

3. Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo jímku 

Tento scénář je prakticky vždy jen pokračováním nebo spíše zhoršením předchozího scénáře, tedy 
úniku do jímky. Hodnocení masivního úniku z nadzemních zásobníků mimo jímku tedy začíná FTA 
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příslušným pro únik do jímky a také určení frekvence této události je odvozeno od frekvence 
úniku do jímky. K úniku mimo jímku může dojít různými mechanismy: 

 Při přepravní havárii nebo pádu hmotného a tvrdého předmětu, nebo při selhání 
konstrukce základů jímky; v takovém případě je poškozena i sama jímka a dochází ke 
ztrátě těsnosti jak zásobníku, tak jímky. 

 Za krajně nepříznivých meteorologických podmínek, například při velmi silných přívalových 
deštích a současně probíhajícím úniku převážné části objemu produktu do jímky; 
v takovém případě se produkt (platí o BA a NM) jako plovoucí na vodě dostane přes okraj 
jímky jako první. 

 Špatně provedeným odčerpáváním produktu z jímky a jeho sekundárním únikem. 
 Při špatně vedeném hasebním zásahu při požáru, kdy velké množství hasební vody nebo 

vody použité k ochlazování vytlačí produkt ze zásobníku. 
 
Při úniku produktu mimo zásobník vždy dojde ke kontaminaci životního prostředí, a to především 
horninového (půda, podzemní vody…), ale za nepříznivých okolností také povrchových vod, ať už 
přímým splachem nebo průtokem dešťovou kanalizací. Rozliv, a tudíž i následně vznikající oblak 
hořlavých par budou podstatně větší než u rozlivu do jímky s tím, že povrch jímky se připočítává. 
 
Zajímavá situace nastává při havárii s bioetanolem. Ten jednak vyžaduje jiné hasivo než 
uhlovodíky (jedná se o polární kapalinu), jednak je ve vodě rozpustný, takže standardní postupy 
používané k odloučení uhlovodíků (gravitační odlučování, povrchové smáčení atd.) nejsou funkční. 
Na druhou stranu, rozpustnost etanolu ve vodě snižuje hořlavost výsledné směsi, což neplatí 
o uhlovodících, a toxicita a ekotoxicita etanolu je nízká. 
 

4. Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 

Rozbor tohoto typu havárií vychází ze skutečnosti, že podzemní zásobníky jsou víceméně dvojité 
nádoby, tj. že primární nádoba, obvykle ocelová, ale může být i laminátová) je chráněna ještě 
betonovým obalem či podložím. Únik do vnitřních přístupných prostor je řešen níže a pro masivní 
únik do podloží musí dojít ke ztrátě těsnosti obou bariér – samotné nádrže i betonu. Na druhou 
stranu, dynamika, průběh a dopady tohoto typu havárie se diametrálně liší od předchozích.  
 
Dynamika je rozdílná v tom, že úniky do jímky nebo i mimo ni probíhají relativně velmi rychle, 
maximálně v rámci hodin, a množství unikajícího materiálu je natolik velké, že jej lze detekovat 
bilančně v nádrži – její obsah je měřitelně menší než by odpovídalo stavu bez úniku. Oproti tomu, 
masivní únik z podzemního zásobníku do horninového prostředí může probíhat velmi dlouhou 
dobu, teoreticky i roky, a lze jej detekovat buď při periodické kontrole nádrže po jejím vypuštění, 
nebo kontaminací nalezenou v kontrolních vrtech ve směru proudění podzemních vod. Možnost 
detekce bilancí přítoku a odtoku je u pomalu se vyvíjejících havárií nepravděpodobná, 
pohybujeme se hluboko pod detekčními limity.  
 
Uniklý materiál nehrozí primárně požárem, ale může jím hrozit při dekontaminačních pracích. Po 
úniku klesá produkt nesaturovanou zónou a rozptyluje se, čímž vytváří zvonovité těleso 
kontaminace. V extrémních případech může dojít i k pohybu podle puklin v horninách. Po 
dosažení hladiny podzemních vod se produkt částečně rozpouští, vytváří vrstvu na povrchu vody a 
pohybuje se ve směru proudění podzemních vod, což obecně nemusí být identické se sklonem 
povrchu. Tak může dojít k šíření kontaminace do velké vzdálenosti, přičemž při kolísání hladiny 
podzemních vod dochází ke kontaminaci různých horizontů horniny. Výsledkem havárie tak může 
být významná ekologická škoda a tudíž i velké ekonomické ztráty. Popsaný mechanismus funguje 
pro uhlovodíky (BA, NM), v případě BE se tento typ havárie nepředpokládá, protože skladování je 
ve skladu pouze v nadzemních nádržích.  
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5. Masivní únik do manipulační chodby/jímky z podzemní nádrže 

Počáteční fáze havárie jsou obdobné jako při úniku do jímky a také manipulační chodby a jiné 
podzemní prostory u nádrží jsou chápány jako záchytné jímky. U materiálu s vysokou teplotou 
bodu vzplanutí, který navíc nevytváří velké riziko toxicity při vdechování par (NM), je tedy únik do 
manipulační chodby podzemní nádrže chápán jako únik do jímky za předpokladu, že produkt 
nemůže vytékat samospádem mimo izolované podzemní prostory. Vznik úniku může opět 
souviset se stavem technologie nebo s lidskou chybou. Stejně tak je tento typ havárie možný při 
úniku z již plného zásobníku poruchou těsnění nebo ventilu v podzemní chodbě. Pro dosažení 
situace masivního úniku do manipulační chodby je nezbytné, aby po vzniku úniku popsanými 
mechanismy zároveň došlo k pochybení obsluhy nebo selhání kontrolních mechanismů, tedy aby 
únik nebyl dostatečně dlouho zaznamenán. 
 
Z hlediska dalšího rozvoje havárie hrozí, byť v nevelké míře, požár (Pool Fire, Flash Fire) a s ním 
spojené efekty – teplo požáru ohrožující zdraví a technologie a ztráta dýchatelné atmosféry, tedy 
potenciálně udušení. S tím je spojeno ohrožení zdraví a životů zaměstnanců přítomných 
v podzemních prostorách, avšak šíření havárie mimo podzemí a hlavně mimo prostory 
podzemního zásobníku nenastane. Integrita zásobníku samotného není ohrožena.  
 
Rozdílná situace nastává v případě úniku benzínu, kdy se v podzemí vytváří, alespoň v části 
prostoru, explosivní atmosféra. Ohrožení zaměstnanců, přítomných v podzemí, je nepoměrně 
větší, exploze v uzavřených prostorách může vést k poškození i jinak dosti odolných konstrukcí. 
Navíc, k iniciaci výbuchu stačí i malá energie – mechanická jiskra, výboj statické energie apod. 
Vytvořená atmosféra uhlovodíků také může působit narkoticky. Výsledným efektem je, že i když 
v žádném případě nemůže dojít k ohrožení okolí a už vůbec ne k šíření havárie mimo areál skladu, 
ohroženy mohou být životy přítomných zaměstnanců.  
 

6. Masivní únik do jímky při stáčení a plnění ŽC/AC 

Tento scénář havárie má některé prvky společné se scénářem „Masivní únik z nadzemních 
zásobníků do jímky na povrchu“. Jedná se hlavně o to, že unikající produkt je zachycován do 
ohraničeného prostoru – jímky, a nemůže se volně šířit stékáním terénem. To také omezuje 
velikost kaluže, plochy, ze které dochází k odpaření a tudíž i rozsahu havárie. Průběh havárie však 
vykazuje řadu odlišností. První a zásadní je, že při stáčení cisterny je podle platného reglementu 
stále přítomná obsluha AC a je vysoká i frekvence výskytu obsluhy u železniční cisterny, takže je 
jen minimální šance, že by únik zůstal nepovšimnut. To omezuje jeho velikost. Na druhé straně, 
operace se stacionárními zásobníky využívá pevně stanovených čerpacích tras tvořených 
nepohyblivými a masivními ocelovými potrubími, kdežto u cisteren je používáno i flexibilní, ale 
méně odolné připojení. Nutnost manipulace s připojováním pak vede k možnosti chyby obsluhy, 
která je jen částečně eliminována automatickými bezpečnostními opatřeními. Stáčení cisteren, 
hlavně pak automobilových, může být ovlivněno i tím, že obsluha (řidiči AC) nejsou vždy 
zaměstnanci ČEPRO, a.s., ale jsou najímáni externími subjekty. Na druhou stranu, prostor stáčení 
je pod permanentním kamerovým dohledem. Z pohledu možností havárie je tak zvýšená 
pravděpodobnost jejího vzniku, ale celková velikost maximálního úniku je oproti nadzemním 
zásobníkům výrazně omezena kapacitou cisterny nebo nanejvýš cisteren na stáčišti. Specifika 
tohoto typu havárie jsou zohledněna v příslušných stromech poruch.  
 
Případný průběh havárie po popsané iniciační („vrcholové“) události je obdobný jako u typové 
havárie „Masivní únik z nadzemních zásobníků do jímky na povrchu“, stejně tak i následný strom 
událostí (ETA), liší se jen pravděpodobnosti/frekvence.  
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7. Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění ŽC/AC 

Tato havárie je opět paralelou havárie „Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo jímku“. 
Kromě průběhu havárie víceméně stejnému jako v případě uvedené paralelní havárie (přetečení 
jímky kvůli velkému objemu zachycených hmot, viz výše), se zde zvýrazňuje scénář přepravní 
havárie, při kterém dojde ke střetu s jiným dopravním prostředkem (autem, při posunování 
vlakovou soupravou…), posunutí autocisterny nebo ŽC mimo jímku a kontaminaci ŽP. 
 
V tomto případě, pokud významná část uniklého produktu vyteče tak, že dojde k jejímu vniknutí 
do zaolejované kanalizace, bude pokračovat až na ČOV. Další rozvoj havárie bude záviset na 
množství produktu, který se dostane do kanalizace a touto na ČOV. Menší úniky nepřinášejí 
problém, neboť ČOV je určena k odstraňování ropných látek z odpadních vod, masivní únik by 
však vedl k zahlcení ČOV a tím k dočasné ztrátě její funkce a následné nutnosti řešit 
dekontaminaci externě, v krajním případě by kontaminace mohla přes ČOV dojít až do vodoteče a 
došlo by k ohrožení životního prostředí.  
 

8. Masivní únik ze ŽC na povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové kanalizace 

Tento typ havárie je typický pro prostory, které nejsou tak dobře chráněny pro případ úniku 
nebezpečných látek, tedy pro přepravní trasy jako je vlečka od trati ČD do areálu. U železniční 
cisterny hrozí srážka na přejezdu, nehoda při posunování nebo nekontrolovaný sjezd 
nezajištěného vagonu ze svahu (vlečka se směrem k Osíčku svažuje poměrně příkře). Při velké 
havárii může dojít k poškození cisterny s únikem NL. Další průběh havárie, vyhodnocený za 
pomoci ETA, ukazuje na to, že tento typ havárie patří mezi ojedinělé případy přímého dopadu 
havárie mimo areál podniku, nicméně nelze jej vyloučit.  
 
Dopady lze hodnotit stejně jako u ostatních úniků mimo jímku s přihlédnutím k frekvenci. 
Specifikum tohoto typu havárie je možnost rozvoje havárie v blízkosti obydlené oblasti.  
 

9. Masivní únik z AC na povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové kanalizace 

Významný je potenciál účinků mimo objekt ČEPRO, a.s., avšak exaktně vzato, takovýto případ není 
závažná havárie podle zákona č. 224/2015 Sb. přímo, ale spíše nepřímo a uvedený případ spadá 
do jiné legislativy než PZH. Navíc, automobilové cisterny přijíždějící do areálu ČEPRO a odjíždějící 
z něj jsou převážně ve vlastnictví jiných subjektů než ČEPRO, a.s. Tím se liší od havárie železniční 
cisterny na vlečce, která je majetkem ČEPRO, a tudíž spadá do PZH. 
 
Z pohledu PZH je významný pohyb AC v areálu skladu ČEPRO a možnost havárie v něm, jednak 
jako zdroj rizika kontaminace, požáru a v krajním případě i výbuchu par, jednak jako potenciální 
zdroj ohrožení technologií při havárii – poškození zásobníku či potrubí. To je zapracováno do 
příslušných scénářů, viz výše.  
 

10. Masivní únik při požáru s požárními vodami na povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do 
dešťové kanalizace 

Jedná se o velmi specifický typ havárie, kterou bychom mohli nazvat „sekundární“. Při nevhodně 
vedeném požárním útoku, nebo i při chlazení okolních objektů vodou, může dojít k tomu, že 
množství hasebních vod je tak velké, že dojde k přetečení jímky s produktem nebo dokonce 
k úniku hasiva, vody a uhlovodíků ve formě dispergované směsi, ohrožující životní prostředí, 
hlavně povrchové a podzemní vody. Situace může být nadále zhoršena tím, že hasiva (pěnidla) 
jsou vlastně detergenty a tak uhlovodíky rozptylují do malých kapiček, ve kterých jsou 
dopravovány rychle a daleko vodním i horninovým prostředím. Navíc některá pěnidla jsou 
ekotoxická pro vodní organismy. Dopad takovéto havárie je environmentální. 
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11. Výbuch zásobníku – plynojem 

Za normálních okolností (při běžném provozu) brání této explozi fakt, že nádrž plynojemu je 
naplněna parami benzínu nad horní mezí výbušnosti, tedy ani při silné iniciaci nemůže dojít 
k šíření čela plamene a tudíž ano k explozi. Výbuch může nastat pouze v nestandardním režimu, 
např. při najíždění nebo při odstavování, nebo po velkém poškození plynojemu, kdy by byla část 
objemu par benzínu nahrazena vzduchem. Tato situace, málo frekventovaná sama o sobě, musí 
být doplněna přítomností iniciačního zdroje.  
 
Celkové množství benzínu (jeho par) v plynojemu je malé, cca 3 tuny, takže i proběhlý výbuch by 
nedosáhl dále než několik desítek metrů, tedy k ohrožení mimo areál podniku nedojde. 
 

12. Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 

V zásobnících v rovnovážném stavu není výbušná atmosféra. Nad NM se výbušná atmosféra 
netvoří díky tomu, že tenze par NM je pod dolní mezí výbušnosti a paradoxně ani v benzínové 
nádrži, která je dlouhodobě plná nasycených par benzínu, výbušná atmosféra není, protože 
benzínu je vypařeno tolik, že koncentrace jeho par je nad horní mezí výbušnosti. Přesto však 
existuje celá řada situací, při nichž je výbušná atmosféra v nádrži přítomna. Jedná se hlavně 
o přechodové stavy, kdy dochází k odvětrávání nádrže benzínu, který nebyl předtím propláchnut / 
naplněn) naftou, ale také nádrž, která je po vyčištění plněna benzínem. Kontaminace benzínem 
může pocházet i z poškozené podzemní nádrže, kdy se část produktu vrátí z „kapsy“ mezi 
pláštěm a betonovým obložením do nádrže. Benzín se při plnění původně prázdné nádrže 
odpařuje a nad hladinou BA se tvoří směs par se vzduchem, těsně nad hladinou je parciální tlak 
roven rovnovážnému, ale směrem vzhůru se stává stále zředěnějším až do zpočátku čistého 
vzduchu u stropu nádrže. Ve velké části nádrže tak je výbušná atmosféra. Jiným mechanismem 
vzniku výbušné koncentrace par je naopak přisávání vzduchu při vyčerpávání benzínu z nádrže, 
kdy opět, tentokrát v horní části nádrže, vzniká výbušná atmosféra. Riziko výbuchu je tak 
převážně ve fázích čištění, údržby nebo opravy a je typicky spojeno s lidskou chybou – pro tyto 
činnosti jsou tudíž přijata zvláštní požárně bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti (ve 
formě interního předpisu). 
 
Stavy, kdy je v nádrži výbušná atmosféra při provozu, jsou nebezpečné, ale z důvodu 
nepřítomnosti iniciačního zdroje uvnitř nádrže nepředstavují velké riziko. Výjimku by tvořil 
neoprávněný zásah do nádrže (např. sváření), což je velmi málo pravděpodobné. Elektrický výboj 
atmosférické elektřiny jako zdroj iniciace je krajně nepravděpodobný, protože uzemněná nádrž 
z vodivého materiálu slouží jako Faradayova klec. Hypoteticky nelze vyloučit iniciaci statickou 
elektřinou při proudění benzínu při plnění a v historii petrochemie, hlavně v tankerech, už případy 
exploze iniciované plněním byly popsány. K tomu, aby takováto situace mohla nastat, by však bylo 
třeba, aby plnění probíhalo nad hladinou benzínu a proud produktu padající na hladinu tak mohl 
vytvářet statickou elektřinu. To však neodpovídá technologii v ČEPRO, a.s., kdy produkt je do 
nádrže přiváděn vždy zespodu (vč. promíchávání vrstev produktu v nádrži, které se provádí 
pomocí homogenizační trysky s přívodem produktu vždy pod hladinou). Výhodou je, že za 
takovýchto okolností je atmosféra obvykle nad horní mezí výbušnosti.  
 
Zvláštním případem jsou situace, při nichž je v nádrži výbušná atmosféra i v rovnovážném stavu. 
To může nastat u směsí BA a NM, BE a vody; v praxi padá v úvahu pouze směs BA a NM. Ta je 
standardně přítomna v určité fázi směsného sloupce, která nastává v případě naplnění různých 
surovin do jedné nádrže. 
 
V případě exploze uvnitř nadzemní nebo polozasypané nádrže dojde k její destrukci, protože tlaky 
při výbuchu mnohonásobně překročí pevnost nádrže, čímž dojde k odlehčení výbuchu. 
U nadzemní nádrže je tak nejpravděpodobnějším mechanismem její protržení bez rozletu trosek, 
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avšak u polozasypaných nádrží mohou okolí ohrožovat kusy betonu a materiálu odlétající ze 
střechy; dosah lze odhadnout na desítky metrů. U podzemních zásobníků mohou podle 
konstrukce a okolností exploze nastat různé situace, počínaje roztržením nádrže až po únik 
vzniklého tlaku potrubím nebo do podzemních chodeb. V každém případě se jedná o životy 
zaměstnanců a zařízení ohrožující jev.  
 

13. Únik z IBC kontejneru s následným požárem 

V budově objektu 630 a 640 je uloženo v IBC kontejnerech zboží zabavené celní správou, příp. 
aditiva. Jako nejčastější obsah IBC jsou v případě zadrženého zboží uváděny NM. Pokud dojde 
k poškození IBC kontejneru chybnou manipulací, popřípadě v důsledku jiných příčin (pokus 
o krádež, sabotáž, vada materiálu) a v blízkosti se bude nacházet dostatečně silný zdroj iniciační 
energie, dojde k požáru. Pokud budou v blízkosti další IBC kontejnery důsledkem vývinu vysokých 
teplot dojde k jejich natavení a následnému rozlití dalšího obsahu. Požár se bude šířit na celou 
plochu budovy, dokud nedojde k zamezení šíření požáru zasahujícími složkami. Problém může, 
nastat v případě skladování hořlavin jiného typu než je uvažována NM. V případě BA, v důsledku 
poškození IBC kontejneru, může dojít k úniku benzínových pár, které budou uvnitř budovy tvořit 
výbušnou koncentraci (přeplněná zóna), v případě blízkosti iniciačního zdroje dojde k výbuchu 
par. 
 
V rámci daného objektu jsou skladovány mimo jiné i aditiva OMV (nejčastěji celkem cca 5 m3), 

konkrétně aditivum OMV DPP16–EEffG. Toto aditivum má oproti jiným OMV aditivům 
nebezpečnou vlastnost, kdy při zahřátí nad 100°C může dojít k samourychlenému 
exotermickému rozkladu. Této teploty není vzhledem ke konstrukčnímu provedení obvodových 
stěn a střechy dosaženo ani v horkých letních měsících. Jednou z možností, kdy by mohlo dojít 
k zahřátí kontejneru, je požár v okolí kontejnerů, IBC kontejner je z HDPE, jehož teplota tání je 
105 až 130°C. Proto je velmi pravděpodobné, že než by došlo k samourychlenému 
exotermickému rozkladu, dojde k roztržení kontejneru, vytečení a iniciaci jeho obsahu. Obdobná 
skutečnost je i v objektu 631, kde je uloženo max. 16 m3 aditiv Shell.  
 
Lokalizace objektů nepředpokládá rozšíření požáru na ostatní zásobníky v areálu skladu. 
V ohrožení mohou být pouze železniční cisterny nacházející se v bezprostřední blízkosti skladu. 
Vzdálenost železniční vlečky, kde se potenciálně mohou vyskytovat cisterny, je od budovy objektu 
cca 10 metrů, stání ŽC u objektu však neprobíhá.  
 
V následující tabulce jsou jednotlivé scénáře přiřazeny k zdrojům rizika. 

Tabulka 4: Přiřazení jednotlivých scénářů závažné havárie zdrojům rizika 

Identifikace 
objektu (č. 

obj. / nádrž) 
Druh NL*) Typ zařízení Scénář závažných havárií 

882/1 páry BA 
Plynojem – nadzemní 
ocelová stojatá nádrž  

11. Výbuch zásobníku - plynojem 

220/1,2 NM / FAME 

Podzemní jednoplášťová 
nádrž v betonové 
záchytné jímce 

4. Masivní únik z podzem. zásobníku do podloží 
- Kontaminace 
- Kontaminace velkého rozsahu 

220/3,4,5 BA 

4. Masivní únik z podzem. zásobníku do podloží 
- Kontaminace 
- Kontaminace velkého rozsahu 

5. Masivní únik do manipulační chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

- Výbuch par 
- FLASH FIRE 
- POOL FIRE 
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Identifikace 
objektu (č. 

obj. / nádrž) 
Druh NL*) Typ zařízení Scénář závažných havárií 

12. Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 

231/1–5 
232/1–5 
233/1–5 
234/1–5 
235/1,2 

BA / NM 

Podzemní jednoplášťová 
nádrž v betonovém loži 
(skladovací blok 
s manipulační chodbou) 

4. Masivní únik z podzem. zásobníku do podloží 
- Kontaminace 
- Kontaminace velkého rozsahu 

5. Masivní únik do manipulační chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

- Výbuch par 
- FLASH FIRE 
- POOL FIRE 

12. Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 

235/3-5 
NM / FAME 

/ HVO 

4. Masivní únik z podzem. zásobníku do podloží 
- Kontaminace 
- Kontaminace velkého rozsahu  

5. Masivní únik do manipulační chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

- FLASH FIRE  
- POOL FIRE 

236/1A,1B 
BE / BA / 

NM / FAME  
Nadzemní nádrž 
v ocelové havarijní jímce 

2. Masivní únik z nadzemních zásobníků do jímky 
na povrchu 

- VCE 
- FLASH FIRE 
- POOL FIRE 

3. Masivní únik z nadzem. zásobníků mimo jímku 
- VCE 
- FLASH FIRE 
- POOL FIRE 
- Kontaminace 

10. Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

- Kontaminace velkého rozsahu  
12. Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 

237/1-4 NM 

Podzemní 
železobetonová nádrž 
s vnitřní laminátovou 
vložkou (dvouplášťová) 

4. Masivní únik z podzem. zásobníku do podloží 
- Kontaminace 
- Kontaminace velkého rozsahu  

5. Masivní únik do manipulační chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

- POOL FIRE 
- FLASH FIRE 

581/1 
směs 

BA+NM 
Podzemní dvouplášťová 
nádrž 

4. Masivní únik z podzem. zásobníku do podloží 
- Kontaminace 
- Kontaminace velkého rozsahu 

12. Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 

620/1,3 
620/5,6 
620/7,8 

NM 
Podzemní jednoplášťová 
nádrž (sklad. blok 
s manipulační chodbou) 

4. Masivní únik z podzem. zásobníku do podloží 
- Kontaminace 
- Kontaminace velkého rozsahu  

5. Masivní únik do manipulační chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

- POOL FIRE 
- FLASH FIRE 

902.3.1 až 5 BE 
Nadzemní dvouplášťová 
nádrž v betonové jímce 

3. Masivní únik z nadzem. zásobníků mimo jímku 
- POOL FIRE 
- Kontaminace 

10. Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
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Identifikace 
objektu (č. 

obj. / nádrž) 
Druh NL*) Typ zařízení Scénář závažných havárií 

povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

- Kontaminace velkého rozsahu 
12. Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 

191/AC 

NM / BA  
Mobilní jednoplášťový 
zásobník 

6. Masivní únik do jímky při stáčení a plnění ŽC/AC 
- VCE 
- FLASH FIRE 
- POOL FIRE 

7. Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

- VCE 
- FLASH FIRE 
- POOL FIRE 
- Kontaminace 

10. Masiv. únik při požáru s pož. vodami na povrch 
nezpevn. plochy (půda) nebo do dešť. kanalizace 

- Kontaminace velkého rozsahu 
- Kontaminace vodoteče 
- Omezení kapacity ČOV 

AC v areálu 
skladu 

9. Masivní únik z AC na povrch nezpevněné plochy 
(půda) nebo do dešťové kanalizace 

- VCE 
- FLASH FIRE 
- POOL FIRE 
- Kontaminace 

10. Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

- Kontaminace velkého rozsahu 

360/ŽC 

NM / BA / 
BE / FAME 

/ HVO 

Mobilní jednoplášťový 
zásobník 

6. Masivní únik do jímky při stáčení a plnění ŽC/AC 
- VCE 
- FLASH FIRE 
- POOL FIRE 

7. Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

- VCE 
- FLASH FIRE 
- POOL FIRE 
- Kontaminace 

10. Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

- Kontaminace velkého rozsahu 

ŽC – vlečka 

8. Masivní únik z ŽC na povrch nezpevněné plochy 
(půda) nebo do dešťové kanalizace 

- VCE 
- FLASH FIRE 
- POOL FIRE 
- Kontaminace 

10. Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

- Kontaminace velkého rozsahu 
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Identifikace 
objektu (č. 

obj. / nádrž) 
Druh NL*) Typ zařízení Scénář závažných havárií 

630, 640/IBC NM Mobilní kontejner 13. Únik z kontejnerů s násled. požárem budovy 

Potrubí BA BA 

Nadzemní ocelové 
potrubí 

1. Masivní únik z nadzem. potrubí mimo jímku 
- VCE 
- FLASH FIRE 
- POOL FIRE 
- Kontaminace 

10. Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

- Kontaminace velkého rozsahu 

Potrubí NM NM 

1. Masivní únik z nadzem. potrubí mimo jímku 
- POOL FIRE 
- Kontaminace 

10. Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

- Kontaminace velkého rozsahu 
 
Pozn. k tabulce 4: 
*) Jelikož v daném typu zařízení může být skladováno více druhu nebezpečných látek, pro zjednodušení a při porovnání 
jejich vlastností, látky zvýrazněné tučně jsou vybrány pro následné výpočty dosahů havárií a přijatelnosti rizika. 

 
Jednotlivé stromy FTA a ETA jsou uvedeny v příloze č. 8. Přičemž matematické vztahy používané 
v přístupu „gate-to-gate“ jsou shrnuty v následující tabulce, dle metodiky ARAMIS [1]. 

Tabulka 5: Pravidla pro výpočet hradel ve stromu poruch (FTA) 

Hradlo 
(Gate) 

Vstupní párování 
(Input pairing) *) 

Výpočet pro výstup Jednotka 

OR 
PA OR PB 

P(A OR B) = 1 – (1-P A )*(1-P B ) 
                 = P A + P B -  P A *P B 
                 ≅ P A + P 

bezrozměrné 

FA OR FB F(A OR B)    = F A + F B y-1 

PA OR FB Nepovoleno - 

AND 
PA AND PB P(A AND B) = P A * P B bezrozměrné 
FA AND FB Nepovoleno, změnit FA a PB - 
FA AND PB F(A AND B) = F A *P B y-1 

 
Poznámka k tabulce 5:  F = frekvence, P = pravděpodobnost 
 
Výsledné frekvence jednotlivých příčin vedoucích k vrcholové události (iniciační události) byly 
získány využitím generických hodnot v rámci metodologie ARAMIS. V případě chybějících dat, byly 
tyto data po konzultaci s provozem společnosti ČEPRO, a.s. a dostupných informací o kořenových 
příčinách a jejich frekvencích, popřípadě pravděpodobností (viz tabulka 6), expertně odhadnuty 
směrem k vyšším četnostem výskytu v porovnání s běžně používaným průměrem. Nebyla snaha 
četnosti snižovat za účelem dosažení ve výsledku přijatelného rizika daných variant scénářů 
závažných havárií. Ve firmě ČEPRO, a.s. dosud nejsou vedená konsolidovaná data 
o skoronehodách, nehodách, haváriích s uvedením kořenových příčin. V případě rozvoje scénáře 
od vrcholové události k frekvencím jednotlivým scénářům za pomocí stromu událostí (ETA) byly 
využity informace publikované v článku [10]. 
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Tabulka 6: Výčet identifikovaných ročních frekvencí iniciačních události 

Identifikace objektu 
(č. obj./nádrž) 

Iniciační (vrcholová) událost 
Frekvence iniciační 
události Fiu [1/rok] 

882/1 Výbuch zásobníku – plynojem 2,69E-05 
220/1,2 Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 2,46E-07 

220/3,4,5 
Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 2,46E-07 
Masivní únik do manipul. chodby/jímky z podzem. nádrže 9,57E-05 
Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 1,35E-05 

231/1-5, 232/1-5, 
233/1-5, 234/1-5, 
235/1,2 

Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 2,46E-07 
Masivní únik do manipul. chodby/jímky z podzem. nádrže 9,57E-05 
Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 1,35E-05 

235/3,4,5 
Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 2,46E-07 
Masivní únik do manipul. chodby/jímky z podzem. nádrže 9,57E-05 

236/1A,1B 

Masivní únik z nadzem. zásobníků do jímky na povrchu 1,69E-04 
Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo jímku 2,00E-05 
Masivní únik při požáru s požárními vodami na povrch 
nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové kanalizace 

4,80E-07 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 1,35E-05 

237/1-4 
Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 2,46E-07 
Masivní únik do manipul. chodby/jímky z podzem. nádrže 9,57E-05 

581/1 
Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 2,46E-07 
Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 1,35E-05 

620/1,3,5 - 8 
Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 2,46E-07 
Masivní únik do manipul. chodby/jímky z podzem. nádrže 9,57E-05 

902.3.1 až 5 

Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo jímku 2,00E-05 
Masivní únik při požáru s požárními vodami na povrch 
nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové kanalizace 

4,80E-07 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 1,35E-05 

191/AC 

Masivní únik do jímky při stáčení a plnění ŽC/AC 1,39E-04 
Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění ŽC/AC 9,70E-05 
Masivní únik při požáru s požárními vodami na povrch 
nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové kanalizace 

4,80E-07 

AC v areálu skladu 

Masivní únik z AC na povrch nezpevněné plochy (půda) 
nebo do dešťové kanalizace 

7,39E-04 

Masivní únik při požáru s požárními vodami na povrch 
nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové kanalizace 

4,80E-07 

360/ŽC 

Masivní únik do jímky při stáčení a plnění ŽC/AC 1,39E-04 
Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění ŽC/AC 9,70E-05 
Masivní únik při požáru s požárními vodami na povrch 
nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové kanalizace 

4,80E-07 

ŽC – vlečka 

Masivní únik z ŽC na povrch nezpevněné plochy (půda) 
nebo do dešťové kanalizace 

6,03E-05 

Masivní únik při požáru s požárními vodami na povrch 
nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové kanalizace 

4,80E-07 

630, 640/IBC Únik z kontejnerů s následným požárem budovy 2,24E-07 

Potrubí BA 
Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku 8,44E-05 
Masivní únik při požáru s požárními vodami na povrch 
nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové kanalizace 

4,80E-07 

Potrubí NM 
Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku 8,44E-05 
Masivní únik při požáru s požárními vodami na povrch 
nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové kanalizace 

4,80E-07 
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2.2 Odhad následků identifikovaných scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, 

životní prostředí a majetek 

2.2.1 Určení kritérií a limitních hodnot pro odhad následků identifikovaných scénářů ZH 

V případě, že benzínové páry nebudou okamžitě iniciovány, nastane rozptyl těchto par, jehož míra 
je úměrná zejména velikosti louže, ze které se mohou tyto páry odpařovat, teplotě okolí a rychlosti 
proudění okolního vzduchu. Rozptýlené páry pak mohou být iniciovány tam, kde se nacházejí 
v koncentraci vyšší než spodní hranice výbušnosti (LEL-Lower Explosive Limit) a zároveň nižší než 
horní hranice výbušnosti (UEL-Upper Explosive Limit). Výpočet odparu z louže a rozptylu par byl 
proveden pomocí rozptylového modelu v rámci programu ALOHA (verze 5.4.7.) při rozptylových 
podmínkách vhodných pro vznik explozivní atmosféry, tedy nahromadění velkého oblaku par 
(třída stability F, rychlost větru 2 m/s v 10 metrech nad zemským povrchem, teplota 5 ºC, relativní 
vlhkost 25 %, bez inverzní stav střední oblačnost). Zároveň byl proveden výpočet pro neutrální 
rozptylové podmínky (třída stability D, rychlost větru 5 m/s, teplota 18 ºC, relativní vlhkost 50 %). 
Výpočet tedy je silně konzervativní. Pro výpočet byl použit model rozptylu těžkého plynu (Heavy 
Gas model), a protože BA a NM nejsou (jakožto směs) v databázi ALOHA uvedeny, byl pro výpočet 
zvolen n–hexan. Ten patří mezi vyšší procentuální zastoupení mezi nevroucími složkami benzínu a 
má vysokou tenzi par, nízký bod vzplanutí oproti benzínu jakožto směsi. Zároveň je výběr této 
látky nejkonzervativnější variantou z hlediska výparu a rozptylu nasycených uhlovodíků 
(obsažených v benzínových parách), které se za normálních podmínek nacházejí v kapalném 
skupenství. 
 
Základním předpokladem ve většině scénářů je únik látky, přičemž množství uniklé suroviny ze 
zařízení je vztaženo v případě úniku do jímky, k ploše jímky. Nadzemní nádrže jsou většinou 
konstruovány jako dvouplášťové, tzn., že je u nich brán předpoklad úniku celého množství do 
prostoru jímky. Volba úniku celého množství je vztažena k předem uvažovanému konzervativnímu 
směru. V případě úniku mimo jímku pak k velikosti vzniklé louže z celkového objemu zařízení. 
Pokud plocha vzniklé louže přesáhne 3000 m2, pak je k výpočtu uvažována tato hodnota. 
Hloubka louže, která je brána v úvahu, je 0,1 m pro nezpevněný povrch; 0,01 m pro zpevněný 
povrch. Tyto podmínky vychází z odborné literatury Purple book a z RMP Guidance for Offsite 
Consequence Analysis (EPA). 
 
Následkem opožděné iniciace mraku hořlavých par je buďto takzvaný bleskový požár (Flash Fire), 
což je v podstatě prohoření tohoto mraku (v oblasti mezí výbušnosti), nebo jev VCE. V případě 
Flash Fire nedochází k tvorbě významného přetlaku, který by způsobil poškození vlivem tlakové 
vlny. Účinek je tedy odvozen jednak z tepelných efektů plamene, jednak z faktu, že uvnitř 
plamene dojde s vysokou pravděpodobností k život ohrožujícímu popálení plic a může dojít 
i k udušení zplodinami hoření (absencí kyslíku). Tento děj probíhá na otevřeném prostoru za 
předpokladu absence překážek (zahuštěné zóny), které urychlují čelo plamene. Pro určení 
stanovení dosahu účinku jevu Flash Fire byla přijata kritéria předpokládaná v rámci programu 
ALOHA. Tento přistup, je založen na předpokladu, že dosah tepelných účinků klesá úměrně 
s koncentrací hořlavých plynů a par v atmosféře. V souladu s výše uvedenými předpoklady bylo 
stanoveno následující kritérium: 

 60% LEL (7 200 ppm) – možnost vzniku tzv. „hořlavých kapes“ v blízkosti louže 
uhlovodíků s nebezpečím iniciace a krátkodobého prohoření (prošlehnutí), (dále viz 
Hranice II), přičemž bylo uvažováno LEL = 12 000 ppm (1,2 obj. %), (dále viz Hranice I) 

 
Jev Flash Fire v případě NM může vzniknout pouze při jejím zahřátí. To může nastat pouze jako 
sekundární jev v případě havárie nebo v případě údržby technologie (např. při opravách 
svařováním). V tomto druhém případě je z technologie vždy látka odčerpána, v případě 
nedostatečného odvětrávání se tedy jevu Flash Fire bude účastnit jen zanedbatelné množství, 
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proto dosahy havárie budou minimální. Z tohoto důvodu dosahy jevu Flash Fire pro NM nejsou 
modelovány.  
 
V případě přítomnosti překážek (zejména komplikované potrubní mosty nebo částečně uzavřené 
prostory apod.; v případě Loukova lze za překážky považovat i větve a jehličí stromů) nastává děj 
exploze mraku par (VCE – Vapour Cloud Explosion), který může probíhat v režimu pomalé či rychlé 
deflagrace, popřípadě detonace, v závislosti na množství a hustotě těchto překážek. Tento děj 
probíhá při mnohem vyšších rychlostech šíření čela plamene a jeho následkem je kromě 
krátkodobých tepelných účinků také tlaková popřípadě rázová vlna. Pro určení dosahů účinků 
tlakové vlny při vzniku VCE byl opět využit program ALOHA. Pro danou zónu byly stanoveny dosahy 
účinků v případě, že hodnota přetlaku vzniklého výbuchem oblaku benzínových par přesáhne 
v dané zóně hodnotu: 

 30 kPa – možnost usmrcení nechráněných osob vlivem tlakové vlny (dále viz Hranice I) 
 10 kPa – pokud nejsou osoby v budově, tak by nemělo dojít k ohrožení života v důsledku 

účinků tlakové vlny; pokud jsou v budově, je pravděpodobnost jejich úmrtí 0,025 (dále viz 
Hranice II). 

 Hodnoty přetlaku byly získány z dokumentu Guidelines for quantitative risk assessment 
(„Purple Book“), CPR 18E. 

 
Dalším předpokladem v případě úniku do manipulační chodby u podzemních nádrží je, že při 
opožděné iniciaci má obsluha (blokař), přítomný v chodbě, šanci utéct ještě před výbuchem par. 
Pokud dojde k okamžité iniciaci, nastane jev Pool Fire, v tomto případě je únik přítomných osob 
velmi nepravděpodobný.  
 
Požár kaluže (Pool Fire) je typickým havarijním projevem spojeným s hořlavými kapalinami. Požár 
kaluže je definován jako hoření materiálu vypařujícího se z vrstvy kapaliny. Tento typ požáru může 
nastat, pokud jsou splněny následující podmínky: 

 Uniklá látka je hořlavá a patří do třídy hořlavosti 1, 2, 3 nebo 4. 
 Látky patřící do třídy 1 se berou v úvahu pouze tehdy, pokud jsou užívány při teplotě vyšší, 

než je jejich bod vzplanutí. 
 
Výpočet dosahů jevu Pool Fire vychází z programu ALOHA a platí pro něj tedy předpoklad, že 
potenciálně exponované cíle jsou vystaveny záření plamene o konstantní geometrii a počátečním 
zářivém toku [11]. Jako limitní kritéria pro hustotu tepelného toku byly uvažovány hodnoty: 

 4000 W/m2 – prahová hodnota pro způsobení bolesti při expozici delší než 20 sekund 
(dále viz Hranice II)  

 9500 W/m2 – vznik popálenin 2. stupně při nechráněné expozici delší než 20 sekund (dále 
viz Hranice I). 

 
Doprovodným účinkem požáru hořlavých kapalin (směsných uhlovodíku) je vývin hustého 
tmavého kouře, jehož účinky mohou být velmi výrazné, jak je patrné ze současných zkušeností při 
havárii Buncefield (2005). Toxické účinky sazových částic (kouře) na lidský organismus jsou 
podstatné především z dlouhodobého hlediska, tedy s ohledem na jejich karcinogenitu. V rámci 
této analýzy však tyto účinky nebyly posuzovány. Rovněž je potřeba zde poznamenat, že téměř 
všechny posuzované scénáře závažných havárií, pokud jsou spojeny s vytvořením volné plochy 
kaluže, mohou vyústit v požár kaluže, i v případě, že dojde k opožděné iniciaci a prohoření nebo 
explozi mraku par. 
 
Kontaminace životního prostředí je v rámci posouzení rizik řešena za pomocí metodiky H&V 
indexu. Při vlastním posuzování dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na ŽP vzniká odděleně 
index nebezpečnosti látky pro složky ŽP a index zranitelnosti území vůči potenciální havárii 
s účastí nebezpečné látky. Index nebezpečnosti látky pro ŽP je kombinací (eko)toxických 
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vlastností látky, fyzikálně-chemických vlastností látky a možností šíření látky. Index zranitelnosti 
území je stanoven odděleně pro složky prostředí: povrchové a podzemní vody, půdní prostředí, 
biotickou složku krajiny. Zahrnuje v sobě charakteristiky těchto složek ŽP (např. propustnost půdy, 
propustnost hydrogeologického podloží, využití půdy, využívání podzemní a povrchové vody, 
zvláště chráněná území přírody, ochranná pásma atd.). Vzájemným propojením indexů 
(zranitelnosti prostředí a nebezpečnosti látky pro ŽP) jsou získány dílčí indexy (syntézou), které 
informují o nebezpečnosti konkrétní látky pro hodnocenou lokalitu. 
 
Pro explozi uvnitř zásobníku byly dopady vypočteny jako smrtelné pro všechny osoby nacházející 
se v tu chvíli v zásobníku (pokud k havárii dojde během čištění). Nepředpokládá se, že vnitřní 
výbuch v podzemních zásobnících by měl jiné dopady, než poškození zásobníku a eventuální únik 
hmoty. Při výbuchu nadzemních zásobníků se uvažuje, že hlavním dopadem bude uvolnění hmoty, 
a vznik následného Pool Fire, případně louže, která může vést ke vzniku další výbušné atmosféry. 
V případě plynojemu byl i uvažován scénář kdy exploze uniklé látky může vést k ohrožení okolí – 
byl uvažován únik 10 % odhadovaného maximálního množství par v zásobníku a dosahy byly 
vypočteny pomocí TNT modelu. 
 

2.2.2 Odhady následků identifikovaných scénářů ZH na životy a zdraví lidí 

V následujících tabulkách jsou uvedeny následky identifikovaných scénářů závažné havárie na 
životy a zdraví lidí. 
 
U scénářů závažných havárií – úniku mimo záchytnou jímku se předpokládá posunutí hranice 
o poloměr louže v případě jevu VCE (předpokládá se, že z důvodu výskytu svažitého terénu, se 
louže vytvoří na jedné straně zařízení). U jevu Flash Fire se hranice počítá od středu zařízení a 
u typu havárie Pool Fire je hranice posunuta o poloměr louže (předpokládá se, že z důvodu 
výskytu svažitého terénu se louže vytvoří na jedné straně zařízení). Celkově se pak hranice počítá 
od středu zařízení. Naopak u úniku do jímky se u typu havárie VCE, hranice počítá od středu 
zařízení. 
 
Všechny níže uvedené dosahy jsou vzhledem k nejistotám modelování a vstupních dat 
zaokrouhleny na desítky metrů. 
 
Identifikace objektu 882/1 
Nebezpečná látka BA (páry) 
Objem [m3/ks]  1000 
Počet zařízení [ks] 1 
Typ zařízení  plynojem – válcová nadzemní stojatá ocelová nádrž  
 
Scénář závažné havárie: 11. Výbuch zásobníku – plynojem  

Typ havárie 
Hranice I 

[m] 
Hranice II 

[m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř hranice 
II (pouze lidé 
v budovách) 

Odhad fatál. 
následků na 
životech – 
celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 30 70 2 0 0 2 
 
Identifikace objektu 220/3,4,5 
Nebezpečná látka BA 
Objem [m3/ks]  100 
Počet zařízení [ks] 3 
Typ zařízení  podzemní jednoplášťová nádrž v betonové havarijní jímce 
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Scénář závažné havárie: 5. Masivní únik do manipulační chodby/jímky z podzemní nádrže  

Typ havárie Počet lidí v jímce 
Pravděpodobnost výskytu 
osob v dané lokalitě Pvo [-] 

Odhad fatálních 
následků N 

Výbuch par 1 0,02 1 
Flash Fire 1 0,1 1 
Pool Fire 1 0,1 1 
 
Scénář závažné havárie: 12. Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 

Typ havárie  
Počet lidí uvnitř 

zásobníku  
Pravděpodobnost 

výskytu osob Pvo [-] 
Odhad fatálních 

následků N 
Exploze uvnitř zásobníku 2 0,001 2 
 
Identifikace objektu 231/1-5, 232/1-5, 233/1-5, 234/1-5, 235/1-2 
Nebezpečná látka BA/NM/směs BA+NM 
Objem [m3/ks]  4000 
Počet zařízení [ks] 22 
Typ zařízení  podzemní jednoplášťová nádrž (sklad. blok s manipul. chodbou) 
 
Scénář závažné havárie: 5. Masivní únik do manipulační chodby/jímky z podzemní nádrže  

Typ havárie Počet lidí v jímce 
Pravděpodobnost výskytu 
osob v dané lokalitě Pvo [-] 

Odhad fatálních 
následků N 

Výbuch par 1 0,02 1 
Flash Fire 1 0,1 1 
Pool Fire 1 0,1 1 
 
Scénář závažné havárie: 12. Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 

Typ havárie  
Počet lidí uvnitř 

zásobníku  
Pravděpodobnost 

výskytu osob Pvo [-] 
Odhad fatálních 

následků N 
Exploze uvnitř zásobníku 6 0,001 6 
 
Identifikace objektu 235/3-5 
Nebezpečná látka NM/FAME/HVO 
Objem [m3/ks]  4000 
Počet zařízení [ks] 3 
Typ zařízení  podzemní jednoplášťová nádrž (sklad. blok s manipul. chodbou) 
 
Scénář závažné havárie: 5. Masivní únik do manipulační chodby/jímky z podzemní nádrže  

Typ havárie Počet lidí v jímce 
Pravděpodobnost výskytu 
osob v dané lokalitě Pvo [-] 

Odhad fatálních 
následků N 

Pool Fire 1 0,1 1 
 
Identifikace objektu 236/1A, 1B 
Nebezpečná látka BE/BA/NM/FAME 
Objem [m3/ks]  1000 
Plocha jímky [m2/ks] 53,38 
Počet zařízení [ks] 2 
Typ zařízení  nadzemní nádrž v havarijní jímce 
 
Scénář závažné havárie: 2. Masivní únik z nadzemních zásobníků do jímky na povrchu – pro neutrální 
rozptylové podmínky třída stability D 

Typ havárie 
Plocha 
jímky 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř 
hranice II 

(pouze lidé 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
osoby 

v areálu 
osoby mimo 

areál 
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v budovách) – celkem N 

VCE 53,38 < 10 < 10 1 0 0 1 
Flash Fire 53,38 < 10 < 10 1 0 0 1 
Pool Fire 53,38 30 40 2 0 NA 2 
 
Scénář závažné havárie: 2. Masivní únik z nadzemních zásobníků do jímky na povrchu – pro rozptylové 
podmínky třída stability F 

Typ havárie 
Plocha 
jímky 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř 
hranice II 

(pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 53,38 < 10 < 10 1 0 0 1 
Flash Fire 53,38 < 10 < 10 1 0 0 1 
Pool Fire 53,38 20 40 2 0 NA 2 
 
Scénář závažné havárie: 3. Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo jímku – pro neutrální rozptylové 
podmínky třída stability D 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

1000 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I Počet lidí 
uvnitř hranice 
II (pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 3000 30 45 2 0 0 2 
Flash Fire 3000 30 45 2 0 2 4 
Pool Fire 3000 160 240 8 0 NA 8 
 
Scénář závažné havárie: 3. Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo jímku – pro rozptylové podmínky 
třída stability F 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

1000 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I Počet lidí 
uvnitř hranice 
II (pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 3000 50 60 2 0 0 2 
Flash Fire 3000 50 70 2 0 2 4 
Pool Fire 3000 170 250 8 0 NA 8 
 
Scénář závažné havárie: Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 

Typ havárie  
Počet lidí uvnitř 

zásobníku  
Pravděpodobnost 

výskytu osob Pvo [-] 
Odhad fatálních 

následků N 
Exploze uvnitř zásobníku 5 0,001 5 
 
Identifikace objektu 237/1-4 
Nebezpečná látka NM 
Objem [m3/ks]  37000 
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Počet zařízení [Ks] 4 
Typ zařízení  podzemní dvouplášťová nádrž (sklad. blok s manipul. chodbou) 
 
Scénář závažné havárie: 5. Masivní únik do manipulační chodby/jímky z podzemní nádrže  

Typ havárie Počet lidí v jímce 
Pravděpodobnost výskytu 
osob v dané lokalitě Pvo [-] 

Odhad fatálních 
následků N 

Pool Fire 1 0,1 1 
 
Identifikace objektu 581/1 
Nebezpečná látka směs BA+NM 
Objem [m3/ks]  100 
Počet zařízení [ks] 1 
Typ zařízení  podzemní dvouplášťová nádrž 
 
Scénář závažné havárie: 12. Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 

Typ havárie  
Počet lidí uvnitř 

zásobníku  
Pravděpodobnost 

výskytu osob Pvo [-] 
Odhad fatálních N 

Exploze uvnitř zásobníku 2 0,001 2 
 
Identifikace objektu 620/1,3,5-8 
Nebezpečná látka NM 
Objem [m3/ks]  300/400/800 
Počet zařízení [ks] 6 
Typ zařízení  podzemní jednoplášťová nádrž (sklad. blok s manipul. chodbou) 
 
Scénář závažné havárie: 5. Masivní únik do manipulační chodby/jímky z podzemní nádrže  

Typ havárie Počet lidí v jímce 
Pravděpodobnost výskytu 
osob v dané lokalitě Pvo [-] 

Odhad fatálních 
následků N 

Pool Fire 1 0,1 1 
 
Identifikace objektu 902.3.1-5 
Nebezpečná látka BE 
Objem [m3/ks]  100 
Počet zařízení [ks] 5 
Typ zařízení  nadzemní dvouplášťová nádrž v beton. jímce 
 
Scénář závažné havárie: 3. Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo jímku – pro neutrální rozptylové 
podmínky třída stability D 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

100 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I Počet lidí 
uvnitř hranice 
II (pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

Pool Fire 1000 90 145 8 0 NA 8 
 
Scénář závažné havárie: 3. Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo jímku – pro rozptylové podmínky 
třída stability F 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

100 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 
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Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I Počet lidí 
uvnitř hranice 
II (pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

Pool Fire 1000 100 150 8 0 NA 8 
 
Scénář závažné havárie: 12. Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 

Typ havárie  
Počet lidí uvnitř 

zásobníku  
Pravděpodobnost 

výskytu osob Pvo [-] 
Odhad fatálních 

následků N 
Exploze uvnitř zásobníku 2 0,001 2 
 
Identifikace objektu 191/Výdejní lávky AC 
Nebezpečná látka BA/NM 
Objem [m3/ks]  40 
Plocha jímky [m2] 10 (velikost/plocha jímacího kanálu vedoucího do havarijní nádrže) 
Počet zařízení [ks] 4 
Typ zařízení  mobilní jednoplášťový zásobník 
 
Scénář závažné havárie: 6. Masivní únik do jímky při stáčení a plnění ŽC/AC – pro neutrální rozptylové 
podmínky třída stability D 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř 
hranice II 

(pouze lidé v 
budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 10 < 10 < 10 6 0 0 6 
Flash Fire 10 < 10 < 10 6 0 0 6 
Pool Fire 10 10 15 6 0 NA 6 
 
Scénář závažné havárie: 6. Masivní únik do jímky při stáčení a plnění ŽC/AC – pro rozptylové podmínky třída 
stability F 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř 
hranice II 

(pouze lidé v 
budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 10 - - 6 0 0 6 
Flash Fire 10 < 10 < 10 6 0 0 6 
Pool Fire 10 < 10 15 6 0 NA 6 
 
Scénář závažné havárie: 7. Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění ŽC/AC – pro neutrální rozptylové 
podmínky třída stability D 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

40 
maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 
(0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř 
hranice II 

(pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 400 < 10* 10* 6 0 0 6 
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Flash Fire 400 < 10 < 10 6 0 0 6 
Pool Fire 400 60 90 7 0 NA 7 
 
Scénář závažné havárie: 7. Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění ŽC/AC – pro rozptylové podmínky 
třída stability F 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

40 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř 
hranice II 

(pouze lidé v 
budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 400 15* 20* 6 0 0 6 
Flash Fire 400 15 20 6 0 0 6 
Pool Fire 400 60 100 7 0 NA 7 
 
Poznámka k tab. 
*) Dosahy jsou vypočteny programem ALOHA pro případ vzniku přeplněné zóny. Software ALOHA není dle kritérií 30 kPa 
a 10 kPa schopen provést odhad pro nepřeplněnou zónu. Respektive odhaduje, že se oblak par nepřiblíží hodnotě LEL. 
Uvedené dosahy jsou modelovány pro případ vzniku přeplněné zóny. 

 
Identifikace objektu AC v prostoru skladu (mimo prostor výdejní lávky) 
Nebezpečná látka BA/NM 
Objem [m3/ks]  40 
Počet zařízení [ks] 2 
Typ zařízení  mobilní jednoplášťový zásobník 
 
Scénář závažné havárie: 9. Masivní únik z AC na povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace – pro neutrální rozptylové podmínky třída stability D 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

40 
maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 
(0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř 
hranice II 

(pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 400 < 10* 10* 3 0 2 3 
Flash Fire 400 < 10 < 10 3 0 NA 3 
Pool Fire 400 60 90 3 2 NA 5 
 
Scénář závažné havárie: 9. Masivní únik z AC na povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace – pro rozptylové podmínky třída stability F 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

40 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř 
Odhad 

fatálních 
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[m2] 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

hranice II 
(pouze lidé v 
budovách) 

následků 
na životech 
– celkem N 

VCE 400 15* 20* 3 0 2 3 
Flash Fire 400 15 20 3 0 NA 3 
Pool Fire 400 60 100 3 2 NA 5 
 
Poznámka k tab. 
*) Dosahy jsou vypočteny programem ALOHA pro případ vzniku přeplněné zóny. Software ALOHA není dle kritérií 30 kPa 
a 10 kPa schopen provést odhad pro nepřeplněnou zónu. Respektive odhaduje, že se oblak par nepřiblíží hodnotě LEL. 
Uvedené dosahy jsou modelovány pro případ vzniku přeplněné zóny. 

 
Identifikace objektu 360/Stáčiště ŽC 
Nebezpečná látka BA/NM/BE 
Objem [m3/ks]  80 
Plocha jímky [m2] 518 
Počet zařízení [ks] 20 
Typ zařízení  mobilní jednoplášťový zásobník 
 
Scénář závažné havárie: 6. Masivní únik do jímky při stáčení a plnění ŽC/AC – pro neutrální rozptylové 
podmínky třída stability D 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř 
hranice II 

(pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 518 < 10 10 4 0 0 4 
Flash Fire 518 < 10 < 10 4 0 NA 4 
Pool Fire 518 70 105 4 0 NA 4 
 
Scénář závažné havárie: 6. Masivní únik do jímky při stáčení a plnění ŽC/AC – pro rozptylové podmínky třída 
stability F 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř 
hranice II 

(pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 518 20 25 4 0 0 4 
Flash Fire 518 20 30 4 0 NA 4 
Pool Fire 518 70 110 4 0 NA 4 
 
Scénář závažné havárie: 7. Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění ŽC/AC – pro neutrální rozptylové 
podmínky třída stability D 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

80 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I Počet lidí 
uvnitř 

hranice II 
(pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 

následků na 
životech – 
celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 800 20 30 4 0 1 4 
Flash Fire 800 20 30 4 0 NA 4 
Pool Fire 800 80 130 5 0 NA 5 
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Scénář závažné havárie: 7. Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění ŽC/AC – pro rozptylové podmínky 
třída stability F 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

80 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I Počet lidí 
uvnitř 

hranice II 
(pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 

následků na 
životech – 
celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 800 20 30 4 0 1 4 
Flash Fire 800 20 30 4 0 NA 4 
Pool Fire 800 90 130 5 0 NA 5 
 
Identifikace objektu ŽC (mimo stáčiště) – vlečka 
Nebezpečná látka BA/NM/BE 
Objem [m3/ks]  80 
Počet zařízení [ks] 80 
Typ zařízení  mobilní jednoplášťový zásobník 
 
Scénář závažné havárie: 8. Masivní únik z ŽC na povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace – pro neutrální rozptylové podmínky třída stability D 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

80 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I Počet lidí 
uvnitř 

hranice II 
(pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 

následků na 
životech – 
celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 800 20 30 2 2 0 4 
Flash Fire 800 20 30 2 2 0 4 
Pool Fire 800 80 130 2 4 NA 6 
 
Scénář závažné havárie: 8. Masivní únik z ŽC na povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace – pro rozptylové podmínky třída stability F 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

80 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I Počet lidí 
uvnitř 

hranice II 
(pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 

následků na 
životech – 
celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 800 20 30 2 2 0 4 
Flash Fire 800 20 30 2 2 NA 4 
Pool Fire 800 90 130 2 4 NA 6 
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Identifikace objektu 630/IBC kontejnery  640/IBC kontejnery 
Nebezpečná látka NM/aditiva 
Objem [m3/ks]  1 
Počet zařízení [ks] 120    100 
Typ zařízení  mobilní jednoplášťové kontejnery 
 
Scénář závažné havárie: 13. Únik z kontejnerů a požár budovy 

Typ havárie 
Plocha budovy 

[m2] 
Počet lidí uvnitř 

Pravděpodobnost výskytu 
osob v dané lokalitě Pvo [-] 

Počet mrtvých 

Požár budovy 2390 2 0,1 2 
 
Identifikace objektu Potrubní rozvody BA 
Nebezpečná látka BA 
Objem [m3/ks]  81 
Počet zařízení [ks] 1 
Typ zařízení  nadzemní potrubí 
 
Scénář závažné havárie: 1. Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku – pro neutrální rozptylové 
podmínky třída stability D 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

81 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I Počet lidí 
uvnitř 

hranice II 
(pouze lidé 

v budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 810 10* 30* 1 0 0 1 
Flash Fire 810 10 20 1 0 0 1 
Pool Fire 810 80 130 3 0 NA 3 
 
Scénář závažné havárie: 1. Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku – pro rozptylové podmínky třída 
stability F 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

81 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř 
hranice II 

(pouze lidé v 
budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

VCE 810 20* 30* 1 0 0 1 
Flash Fire 810 20 30 1 0 0 1 
Pool Fire 810 90 135 3 0 NA 3 
 
Poznámka k tab. 
*) Dosahy jsou vypočteny programem ALOHA pro případ vzniku přeplněné zóny. Software ALOHA není dle kritérií 30 kPa 
a 10 kPa schopen provést odhad pro nepřeplněnou zónu. Respektive odhaduje, že se oblak par nepřiblíží hodnotě LEL. 
Uvedené dosahy jsou modelovány pro případ vzniku přeplněné zóny. 
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Identifikace objektu Potrubní rozvody NM 
Nebezpečná látka NM 
Objem [m3/ks]  239 
Počet zařízení [ks] 1 
Typ zařízení  nadzemní potrubí 
 
Scénář závažné havárie: 1. Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku – pro neutrální rozptylové 
podmínky třída stability D 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

239 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř 
hranice II 

(pouze lidé 
v budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

Pool Fire 2390 140 220 4 2 NA 6 
 
Scénář závažné havárie: 1. Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku – pro rozptylové podmínky třída 
stability F 
Objem látky, 
který může 
uniknout [m3] 

239 maximální plocha louže je následně uvažována 3000 m2 (Purple book) 

Hloubka 
louže 

0,1 (0,1 pro nezpevněný povrch; 0,01 pro zpevněný povrch) 

Typ havárie 
Plocha 
louže 
[m2] 

Hranice I 
[m] 

Hranice 
II [m] 

Počet lidí uvnitř hranice I 
Počet lidí 

uvnitř 
hranice II 

(pouze lidé v 
budovách) 

Odhad 
fatálních 
následků 

na životech 
– celkem N 

osoby 
v areálu 

osoby mimo 
areál 

Pool Fire 2390 150 230 4 2 NA 6 
 

Tabulka 7: Následky reprezentativních scénářů závažných havárií na lidské životy 

Zdroj rizika Scénáře ZH 
Koncová 
událost 

Dosah 
účinků 
(m)*) 

Odhad 
fatál. 

následků 
celkem 

882/1 Výbuch zásobníku – plynojem VCE 30 2 

220/3,4,5 

Masivní únik do manipul. chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Výbuch par 
jímka 

1 
Flash Fire 1 
Pool Fire 1 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
zásobník 2 

231/1-5, 
232/1-5, 
233/1-5, 
234/1-5, 
235/1,2 

Masivní únik do manipul. chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Výbuch par 
chodba 

1 
Flash Fire 1 
Pool Fire 1 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
zásobník 6 

235/3,4,5 
Masivní únik do manipul. chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Pool Fire chodba 1 

236/1A,1B 
Masivní únik z nadzem. zásobníků do jímky na 
povrchu 

VCE < 10 1 
Flash Fire < 10 1 
Pool Fire 20 2 
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Zdroj rizika Scénáře ZH 
Koncová 
událost 

Dosah 
účinků 
(m)*) 

Odhad 
fatál. 

následků 
celkem 

Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo 
jímku 

VCE 50 2 
Flash Fire 70 4 
Pool Fire 170 8 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
zásobník 5 

237/1-4 
Masivní únik do manipul. chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Pool Fire chodba 1 

581/1 Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
zásobník 2 

620/1,3,5-8 
Masivní únik do manipul. chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Pool Fire chodba 1 

902.3.1 až 5 

Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo 
jímku 

Pool Fire 100 8 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
zásobník 2 

191/AC 

Masivní únik do jímky při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE - 6 
Flash Fire < 10 6 
Pool Fire < 10 6 

Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE 15 6 
Flash Fire 20 6 
Pool Fire 60 7 

AC v areálu 
skladu 

Masivní únik z AC na povrch nezpevněné plochy 
(půda) nebo do dešťové kanalizace 

VCE 15 3 
Flash Fire 20 3 
Pool Fire 60 5 

360/ŽC 

Masivní únik do jímky při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE 20 4 
Flash Fire 30 4 
Pool Fire 70 4 

Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE 20 4 
Flash Fire 30 4 
Pool Fire 90 5 

ŽC – vlečka 
Masivní únik z ŽC na povrch nezpevněné plochy 
(půda) nebo do dešťové kanalizace 

VCE 20 4 
Flash Fire 30 4 
Pool Fire 90 6 

630, 640 
/IBC 

Únik z kontejnerů s následným požárem budovy Požár budovy budova 2 

Potrubí BA Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku 
VCE 20 1 

Flash Fire 30 1 
Pool Fire 90 3 

Potrubí NM Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku Pool Fire 150 6 
 
Poznámka k tab. 7:  
*) V případě exploze mraku par (VCE) uvažujeme přetlak 30 kPa – možnosti usmrcení nechráněných osob vlivem 
tlakové vlny; v případě prohoření mraku par (Flash Fire) uvažujeme limitní koncentraci 7 200 (60% LEL) – možnost 
vzniku tzv. „hořlavých kapes“ v blízkosti louže uhlovodíků s nebezpečím iniciace a krátkodobého prohoření 
(prošlehnutí); v případě požáru kaluže (Pool Fire) uvažujeme limitní hodnotu tepelného toku 9,5 kW/m2 – vznik 
popálenin 2. stupně při nechráněné expozici delší než 20 s. 
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2.2.3 Odhady následků identifikovaných scénářů ZH na životní prostředí, zvířata a majetek 

V následujících tabulkách jsou uvedeny následky identifikovaných scénářů závažné havárie na 
životní prostředí.  
 
Konkrétní informace o okolí objektu a složkách životního prostředí jsou uvedeny v části II. 
Popisné, informační a datové části bezpečnostní zprávy – v kapitole 2. 
 
Pro posouzení následků na složky životního prostředí byla využita metodika H&V index [7], která 
hodnotí závažnost potenciálních havárií pro životní prostředí pro účely zákona č. 224/2015 Sb., 
o prevenci závažných havárií. Přičemž ji zároveň lze využit pro hodnocení a prioritizaci rizik. 
Vlastnosti nebezpečné pro životní prostředí jsou uvedeny v tabulce 1: Seznam nebezpečných 
látek v objektu. Konkrétní scénáře závažné havárie jsou uvedeny v kapitole 2.1.  
 
Dalším krokem v procesu hodnocení dopadů havárií na ŽP je stanovení indexů nebezpečnosti 
látky (viz tabulka níže): 

 Index toxicity látky pro vodní prostředí (TW),  
 Index toxicity látky pro půdní prostředí (TS),  
 Index toxicity pro biotické prostředí (TB),  
 Index nebezpečnosti hořlavosti látky s dopadem na biotickou složku prostředí (FR). 

 
Tabulka 8: Stanovení indexu nebezpečnosti pro posuzované nebezpečné látky 

 
 

Benzín automobilový 

UN kód 1203 
Kemler kód 33 
Nebezpečnost*) Flam. liq. 1; Asp. Tox. 1; Skin irit. 2; Repr. 2; Muta. 1B; 

Carc. 1B; STOT Single Exp. 3; Aquatic Chronic 2 
H-věty H 224, 304, 315, 336, 340, 350, 361, 411 
Fyzikální vlastnosti  
Skupenství kapalina 
Hustota při 15°C 715 až 775 kg.m-3 
Tlak par při 20°C 35 – 90 kPa 
Teplota varu 30 – 210°C 
Teplota tání > -40 °C 
Teplota vznícení > 340 °C 
Koncentrační meze výbušnosti 0,6 % (V/V) - 8,0 % (V/V) 
Skupina výbušnosti II A 
Rozpustnost ve vodě nepatrná 
Hořlavost ano 
Toxicita 
LL50 (ryby) 8 - 10 mg/l/96 h 
EL50 (bezobratlí) 4,5/l/48 h 
EL50 (sladkovodní řasy) 3,1 mg/l/72 h 
LL50 (mikroorganismy) 15,41 mg/l/72 h 
NOELR (chronická) 2,6 mg/l 
Nebezpečnost pro ŽP 
Index toxicity látky pro vodní prostředí TW 3 
Index toxicity látky pro půdní prostředí TS 3 
Index toxicity pro biotické prostředí TB 1 
Index nebezpečnosti hořlavosti látky s dopadem na biotickou složku prostředí FR 2 
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Motorová nafta 

UN kód 1202 
Kemler kód 30 
Nebezpečnost*) Flam. Lig. 3; Acute. Tox. 4; Asp. Tox. 1; Skin irit. 2; Carc. 2; 

STOT RE 2; Aquatic Chronic 2 
H-věty H 226, 304, 315, 332, 351, 373, 411 
Fyzikální vlastnosti  
Skupenství kapalina 
Hustota při 15°C 820 až 845kg.m-3 
Tlak par při 40°C 400 Pa 
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu 180 – 370°C 
Teplota tání > 0°C 
Teplota vznícení > 250 °C 
Bod vzplanutí PM >55 °C 
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo 
výbušnosti 

0,6 % obj./ 6,5 % obj. 

Rozpustnost ve vodě nerozpustný ve vodě 
Hořlavost hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti 
Toxicita 
LL50 (ryby) 21 mg/l/96 h 
EL50 (bezobratlí) 68/l/48 h 
EL50 (sladkovodní řasy) 22 mg/l/72 h 
Chronická toxicita pro vodní prostředí 
ryby (21 dní); bezobratlí   

 
NOEL 0,083 mg/l; NOEL 0,21 mg/l 

Toxicita pro půdní mikroorganismy a 
makroorganismy: 

 
EL50(40h) >1000 mg/l; NOEL 3,21 mg/l 

Nebezpečnost pro ŽP 
Index toxicity látky pro vodní prostředí TW 3 
Index toxicity látky pro půdní prostředí TS 3 
Index toxicity pro biotické prostředí TB 1 
Index nebezpečnosti hořlavosti látky s dopadem na biotickou složku prostředí FR 1 

Bioethanol 

UN kód 1170 
Kemler kód 33 
Nebezpečnost*) Flam. Lig. 2; Eye Dam. 2 
H-věty H 225, 319 
Fyzikální vlastnosti  
Skupenství: kapalina 
Hustota při 20°C 790 až 793kg.m-3 
Tlak par při 20°C 5,6 kPa 
Bod varu 78,3°C 
Teplota tání > -114,5°C 
Teplota vznícení > 415 °C 
Bod vzplanutí PM >12 °C 
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo 
výbušnosti 

15 % obj./ 3,5 % obj. 

Rozpustnost ve vodě Neomezená 
Hořlavost hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti 
Teplotní třída T2 
Skupina výbušnosti IIB 
Toxicita 
LC50 ryby  
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Poznámka k tabulce 8: 
*) V odstavci „Nebezpečnost“ je uváděna anglická varianta textu kódů tříd a kategorií nebezpečnosti v souladu 
s nařízením (ES) 1272/2008 „CLP“ 
 
Zároveň se stanoví index zranitelnosti ŽP, viz následující tabulka. 

Tabulka 9: Stanovení indexů zranitelnosti ŽP 

Zranitelnost povrchových vod 
Vodní toky ano 
Příkopy a dešťová kanalizace ano 
Kanalizace ústící do ČOV ano 
 ISW = 3 
Zranitelnost podzemních vod 
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. 
V zájmové oblasti je kvartérní pokryv zastoupen deluviálními hlinito-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. 
Bez pásma hygienické ochrany/ochranného pásma vodního zdroje 
Menší odběry lokálního charakteru 
 IUW = 2 
Zranitelnost půdního prostředí 
Půdy silně náchylné k antropogennímu znečištění, BPEJ 6-24-11 
 IS = 4 
Zranitelnost biotického prostředí 
ÚSES lemují areál podniku  ano 
Neobhospodařovaná půda ano  
Chovy hospodářských zvířat ne 
 IB = 5 
 
Po stanovení indexu nebezpečnosti jsou stanoveny indexy závažnosti havárie. Tento index vzniká 
kombinací indexů nebezpečnosti, indexů zranitelnosti a množství NL uniklé do složky ŽP. 
Kategorie závažnosti pro jednotlivé scénáře je uvedena v následující tabulce. 
 

Tabulka 10: Určení kategorií závažnosti pro jednotlivé zdroje rizik 

Zdroj rizika Scénáře závažných havárií  ITSW ITS ITUW ITB IFR 

220/1-5 
Masivní únik z podzemního 
zásobníku do podloží 

Kontaminace 
velkého rozsahu D E D E C 
Kontaminace  

231/1-5, 
232/1-5, 
233/1-5, 

Masivní únik z podzemního 
zásobníku do podloží 

Kontaminace 
velkého rozsahu E E E E D 
Kontaminace  

Nepomis macrochirus: 
Cyprinus carpio: 
Pimephales promelas: 

1 040 mg/l/96 h 
1 520 mg/l/96 h 
1030-14 200 mg/l/96 h 

EC50 bezobratlí (Dafnie magna): 9 248 mg/l/48 h 
EL50 řasy: 5 000 mg/l/72 h 
Nebezpečnost pro ŽP 
Index toxicity látky pro vodní prostředí TW 1 
Index toxicity látky pro půdní prostředí TS 1 
Index toxicity pro biotické prostředí TB 2 
Index nebezpečnosti hořlavosti látky s dopadem na biotickou složku prostředí FR 2 
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Zdroj rizika Scénáře závažných havárií  ITSW ITS ITUW ITB IFR 

234/1-5, 
235/1-2 

235/3-5 
Masivní únik z podzemního 
zásobníku do podloží 

Kontaminace 
velkého rozsahu E E E D C 
Kontaminace  

236/1A,1B 

Masivní únik z nadzemních 
zásobníků mimo jímku 

Kontaminace  

E E E E D 
Masivní únik při požáru s požárními 
vodami na povrch nezpevněné 
plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

237/1-4 
Masivní únik z podzemního 
zásobníku do podloží 

Kontaminace 
velkého rozsahu E E E D C 
Kontaminace  

581/1 
Masivní únik z podzemního 
zásobníku do podloží 

Kontaminace 
velkého rozsahu D E D E C 
Kontaminace  

620/1, 3, 5-8 
Masivní únik z podzemního 
zásobníku do podloží  

Kontaminace 
velkého rozsahu E E E D C 
Kontaminace  

902.3.1-5 

Masivní únik z nadzemních 
zásobníků mimo jímku 

Kontaminace  

D D D D C 
Masivní únik při požáru s požárními 
vodami na povrch nezpevněné 
plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

191/AC 

Masivní únik při požáru s požárními 
vodami na povrch nezpevněné 
plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

C D D D C 

Kontaminace 
vodoteče 
Omezení 
kapacity ČOV 

Masivní únik mimo jímku při 
stáčení a plnění ŽC/AC 

Kontaminace 

AC v areálu 
skladu 

Masivní únik z AC na povrch 
nezpevněné plochy (půda) nebo do 
dešťové kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

C D D D C Masivní únik při požáru s požárními 
vodami na povrch nezpevněné 
plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 

360/ŽC 

Masivní únik mimo jímku při 
stáčení a plnění ŽC/AC 

Kontaminace 

D E D E C 
Masivní únik při požáru s požárními 
vodami na povrch nezpevněné 
plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

ŽC – vlečka 

Masivní únik ze ŽC na povrch 
nezpevněné plochy (půda) nebo do 
dešťové kanalizace 

Kontaminace 

D E D E C Masivní únik při požáru s požárními 
vodami na povrch nezpevněné 
plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 
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Zdroj rizika Scénáře závažných havárií  ITSW ITS ITUW ITB IFR 

Potrubí BA 

Masivní únik z nadzemního potrubí 
mimo jímku 

Kontaminace 

D E D E C Masivní únik při požáru s požárními 
vodami na povrch nezpevněné 
plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

Potrubí NM 

Masivní únik z nadzemního potrubí 
mimo jímku 

Kontaminace 

D E D D C 
Masivní únik při požáru s požárními 
vodami na povrch nezpevněné 
plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

 
Poznámka k tabulce 10: Index toxicity látky pro povrchové vody   ITSW 

Index toxicity látky pro podzemní vody   ITUW 

Index toxicity látky pro biotickou složku prostředí  ITB 
Index dopadů hořlavosti látky na biotickou složku prostředí IFR 
Index toxické látky pro půdní prostředí   ITS 
Zanedbatelný dopad na konkrétní složku ŽP    A 
Malý dopad na konkrétní složku ŽP    B 
Výrazný dopad na konkrétní složku ŽP    C 
Velmi výrazný dopad na konkrétní složku ŽP    D 
Maximální dopad na konkrétní složku ŽP    E 

 
Výsledná závažnost havárie na ŽP je získána kombinací indexů nebezpečnosti (TB, TW, TS, FR), 
indexů zranitelnosti (ISW, IUW, IS, IB) a množstvím nebezpečné látky, v závislosti na 
pravděpodobnosti vzniku daného scénáře. Závažnost následků na ŽP podle uvedených scénářů 
v tomto případě logicky odpovídají uvedeným množstvím, vzhledem k fyzikálním vlastnostem 
uvedených surovin je nebezpečnost pro životní prostřední, jednou ze zásadních vlastností 
převážné většiny skladovaných látek. Z tohoto důvodu byl zvolen deterministický přístup. V úvahu 
bylo bráno celkové množství skladované suroviny v zařízení. Nutné je však podotknout, že většina 
zařízení je dvouplášťová nebo opatřena záchytnou jímkou, k úniku celkového množství může dojít 
jen v případě ztráty integrity nejen zařízení, ale i záchytného opatření. V tabulce v kapitole 3.1 jsou 
uvedeny výsledky provedeného indexového hodnocení z pohledu přijatelnosti rizika. 
 

Tabulka 11: Frekvence scénářů závažných havárií potřebných pro hodnocení přijatelnosti na životní prostředí 

Zdroj rizika Scénáře závažných havárií 
Frekvence 
scénářů ZH 

220/1-5 Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 
Kontaminace 
velkého rozsahu 

1,96E-08 

Kontaminace  2,95E-08 
231/1-5, 232/1-
5, 233/1-5, 
234/1-5, 235/1-2 

Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 
Kontaminace 
velkého rozsahu 

1,96E-08 

Kontaminace  2,95E-08 

235/3-5 Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 
Kontaminace 
velkého rozsahu 

1,96E-08 

Kontaminace  2,95E-08 

236/1A-1B 

Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo jímku Kontaminace  2,00E-05 
Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

237/1-4 Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 
Kontaminace 
velkého rozsahu 

1,96E-08 
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Zdroj rizika Scénáře závažných havárií 
Frekvence 
scénářů ZH 

Kontaminace  2,95E-08 

581/1 Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží 
Kontaminace 
velkého rozsahu 

1,96E-08 

Kontaminace  2,95E-08 

620/1, 3, 5-8 Masivní únik z podzemního zásobníku do podloží  
Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,82E-08 

Kontaminace  1,47E-07 

902.3.1-5 

Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo jímku Kontaminace  2,00E-05 
Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

191/AC 

Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

Kontaminace 9,70E-05 

Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

Kontaminace 
vodoteče 

2,40E-08 

Omezení 
kapacity ČOV 

4,10E-07 

AC – mimo jímku 

Masivní únik z AC na povrch nezpevněné plochy 
(půda) nebo do dešťové kanalizace 

Kontaminace 7,39E-04 

Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

360/ŽC 

Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

Kontaminace 9,70E-05 

Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

ŽC – vlečka 

Masivní únik z ŽC na povrch nezpevněné plochy 
(půda) nebo do dešťové kanalizace 

Kontaminace 6,03E-05 

Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

Potrubí BA 

Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku Kontaminace 8,44E-05 
Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

Potrubí NM 

Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku Kontaminace 8,44E-05 
Masivní únik při požáru s požárními vodami na 
povrch nezpevněné plochy (půda) nebo do dešťové 
kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

 
Pro odhad následků identifikovaných scénářů ZH na majetek společnosti byly použity následující 
údaje: 

Položka Cena položky 

Nadzemní nádrž  cca 6 000 Kč/ m3 
Podzemní nádrž cca 10 000 Kč/m3 

Potrubní rozvody vč. navazující technologie 
dle konstrukčního provedení a průměru 
(např. cca 2 500 Kč/m pro DN 200) 

Železniční cisterna 5 mil. Kč 
Autocisterna 5,5 mil. Kč 
Produkt Dle aktuální ceny 
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Tabulka 12: Odhad scénářů ZH na majetek společnosti 

Zdroj rizika Scénáře ZH 
Koncová 
událost 

Dosah 
účinků 
(m)*) 

Odhad škod 
(Kč) 

882/1 Výbuch zásobníku – plynojem VCE 30 0 - 10 mil. 

220/3,4,5 

Masivní únik do manipul. chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Výbuch par 
jímka 0 - 1 mil. Flash Fire 

Pool Fire 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
zásobník 0 - 1 mil. 

231/1-5, 
232/1-5, 
233/1-5, 
234/1-5, 
235/1,2 

Masivní únik do manipul. chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Výbuch par 
chodba 

0 - 100 tis. 
Flash Fire 0 - 100 tis. 
Pool Fire 0 - 1 mil. 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
zásobník 0 - 10 mil. 

235/3,4,5 
Masivní únik do manipul. chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Pool Fire chodba 0 - 1 mil. 

236/1A,1B 

Masivní únik z nadzem. zásobníků do jímky na 
povrchu 

VCE < 10 0 - 500 tis. 
Flash Fire < 10 0 - 500 tis. 
Pool Fire 20 0 - 1 mil. 

Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo 
jímku 

VCE 50 0 - 1 mil. 
Flash Fire 70 0 - 10 mil. 
Pool Fire 170 0 - 100 mil. 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
zásobník 0 - 5 mil. 

237/1-4 
Masivní únik do manipul. chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Pool Fire chodba 0 - 10 mil. 

581/1 Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
zásobník 0 - 1 mil. 

620/1,3,5-8 
Masivní únik do manipul. chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Pool Fire chodba 0 - 1 mil. 

902.3.1 až 5 

Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo 
jímku 

Pool Fire 100 0 - 10 mil. 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
zásobník 0 - 5 mil. 

191/AC 

Masivní únik do jímky při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE - - 
Flash Fire < 10 0 - 1 mil. 
Pool Fire < 10 0 - 1 mil. 

Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE 15 0 - 1 mil. 
Flash Fire 20 0 - 10 mil. 
Pool Fire 60 0 - 10 mil. 

AC v areálu 
skladu 

Masivní únik z AC na povrch nezpevněné plochy 
(půda) nebo do dešťové kanalizace 

VCE 15 0 - 100 tis. 
Flash Fire 20 0 - 100 tis. 
Pool Fire 60 0 - 1 mil. 

360/ŽC 

Masivní únik do jímky při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE 20 0 - 100 tis. 
Flash Fire 30 0 - 100 tis. 
Pool Fire 70 0 - 1 mil. 

Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE 20 0 - 1 mil. 
Flash Fire 30 0 - 1 mil. 
Pool Fire 90 0 - 10 mil. 

ŽC – vlečka 
Masivní únik z ŽC na povrch nezpevněné plochy 
(půda) nebo do dešťové kanalizace 

VCE 20 0 - 100 tis. 
Flash Fire 30 0 - 100 tis. 
Pool Fire 90 0 - 1 mil. 

630, 640 
/IBC 

Únik z kontejnerů s následným požárem budovy Požár budovy budova 0 - 1 mil. 
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Zdroj rizika Scénáře ZH 
Koncová 
událost 

Dosah 
účinků 
(m)*) 

Odhad škod 
(Kč) 

Potrubí BA Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku 
VCE 20 0 - 100 tis. 

Flash Fire 30 0 - 100 tis. 
Pool Fire 90 0 - 1 mil. 

Potrubí NM Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku Pool Fire 150 0 - 1 mil. 
 
Poznámka k tab. 12:  
*) V případě exploze mraku par (VCE) uvažujeme přetlak 30 kPa – možnosti usmrcení nechráněných osob vlivem 
tlakové vlny; v případě prohoření mraku par (Flash Fire) uvažujeme limitní koncentraci 7 200 ppm (60% LEL) – možnost 
vzniku tzv. „hořlavých kapes“ v blízkosti louže uhlovodíků s nebezpečím iniciace a krátkodobého prohoření 
(prošlehnutí); v případě požáru kaluže (Pool Fire) uvažujeme limitní hodnotu tepelného toku 9,5 kW/m2 – vznik 
popálenin 2. stupně při nechráněné expozici delší než 20 s. 
 

2.2.4 Grafické znázornění dosahu zvolených limitních hodnot účinků identifikovaných scénářů 
ZH 

Limitní účinky identifikovaných scénářů závažné havárie ze zařízení ČEPRO Loukov jsou uvedeny 
v příloze č. 9. Na grafickém podkladu jsou zde znázorněny především dosahy účinků pro scénáře 
„Masivní únik mimo jímku“ pro tyto limitní hodnoty (hranice): 

 dosah přetlaku 30 kPa pro jev exploze mraku par (VCE) – možnost usmrcení nechráněných 
osob vlivem tlakové vlny; (Hranice I) 

 dosah jevu prohoření mraku par (Flash Fire) při rozptylu par hořlavých kapalin do 
vzdálenosti koncentrace 7 200 ppm (60 % LEL) – možnost usmrcení nechráněných osob 
vlivem tepelného záření; (Hranice II) 

 dosah tepelného toku 9,5 kW/m2 pro jev požár kaluže (Pool Fire) – vznik popálenin 2. 
stupně při nechráněné expozici delší než 20 s; (Hranice I). 

 

2.3 Odhad výsledné roční frekvence závažných havárií 

V příloze č. 8 jsou uvedeny popsané scénáře zavážené havárie za pomocí stromu událostí. 
 
Odhad pravděpodobností reprezentativních scénářů havárií byl určen na základě metod FTA a 
ETA. Výsledné frekvence jednotlivých příčin vedoucích k vrcholové události (iniciační události) byly 
získány využitím generických hodnot v rámci metodologie ARAMIS. Použité hodnoty 
pravděpodobností a frekvencí byly dále modifikovány na základě praktických zkušeností 
provozovatele na obdobných zařízeních, technologiích, zkušeností s lidskými chybami a 
zkušeností s vadami na použitých materiálech, které byly dlouhodobě vyhodnocovány a jeví se 
jako nejrelevantnější údaj pro specifikaci vstupních dat o pravděpodobnosti. Použité hodnoty 
pravděpodobností pro rozvoj událostí byly stanoveny na základě praktických zkušeností 
provozovatele na obdobných zařízeních/technologiích a na základě podmínek provozu. 
 
Výsledná roční frekvence koncové události scénáře Fs, potřebná pro následné hodnocení 
přijatelnosti rizika jsou získány za pomocí FTA a ETA. V následujících tabulkách jsou uvedeny 
výsledné roční frekvence koncových událostí scénářů. 
 

Tabulka 13: Frekvence scénářů závažných havárií 

Zdroj rizika Scénáře ZH  
Koncová 
událost 

Frekvence 
koncové události 

scénáře Fs 
880/1001 Výbuch zásobníku – plynojem VCE 2,69E-05 

220/3-5 
Masivní únik do manipulační chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Výbuch par 2,50E-05 
Flash Fire 3,76E-05 
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Zdroj rizika Scénáře ZH  
Koncová 
událost 

Frekvence 
koncové události 

scénáře Fs 
Pool Fire 6,22E-06 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
1,35E-05 

231/1-5, 232/1-
5, 233/1-5, 
234/1-5, 235/1-2 

Masivní únik do manipulační chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Výbuch par 2,50E-05 
Flash Fire 3,76E-05 
Pool Fire 6,22E-06 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
1,35E-05 

235/3-5 
Masivní únik do manipulační chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Pool Fire 6,22E-06 

236/1A,1B 

Masivní únik z nadzemních zásobníků do jímky 
na povrchu 

VCE 4,41E-05 
Flash Fire 6,62E-05 
Pool Fire 1,10E-05 

Masivní únik z nadzemních zásobníků mimo 
jímku 

VCE 5,24E-06 
Flash Fire 7,85E-06 
Pool Fire 1,30E-06 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
1,35E-05 

237/1-4 
Masivní únik do manipulační chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Pool Fire 6,22E-06 

581/1 Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
1,35E-05 

620/1,3,5-8 
Masivní únik do manipulační chodby/jímky 
z podzemní nádrže 

Pool Fire 6,22E-06 

902.3.1 až 5 
Masivní únik z nadzem. zásobníků mimo jímku Pool Fire 1,30E-06 

Výbuch zásobníku při čištění/opravě/údržbě 
Exploze uvnitř 

zásobníku 
1,35E-05 

191/AC 

Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE 3,65E-05 
Flash Fire 5,48E-05 
Pool Fire 9,06E-06 

Masivní únik do jímky při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE 2,54E-05 
Flash Fire 3,81E-05 
Pool Fire 6,30E-06 

AC v areálu skladu 
Masivní únik z AC na povrch nezpevněné plochy 
(půda) nebo do dešťové kanalizace 

VCE 1,94E-04 
Flash Fire 2,90E-04 
Pool Fire 4,81E-05 

360/ŽC  

Masivní únik mimo jímku při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE 3,65E-05 
Flash Fire 5,48E-05 
Pool Fire 9,06E-06 

Masivní únik do jímky při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE 2,54E-05 
Flash Fire 3,81E-05 
Pool Fire 6,30E-06 

ŽC – vlečka 
Masivní únik z ŽC na povrch nezpevněné plochy 
(půda) nebo do dešťové kanalizace 

VCE 1,58E-05 
Flash Fire 2,37E-05 
Pool Fire 3,92E-06 

630, 640/IBC Únik z kontejnerů s následným požárem budovy Požár budovy 2,24E-07 

Potrubí BA Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku 
VCE 2,21E-05 

Flash Fire 3,31E-05 
Pool Fire 5,49E-06 

Potrubí NM Masivní únik z nadzemního potrubí mimo jímku Pool Fire 5,49E-06 
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2.4 Stanovení míry skupinového rizika identifikovaných scénářů 

Výpočet výsledné roční frekvence scénáře závažné havárie Fh: 
�� =  �� ∗ �	
� ∗ �	� ∗ ���.����.  

kde:  
Fh – zjištěná roční frekvence scénáře závažné havárie  
FS – výsledná roční frekvence koncové události scénáře  
PVNL – pravděpodobnost výskytu NL (pokud není zdroj rizika přítomen stále, např. ŽC nebo AC na místě stáčení)  
PVO – pravděpodobnost výskytu osob v dané lokalitě  
Patm.podm. – pravděpodobnost meteorologické situace v době havárie – součin četnosti třídy stability, výskytu směru a 
rychlosti větru (Patm.stab. × Psměr.větru × Prychl.větru) 

 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky Fh.  

Tabulka 14: Výsledné roční frekvence scénářů ZH 

Zdroj rizika Scénáře ZH  
Koncová 
událost 

FS [1/rok] PVLN Pvo Fh [1/rok] 

880/1001 Výbuch zásobníku – plynojem VCE 2,69E-05 0,5 0,5 6,73E-06 

220/3-5 

Masivní únik do manip. chodby 
/jímky z podzemní nádrže 

Výbuch par 2,50E-05 1 0,1 2,50E-06 
Flash Fire 3,76E-05 1 0,1 3,76E-06 
Pool Fire 6,22E-06 1 0,1 6,22E-07 

Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-05 1 0,001 1,35E-08 

231/1-5, 
232/1-5, 
233/1-5, 
234/1-5, 
235/1-2 

Masivní únik do manip. chodby 
/jímky z podzemní nádrže 

Výbuch par 2,50E-05 1 0,1 2,50E-06 
Flash Fire 3,76E-05 1 0,1 3,76E-06 
Pool Fire 6,22E-06 1 0,1 6,22E-07 

Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-05 1 0,001 1,35E-08 

235/3-5 
Masivní únik do manip. chodby 
/jímky z podzemní nádrže 

Pool Fire 6,22E-06 1 0,1 6,22E-07 

236/1A,1B 

Masivní únik z nadzemních 
zásobníků do jímky na povrchu 

VCE 4,41E-05 1 0,1 7,27E-09 
Flash Fire 6,62E-05 1 0,1 1,09E-08 
Pool Fire 1,10E-05 1 0,1 1,81E-09 

Masivní únik z nadzemních 
zásobníků mimo jímku 

VCE 5,24E-06 1 0,1 8,64E-10 
Flash Fire 7,85E-06 1 0,1 1,29E-09 
Pool Fire 1,30E-06 1 0,1 2,14E-10 

Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-05 1 0,001 1,35E-08 

237/1-4 
Masivní únik do manip. chodby 
/jímky z podzemní nádrže 

Pool Fire 6,22E-06 1 0,1 6,22E-07 

581/1 
Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-05 1 0,001 1,35E-08 

620/1,3,5-
8 

Masivní únik do manip. chodby 
/jímky z podzemní nádrže 

Pool Fire 6,22E-06 1 0,1 6,22E-07 

902.3.1 až 
5 

Masivní únik z nadzem. 
zásobníků mimo jímku 

Pool Fire 1,30E-06 1 0,1 2,14E-10 

Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-05 1 0,001 1,35E-08 

191/AC 

Masivní únik mimo jímku při 
stáčení a plnění ŽC/AC 

VCE 3,65E-05 0,5 0,8 2,41E-08 
Flash Fire 5,48E-05 0,5 0,8 3,61E-08 
Pool Fire 9,06E-06 0,5 0,8 5,98E-09 

Masivní únik do jímky při 
stáčení a plnění ŽC/AC 

VCE 2,54E-05 0,5 0,8 1,68E-08 
Flash Fire 3,81E-05 0,5 0,8 2,51E-08 
Pool Fire 6,30E-06 0,5 0,8 4,15E-09 

AC v areálu 
skladu 

Masivní únik z AC na povrch 
nezpevněné plochy (půda) 
nebo do dešťové kanalizace 

VCE 1,94E-04 0,5 0,8 1,28E-07 
Flash Fire 2,90E-04 0,5 0,8 1,91E-07 
Pool Fire 4,81E-05 0,5 0,8 3,17E-08 
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Zdroj rizika Scénáře ZH  
Koncová 
událost 

FS [1/rok] PVLN Pvo Fh [1/rok] 

360/ŽC  

Masivní únik mimo jímku při 
stáčení a plnění ŽC/AC 

VCE 3,65E-05 0,5 0,8 2,41E-08 
Flash Fire 5,48E-05 0,5 0,8 3,61E-08 
Pool Fire 9,06E-06 0,5 0,8 5,98E-09 

Masivní únik do jímky při 
stáčení a plnění ŽC/AC 

VCE 2,54E-05 0,5 0,8 1,68E-08 
Flash Fire 3,81E-05 0,5 0,8 2,51E-08 
Pool Fire 6,30E-06 0,5 0,8 4,15E-09 

ŽC – vlečka 
Masivní únik z ŽC na povrch 
nezpevněné plochy (půda) 
nebo do dešťové kanalizace 

VCE 1,58E-05 0,5 0,5 6,51E-09 
Flash Fire 2,37E-05 0,5 0,5 9,77E-09 
Pool Fire 3,92E-06 0,5 0,5 1,62E-09 

630, 640 
/IBC 

Únik z kontejnerů s následným 
požárem budovy 

Požár budovy 2,24E-07 1 0,1 2,24E-08 

Potrubí BA 
Masivní únik z nadzemního 
potrubí mimo jímku 

VCE 2,21E-05 1 0,5 1,82E-08 
Flash Fire 3,31E-05 1 0,5 2,73E-08 
Pool Fire 5,49E-06 1 0,5 4,53E-09 

Potrubí NM 
Masivní únik z nadzemního 
potrubí mimo jímku 

Pool Fire 5,49E-06 1 0,5 4,53E-09 

 
 
Pozn. k tabulce 14: 
 Pvo – pravděpodobnost výskytu osob v dané lokalitě bere v úvahu mimo pravděpodobnosti přítomností lidí, také 

pravděpodobnost včasného úniku. Dále pak: 
o V případě jímek, podzemních manipulačních chodeb je pravděpodobnost odvozena od pracovní náplně 

obsluhy technologie a četnosti kontrol.  
o V případě prostor mimo jímku, prostoru kolem potrubních rozvodů a železniční vlečky nelze stanovit 

pravděpodobnost exaktně, proto byla expertně pravděpodobnost odhadnuta.  
o V případě stáčení ŽC a AC je přihlédnuto ke skutečnosti, že obsluha musí být trvale přítomná v prostoru 

stáčiště.  
 Výpočet Fh je proveden pro Patm.podm. = 1,65E-03 (vyjma podzemních prostor apod., kde Patm.podm. = 1) 
 
Přehled číselného vyjádření složek rizika (frekvence a následků) pro identifikované scénáře 
závažných havárií je dle vyhlášky č. 227/2015 Sb., v platném znění, stanoven ve tvaru: 

� = ��  .  � 
kde  
R – míra skupinového rizika scénáře závažné havárie (počet usmrcených osob za rok), 
Fh – zjištěná roční frekvence scénáře závažné havárie, 
N – odhad počtu usmrcených osob. 

 
V následující tabulce je uveden přehled vyjádřené míry rizika pro jednotlivé stanovené scénáře 
závažných havárií. 
 

Tabulka 15: Přehled vyjádřené míry rizika pro jednotlivé stanovené scénáře závažných havárií 

Zdroj rizika Scénáře ZH  
Koncová 
událost 

Fh [1/rok] 
Odhad 
počtu 

mrtvých N 

Míra 
skupinovéh
o rizika R 

880/1001 Výbuch zásobníku – plynojem VCE 6,73E-06 2 3,36E-05 

220/3-5 

Masivní únik do manip. chodby 
/jímky z podzemní nádrže 

Výbuch par 2,50E-06 1 2,50E-06 
Flash Fire 3,76E-06 1 3,76E-06 
Pool Fire 6,22E-07 1 6,22E-07 

Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-08 2 2,70E-08 

231/1-5, 
232/1-5, 
233/1-5, 
234/1-5, 

Masivní únik do manip. chodby 
/jímky z podzemní nádrže 

Výbuch par 2,50E-06 1 2,50E-06 
Flash Fire 3,76E-06 1 3,76E-06 
Pool Fire 6,22E-07 1 6,22E-07 

Výbuch zásobníku při Exploze uvnitř 1,35E-08 6 8,10E-08 
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Zdroj rizika Scénáře ZH  
Koncová 
událost 

Fh [1/rok] 
Odhad 
počtu 

mrtvých N 

Míra 
skupinovéh
o rizika R 

235/1-2 čištění/opravě/údržbě zásobníku 

235/3-5 
Masivní únik do manip. chodby 
/jímky z podzemní nádrže 

Pool Fire 6,22E-07 1 6,22E-07 

236/1A,1B 

Masivní únik z nadzemních 
zásobníků do jímky na povrchu 

VCE 7,27E-09 1 7,27E-09 
Flash Fire 1,09E-08 1 1,09E-08 
Pool Fire 1,81E-09 2 3,63E-09 

Masivní únik z nadzemních 
zásobníků mimo jímku 

VCE 8,64E-10 2 1,73E-09 
Flash Fire 1,29E-09 4 5,18E-09 
Pool Fire 2,14E-10 8 1,71E-09 

Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-08 5 6,75E-08 

237/1-4 
Masivní únik do manip. chodby 
/jímky z podzemní nádrže 

Pool Fire 6,22E-07 1 6,22E-07 

581/1 
Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-08 2 2,70E-08 

620/1,3,5-
8 

Masivní únik do manip. chodby 
/jímky z podzemní nádrže 

Pool Fire 6,22E-07 1 6,22E-07 

902.3.1 až 
5 

Masivní únik z nadzem. zásobníků 
mimo jímku 

Pool Fire 2,14E-10 8 1,71E-09 

Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-08 2 2,70E-08 

191/AC 

Masivní únik mimo jímku při 
stáčení a plnění ŽC/AC 

VCE 2,41E-08 6 1,44E-07 
Flash Fire 3,61E-08 6 2,17E-07 
Pool Fire 5,98E-09 6 3,59E-08 

Masivní únik do jímky při stáčení a 
plnění ŽC/AC 

VCE 1,68E-08 6 1,01E-07 
Flash Fire 2,51E-08 6 1,51E-07 
Pool Fire 4,15E-09 7 2,91E-08 

AC v areálu 
skladu 

Masivní únik z AC na povrch 
nezpevněné plochy (půda) nebo 
do dešťové kanalizace 

VCE 1,28E-07 3 3,84E-07 
Flash Fire 1,91E-07 3 5,74E-07 
Pool Fire 3,17E-08 5 1,59E-07 

360/ŽC  

Masivní únik mimo jímku při 
stáčení a plnění ŽC/AC 

VCE 2,41E-08 4 9,63E-08 
Flash Fire 3,61E-08 4 1,45E-07 
Pool Fire 5,98E-09 4 2,39E-08 

Masivní únik do jímky při stáčení a 
plnění ŽC/AC 

VCE 1,68E-08 4 6,70E-08 
Flash Fire 2,51E-08 4 1,01E-07 
Pool Fire 4,15E-09 5 2,08E-08 

ŽC – vlečka 
Masivní únik z ŽC na povrch 
nezpevněné plochy (půda) nebo 
do dešťové kanalizace 

VCE 6,51E-09 4 2,61E-08 
Flash Fire 9,77E-09 4 3,91E-08 
Pool Fire 1,62E-09 6 9,69E-09 

630, 640 
/IBC 

Únik z kontejnerů s následným 
požárem budovy 

Požár budovy 2,24E-08 2 4,48E-08 

Potrubí BA 
Masivní únik z nadzemního 
potrubí mimo jímku 

VCE 1,82E-08 1 1,82E-08 
Flash Fire 2,73E-08 1 2,73E-08 
Pool Fire 4,53E-09 3 1,36E-08 

Potrubí NM 
Masivní únik z nadzemního 
potrubí mimo jímku 

Pool Fire 4,53E-09 6 2,72E-08 
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2.5 Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele 

Tato kapitola si klade za cíl informovat o spolehlivosti lidského činitele v souvislosti 
s identifikovanými zdroji rizik a rizikovými technologiemi, a tím splnit především požadavky dané 
legislativou. 
 
Informace uvedené v tomto hodnocení vycházejí z příslušné provozní dokumentace, popisů a 
hodnocení reálného, aktuálního stavu v areálu a z výsledků analýz a aplikace vybraných 
metodických postupů ke zjištění stavu komponent spolehlivosti a možnosti selhání lidského 
činitele v určených částech (objektech nebo zařízeních) provozovatele. Hodnocené části 
v souvislosti se spolehlivostí lidského činitele byly vybrány na základě scénářů možných ZH a 
jejich následků na životy a zdraví osob a na životní prostředí.  
 

2.5.1 Identifikace kritických pracovních pozic 

Identifikace pracovních pozic 

Jedná se o výběr a stručný popis pozic, při jejichž výkonu může dojít k selhání zaměstnance, jehož 
následkem může být významné ohrožení bezpečnosti provozu nebo vznik závažné havárie. 
 

Kritická místa systému člověk-technologie, možnosti selhání a chyb LČ 

Jedná se o hodnocení kritických míst, případně situací systému zaměstnanec-technologie, 
možných chyb a selhání lidského činitele na těchto místech a v těchto situacích a potenciálních 
příčin chyb a selhání zaměstnance v běžných i mimořádných provozních podmínkách. 
 

Výsledky posouzení kategorizace náročnosti obsluhy technologie 

Jedná se o hodnocení nároků na obsluhu složitějších řídicích systémů a dílčích technologií 
(kategorizace náročnosti). Pro účely tohoto hodnocení byla použita metoda třístupňové 
kategorizace systémů-podsystémů, která maximálně reflektuje úlohu zaměstnance při obsluze 
technologických celků a řídicích systémů. Jejich rozhodujícím prvkem je vybavení technologických 
zařízení, pracovišť a pracovních míst prostředky interface (typy a množství sdělovačů a ovladačů) 
pro spouštění, odstavení, sledování chodu a likvidaci odchylek od provozních parametrů. 
V aplikované metodě jsou použita kritéria jako složitost technického systému, složitost postupu 
při najíždění, odstavení a v běžném chodu systému, výskyt odchylek od příslušných parametrů, 
základní požadavky na obsluhu. Každé kritérium je rozděleno do tří stupňů náročnosti s ohledem 
na nároky, které klade obsluha systému na lidského činitele. Celkový stupeň kategorie (kategorie 
1, 2 nebo 3) je určen součtem stupňů jednotlivých kritérií s tím, že všechna kritéria jsou 
považována za stejně závažná. Zařazení do jednotlivých kategorií vychází z rozdílné úrovně 
dalších požadavků a preventivních opatření v souvislosti s lidským činitelem. 
 

Údržba, najíždění a odstavování 

Jedná se o posouzení systémů údržby s ohledem na spolehlivost lidského činitele a identifikaci 
kritických míst technických zařízení a technologických celků při jejich údržbě a s ní spojené 
najíždění a odstavení zařízení. Údržbě se věnuje při hodnocení spolehlivosti lidského činitele 
zvláštní pozornost, protože představuje vždy mimořádný stav a mimořádné podmínky. Zkušenosti 
ukazují, že při údržbě vzniká nejvíce nežádoucích událostí, jejichž příčinou je chybování nebo 
selhání člověka nebo systému.  
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Systém výběru zaměstnanců na pracovní místa 

Jedná se o informace a hodnocení některých aspektů řízení lidských zdrojů s ohledem na 
specifické požadavky výběru zaměstnanců na vybrané pozice, udržování vysoké kvality 
personálního obsazení a zajištění maximální bezpečnosti. Oblastmi jsou: 

 Školení, výchova a vzdělávání, zaškolování, kvalifikace zaměstnanců 
 Problematika pracovních podmínek a pracovního prostředí  
 Problematika komunikace ve společnosti, percepce a sdělování rizik  
 Havarijní výcvik  
 Vyšetřování nehod a havárií  
 Další opatření 

 
U těchto položek se jedná se o informace a hodnocení systémů, faktorů, podmínek a reálných 
stavů, které mohou významně ovlivnit výkon pozic a spolehlivost zaměstnance (úroveň 
pracovního prostředí a pracovních podmínek, způsoby zajišťování informovanosti zaměstnanců a 
komunikace ve společnosti, požadavky na kvalifikaci, výcvik a školení personálu, vyšetřování 
havárií atd.). Optimalizace nebo závažné nedostatky v souvislosti s těmito faktory a podmínkami 
zároveň představují zvýšenou nebo sníženou spolehlivost LČ a tím ovlivnění celkové bezpečnosti 
v hodnocených oblastech. 
 

Hodnocení stavu komponent spolehlivosti lidského činitele v provozní oblasti 

V rámci posouzení rizik byly stanoveny a určeny části provozu, v nichž existuje potenciál vzniku 
závažné havárie s možnými následky na zdraví nebo životy zaměstnanců, majetek, nebo na 
životní prostředí. Následně bylo provedeno také hodnocení stavu komponent spolehlivosti a 
možnosti chybování LČ na vybraných pozicích. Potenciální příčinou nebo ovlivňujícím faktorem 
iniciačních událostí a rozvojů závažné havárie může být rovněž selhání a chybování lidského 
činitele v rámci výkonu některých pracovních pozic. Různé aspekty, možnosti a okolnosti těchto 
selhání a chybování LČ jsou podrobeny analýze. 
 

Popisy a začlenění jednotlivých úseků v rámci skladu: 

Z pracoviště velínu skladu lze pomocí řídicího systému ovládat a kontrolovat jednotlivé provozní 
soubory skladu. Jedná se především o tyto objekty (uvedené v tabulce 4): 

 skladování v podzemních zásobnících – objekty č. 231, 232, 233, 234, 235, 237, 620 
 skladování v nadzemních zásobnících – objekty č. 236, 901.3, 902.3, 238 
 stáčení železničních cisteren – objekt č. 360 
 plnění autocisteren – objekt č. 191 
 strojovny – objekty č. 220, 221 
 koncové zařízení produktovodu – objekty č. 580, 581 
 rekuperační jednotka – objekt č. 880 

 
V těchto objektech a zařízeních se nacházejí zdroje rizik vzniku možné ZH. Potenciální příčinou 
nebo ovlivňujícím faktorem iniciačních událostí a rozvojů ZH může být selhání a chybování LČ 
v rámci výkonu pracovní pozice – operátor skladu. Různé aspekty, možnosti a okolnosti těchto 
selhání a chybování LČ byly podrobeny analýze. 
 

Výběr scénářů pro účely analýz spolehlivosti lidského činitele: 

Potenciální možnosti ovlivnění vzniku nebo průběhu (eskalace) ZH v souvislosti se spolehlivostí a 
chybováním LČ byly analyzovány u scénářů, které jsou uvedeny v kapitole 2.1.4. 
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2.5.2 Analýza úkolů a činností vykonávaných zaměstnanci na kritických pracovních pozicích 

Na základě posouzení systému člověk-technologie a hodnocení možného působení zaměstnance 
jako iniciačního nebo eskalujícího činitele vzniku a rozvoje možné ZH (viz výše uvedené scénáře) 
se jeví jako významné zejména následující pracovní pozice (obsluha řídicího systému skladu - 
operátor velínu). 
 

Hodnocení stavu komponent spolehlivosti lidského činitele v provozní oblasti: 

Operátor  
Popis pracovní činnosti operátora je dán popisem pracovní pozice a souborem interní 
dokumentace (s ohledem na konkrétní typ vykonávané pracovní činnosti). Nábor a výběr nových 
zaměstnanců se řídí směrnicí č. 26/FŘ/70/00/2018 Metodika personální práce pro vedoucí 
zaměstnance. Každý nový zaměstnanec absolvuje v období od nástupu do zaměstnání ve 
společnosti, do doby ukončení zkušební doby řízenou pracovní a sociální adaptaci (adaptační 
proces); rozsah adaptačního procesu se musí umožňovat objektivní ověření pracovní způsobilosti 
zaměstnance podle jeho konkrétního zařazení; program adaptace nového zaměstnance se 
stanovuje individuálně a diferencovaně podle pracovní pozice, do které je zaměstnanec zařazen, 
v závislosti na konkrétních požadavcích a potřebách příslušného pracoviště v rámci adaptačního 
procesu. 
 
V rámci provozování zařízení operátor kontroluje, monitoruje, zajišťuje najíždění a odstavování 
provozních zařízení, identifikuje a informuje o případných závadách (prostřednictvím SW SAP) a 
případně zajišťuje přijetí nápravných opatření. V jeho odpovědnosti je zajišťovat provoz a kontrolu 
nad technologií a zařízeními skladu, a to podle pokynů vedoucího operátora nebo vedoucího 
skladu a v souladu s provozními znalostmi a dodržováním bezpečnostních a environmentálních 
aspektů práce. 
 
V rámci údržby operátor připravuje provozní zařízení, je odpovědný za kontrolu zařízení 
prostřednictvím ŘS, monitorování poruchových stavů a iniciování požadavků na práci. Podle 
situace je pověřen přípravou a předáváním zařízení k provedení údržby. Operátor dále provádí 
bezpečnostní pozorování, zaznamenává skoronehody či mimořádné události, hlásí případné 
odchylky od standardních provozních parametrů. Dále může provádět konkrétní pracovní úkoly, a 
to v souladu s limity a technickými možnostmi zařízení a podle pokynů vedoucího operátora. 
 
V rámci řešení havárií operátor okamžitě informuje svého nadřízeného a další osoby dle Plánu 
vyrozumění (viz příloha č. 3), provádí první provozní opatření, odstavuje zařízení a je pověřen být 
k dispozici při likvidaci havárie a jejích následků. 
 

2.5.3 Příčiny selhání lidského činitele na kritických pracovních pozicích a možné důsledky 
tohoto selhání 

V rámci hodnocení možnosti selhání LČ a příčin těchto selhání v souvislosti s pracovními pozicemi 
a identifikací kritických míst byly analyzovány činnosti u pozice operátor velínu.  
 
Pracoviště velínu je umístěno v samostatné budově v areálu skladu (obj. 071) poblíž výdejních 
lávek pro AC. V místnosti velínu se nachází řídící pracoviště určené pro řízení a kontrolu 
jednotlivých technologických provozních souborů. Součástí vybavení pracoviště velínu je počítač 
s řídicím systémem technologických objektů skladu. Součástí vybavení pracoviště jsou: 
technologické monitory a počítač s ŘS SCX a TAMAS, monitory kamerového systému (pro 
zobrazení záběrů z kamer umístěných v areálu skladu/z kamer umístěných na jednotlivých 
výdejních stopách), výstupy EZS (signalizace vstupu do režimových prostorů). V případě 
havarijního stavu lze z velínu odstavit jednotlivá zařízení skladu. Komunikační spojení mezi 
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velínem a jednotlivými provozními soubory skladu je zajištěno provozními telefony, přenosnými 
radiostanicemi. 

Tabulka 16: Kategorizace systému - přehled 

Provozovatel: 
ČEPRO, a.s.  
sklad ……………… 

Scénář závažné 
havárie (stručná 
charakteristika): 
Dle hodnocení analýzy 
rizik 

Pracovní pozice: 
operátor 

Nebezpečná látka:  
 
……………………… 

 Objekt (zařízení):  
Technologická zařízení skladu 

Zařazení do sk.:  
B 

Název 
obsluhovaného/řízeného 
systému:  
Velín skladu 

 

KRITÉRIUM STUPEŇ 

 1 2 3 

1. SLOŽITOST 

1.1 
Počet kontrolovaných a regulovaných 
subsystémů (technologie) 

1 - 2 3 - 5 > 5 

1.2 Návaznost a vazby mezi subsystémy jednoduché složité velmi složité 

2. NAJÍŽDĚNÍ, ODSTAVENÍ, BĚŽNÝ CHOD SYSTÉMU 

2.1 
Počet kontrolovaných veličin (tlaky, 
teploty, atd.) 

0 - 20 21 - 50 > 50 

2.2 
Počet zdrojů zrakových informací 
(sdělovačů) 

0 - 30 31 - 60 > 60 

2.3 Variabilita změn informací malá střední velká 

2.4 Vazby mezi informacemi jednoduché složité velmi složité 

2.5 Interpretace významu informací jednoduchá složitá velmi složitá 

2.6 Nutnost vyhledávání dalších informací není častá velmi častá 

2.7 
Kompatibilita zdrojů informací (obrazovek 
apod.) 

úplná shoda částečná shoda komplikovaná 

2.8 
Počet regulovaných veličin (tlaky, teploty, 
atd.) 

0 - 20 21 - 50 > 50 

2.9 Počet ovladačů 0 - 30 31 - 60 > 60 

2.10 Náročnost regulace snadná složitá velmi náročná 

3. MIMOŘÁDNÉ SITUACE, ODCHYLKY 

3.1 Pravděpodobnost jejich vzniku velmi malá střední značná 

3.2 
Likvidace odchylky od požadovaných 
parametrů 

jednoduchá složitá velmi složitá 

3.3 
Rozsah (účinek) důsledků mimořádné 
události pro technologicky související 
prostory, provozy apod. 

jen lokální větší rozsáhlý 

3.4 Poznání příčiny odchylky (diagnóza) snadné složité velmi složité 

4. POŽADAVKY NA OBSLUHU 
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4.1 Škola (vzdělání) základní střední vysokoškolské 

4.2 Provozní praxe (v daném oboru) žádná/malá 1 rok > 1 rok 

4.3 Odborné teoretické znalosti v oboru základní průměrné specializované 

4.4 
Speciální dovednosti např. práce s PC 
apod. 

nejsou nutné základní značné 

4.5 Délka nutného zácviku 1 – 2 měsíce 3 – 5 měsíců > 5měsíců 

4.6 Nutnost přezkušování odborných znalostí 1x za 2 roky 1x za 1 rok 2x za 1 rok 

4.7 
Nutnost ověřování znalosti havarijních 
plánů 

1x za 2 roky 1x za 1 rok 2x za 1 rok 

CELKOVÝ VÝSLEDEK: HODNOTÍCÍ ŠKÁLA 

Kategorie 1: 23-35 

Kategorie 2: 36-50 

Kategorie 3: 51-69 

 
Tabulka 17: Identifikace chyb v rámci činnosti obsluhy velínu 

1. Percepce (pocit vnímání), identifikace (interpretace) vstupních informací (lze reálně předpokládat) 

Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení 

Informace nemusí být přijata (může být 
přehlédnuta) 

Projekční provedení pracoviště je dostatečné pro 24 
hodinový provoz i s ohledem na působení fyzikálních faktorů 
prostředí (větrání, hlučnost, mikroklimatické podmínky atd.) 

Informace může být přijata pozdě  
Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na pozici. 
Pracovní postupy jsou dostatečně procvičeny a zvládnuty. 

Změny stavů na sdělovačích mohou být 
chybně přečteny 

Dostatečné projekční a konstrukční řešení pracoviště 
z ergonomického hlediska. Dobrá viditelnost, přehlednost a 
rozmístění informačních zdrojů. 

Význam informace může být chybně 
interpretován (podceněn, přeceněn) 

Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na pozici. 
Pracovní postupy jsou dostatečně procvičeny a zvládnuty 
v rámci provozní praxe. 

Vstupní informace vyžaduje doplnění dalšími 
požadovanými informacemi a tyto nemusí 
být k dispozici 

Jsou k dispozici všechny dostupné údaje nutné pro zajištění 
činnosti operátora.  

Nelze ověřit spolehlivost informace, příp. to 
může být obsluhou opominuto 

Spojení s provozním úsekem je dostatečné. Dobrá provozní 
praxe a spolupráce. 

Může být opominuto předání informace dále 
Může nastat pouze pod nátlakem stresu v krizových 
situacích, nedodržením pracovního postupu. 

Předaná informace může být neúplná 
Může nastat pouze pod nátlakem stresu v krizových 
situacích, jinak dobrá provozní praxe. 

2. Diagnóza příčin odchylky, mimořádného stavu (lze reálně předpokládat) 

Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení 

Příčina odchylky může být chybně určena 
Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na pozici. 
Pracovní postupy jsou dostatečně procvičeny a zvládnuty. 

Nelze získat všechny potřebné informace 
pro zjištění příčiny nebo to je obsluhou 
opominuto 

Ukazuje se dobrá kooperace funkčně souvisejících útvarů. 
Systém výcviků a ověřování znalosti zaměstnanců je 
dostatečný. Jsou k dispozici potřebné údaje nutné pro 
zajištění činnosti operátora. 

Mohou být chybně či neúplně odhadnuty Zaměstnanci mají dostatečně osvojeny pracovní postupy. 
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možné důsledky odchylky Není zde pravděpodobnost selhání zaměstnance při odhadu 

důsledku a závažnosti mimořádné události. 
Nebude dodržen odpovídající algoritmus 
postupu při hledání příčiny 

Dostatečné zpracování provozních předpisů, pracovních 
postupů a havarijního plánu, včetně jejich proškolení. 

Chybné heuristické řešení situace obsluhou 
(zkusmé řešení – přibližné, založené na 
poučeném odhadu, intuici, zkušenosti) 

Zácvik nových zaměstnanců obsahuje nácvik řešení 
mimořádných situací. 

3. Likvidace odchylky, mimořádného stavu (lze reálně předpokládat) 

Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení 

Záměnu ovladače (ovladačů) 

Dostatečně ergonomické uspořádání pracoviště k výkonu 
činnosti operátora. Logické uspořádání jednotlivých 
komponent pracoviště včetně sdělovačů a ovladačů všech 
systémů. 

Chybnou manipulaci s ovladačem (ovladači) 
Logické uspořádání jednotlivých komponent pracoviště. 
Dostatečné typy a způsoby ovládání. 

Nedodržení předepsaného postupu likvidace 
Zaměstnanci jsou seznámeni s předepsanými pracovními 
postupy a dokonale je zvládají v rámci provozní praxe. 

Na odchylku (mimořádný stav) bude 
reagováno pozdě, chybně nebo nebude 
reagováno 

Zaměstnanci řeší mimořádné situace individuálním 
způsobem. Dobrá kooperace funkčně souvisejících útvarů. 

Význam a rozsah mimořádného stavu 
(havárie) bude přeceněn (podceněn) 

Zácvik nových zaměstnanců obsahuje nácvik řešení 
mimořádných situací, havarijní plány jsou pravidelně 
procvičovány. 

O mimořádném stavu (havárii) nebudou 
informováni příslušní zaměstnanci 

Havarijní plány jsou dostatečně procvičovány. Jsou jasné 
kompetence a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců při 
řešení havarijních situací 

Špatnou kooperací útvarů (úseků, provozů 
apod.) při likvidaci odchylky 

Dobrá spolupráce zaměstnanců a dobrá kooperace funkčně 
souvisejících útvarů. 

 
Pozn. k tab. 17: Příčina chyby - uvedena zvýrazněným písmem; Komentář k hodnocení – uveden bez zvýraznění 

 

2.5.4 Realizovaná a plánovaná preventivní opatření pro eliminaci chybování lidského činitele 

Preventivní opatření přijatá v souvislosti s možným chybováním lidského činitele:  

 Z velínu lze pomocí ŘS ovládat a odstavovat různá zařízení, např. čerpadla, armatury, 
ventily, nastavení potrubních tras, čerpací režimy atd.  

 Provozní zařízení jsou vybavena různými blokacemi (na základě překročení nastavených 
limitů se automaticky odstavují provozní zařízení), které vylučují nekompetentní zásah 
zaměstnance. 

 Provoz je vybaven kamerovým systémem (nepřetržité monitorování důležitých provozních 
úseků skladu). 

 Provoz je vybaven systémem elektronického zabezpečení (EZS) proti neoprávněným 
vstupům do objektů skladu. 

 Objekty skladu jsou vybaveny detekčním systémem různých typů čidel EPS, SHZ, detekcí 
hořlavých plynů.  

 Jednotlivé objekty a zařízení jsou vybaveny záchytnými a havarijními jímkami. 
 Na skladě je zajištěna dostatečná zásoba požární vody.  
 Do zácviku nových zaměstnanců je mj. zařazen výcvik řešení mimořádných situací. 

Operátoři jsou pravidelně zapojeni do cvičení havarijní připravenosti skladu na mimořádné 
události. 
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 Riziko možné havárie je omezováno dostatečnou zásobou informačních, materiálních, 

lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku závažné havárie, které jsou obsáhleji 
popsány ve vnitřním havarijním plánu. 

 

Plánovaná opatření v souvislosti s možným chybováním lidského činitele: 

 Při aktualizacích řídicího systému zajistit znovu proškolení operátorů. 
 Hodnocení vlivu lidského činitele bude i nadále sledováno a průběžně vyhodnocováno na 

základě nových zkušeností z jednotlivých oblastí provozu. 
 Pro podrobnou analýzu úkolů a činností vykonávaných operátorem skladu bude provedena 

studie HAZOP nebo obdobná metodika – toto opatření bude použito jako podklad pro 
stanovení cílů a úkolů pro oblast řízení systému PZH ve společnosti v dalším období. 

 

3. HODNOCENÍ RIZIK  

3.1 Hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií 

Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací 
poskytovaných zpracovateli posudku, stanoví společenské riziko možných scénářů závažných 
havárií za pomocí porovnání přijatelné roční frekvence závažné havárie Fp se zjištěnou roční 
frekvencí scénáře závažné havárie Fh. Skupinové riziko scénáře závažné havárie pro okolí 
hodnoceného objektu se považuje za přijatelné, jestliže platí: 

��  <  �� 
kde pro Fp platí vztah 

�� =  
1. 10��

��
 

 
kde Fp – přijatelná roční frekvence závažné havárie, N – odhad počtu usmrcených osob. 

 
Hodnocení přijatelnosti společenského rizika scénářů uvažovaných v tomto posouzení je 
provedeno níže formou výpočtu v tabulce 18. Z výsledků lze konstatovat, že podle zvoleného 
kritéria je společenské riziko hodnocených scénářů havárií přijatelné. 
 

Tabulka 18: Hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií 

Zdroj rizika Scénáře ZH  
Koncová 
událost 

Frekvence 
scénáře Fh 

Odhad 
počtu 

mrtvých 
N 

Přijatelná 
frekvence 
závažné 

havárie Fp 

Přijatelnos
t 

880/1001 
Výbuch zásobníku – 
plynojem 

VCE 6,73E-06 2 4,00E-05 Přijatelné 

220/3-5 

Masivní únik do manip. 
chodby /jímky 
z podzemní nádrže 

Výbuch par 2,50E-06 1 1,00E-03 Přijatelné 
Flash Fire 3,76E-06 1 1,00E-03 Přijatelné 
Pool Fire 6,22E-07 1 1,00E-03 Přijatelné 

Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-08 2 2,50E-04 Přijatelné 

231/1-5, 
232/1-5, 
233/1-5, 
234/1-5, 
235/1-2 

Masivní únik do manip. 
chodby /jímky 
z podzemní nádrže 

Výbuch par 2,50E-06 1 1,00E-03 Přijatelné 
Flash Fire 3,76E-06 1 1,00E-03 Přijatelné 
Pool Fire 6,22E-07 1 1,00E-03 Přijatelné 

Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-08 6 2,78E-05 Přijatelné 

235/3-5 
Masivní únik do manip. 
chodby /jímky 
z podzemní nádrže 

Pool Fire 6,22E-07 1 1,00E-03 Přijatelné 



BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU LOUKOV 

ČEPRO, a.s.  Vydání: 5 Revize: 0 Strana: 59 

ČÁST III. POSOUZENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 

 

Zdroj rizika Scénáře ZH  
Koncová 
událost 

Frekvence 
scénáře Fh 

Odhad 
počtu 

mrtvých 
N 

Přijatelná 
frekvence 
závažné 

havárie Fp 

Přijatelnos
t 

236/1A,1B 

Masivní únik z nadzem. 
zásobníků do jímky na 
povrchu 

VCE 7,27E-09 1 1,00E-03 Přijatelné 
Flash Fire 1,09E-08 1 1,00E-03 Přijatelné 
Pool Fire 1,81E-09 2 2,50E-04 Přijatelné 

Masivní únik z nadzem. 
zásobníků mimo jímku 

VCE 8,64E-10 2 2,50E-04 Přijatelné 
Flash Fire 1,29E-09 4 6,25E-05 Přijatelné 
Pool Fire 2,14E-10 8 1,56E-05 Přijatelné 

Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-08 5 4,00E-05 Přijatelné 

237/1-4 
Masivní únik do manip. 
chodby /jímky 
z podzemní nádrže 

Pool Fire 6,22E-07 1 1,00E-03 Přijatelné 

581/1 
Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-08 2 2,50E-04 Přijatelné 

620/1,3,5-
8 

Masivní únik do manip. 
chodby /jímky 
z podzemní nádrže 

Pool Fire 6,22E-07 1 1,00E-03 Přijatelné 

902.3.1 až 
5 

Masivní únik z nadzem. 
zásobníků mimo jímku 

Pool Fire 2,14E-10 8 1,56E-05 Přijatelné 

Výbuch zásobníku při 
čištění/opravě/údržbě 

Exploze uvnitř 
zásobníku 

1,35E-08 2 2,50E-04 Přijatelné 

191/AC 

Masivní únik mimo 
jímku při stáčení a 
plnění ŽC/AC 

VCE 2,41E-08 6 2,78E-05 Přijatelné 
Flash Fire 3,61E-08 6 2,78E-05 Přijatelné 
Pool Fire 5,98E-09 6 2,78E-05 Přijatelné 

Masivní únik do jímky 
při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE 1,68E-08 6 2,78E-05 Přijatelné 
Flash Fire 2,51E-08 6 2,78E-05 Přijatelné 
Pool Fire 4,15E-09 7 2,04E-05 Přijatelné 

AC v areálu 
skladu 

Masivní únik z AC na 
povrch nezpevněné 
plochy (půda) nebo do 
dešťové kanalizace 

VCE 1,28E-07 3 1,11E-04 Přijatelné 
Flash Fire 1,91E-07 3 1,11E-04 Přijatelné 

Pool Fire 3,17E-08 5 4,00E-05 Přijatelné 

360/ŽC  

Masivní únik mimo 
jímku při stáčení a 
plnění ŽC/AC 

VCE 2,41E-08 4 6,25E-05 Přijatelné 
Flash Fire 3,61E-08 4 6,25E-05 Přijatelné 
Pool Fire 5,98E-09 4 6,25E-05 Přijatelné 

Masivní únik do jímky 
při stáčení a plnění 
ŽC/AC 

VCE 1,68E-08 4 6,25E-05 Přijatelné 
Flash Fire 2,51E-08 4 6,25E-05 Přijatelné 
Pool Fire 4,15E-09 5 4,00E-05 Přijatelné 

ŽC – vlečka 

Masivní únik z ŽC na 
povrch nezpevněné 
plochy (půda) nebo do 
dešťové kanalizace 

VCE 6,51E-09 4 6,25E-05 Přijatelné 
Flash Fire 9,77E-09 4 6,25E-05 Přijatelné 

Pool Fire 1,62E-09 6 2,78E-05 Přijatelné 

630, 640 
/IBC 

Únik z kontejnerů 
s následným požárem 
budovy 

Požár budovy 2,24E-08 2 2,50E-04 Přijatelné 

Potrubí BA 
Masivní únik z nadzem. 
potrubí mimo jímku 

VCE 1,82E-08 1 1,00E-03 Přijatelné 
Flash Fire 2,73E-08 1 1,00E-03 Přijatelné 
Pool Fire 4,53E-09 3 1,11E-04 Přijatelné 

Potrubí NM 
Masivní únik z nadzem. 
potrubí mimo jímku 

Pool Fire 4,53E-09 6 2,78E-05 Přijatelné 
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Hodnocení přijatelnosti rizika následků na životní prostředí je provedeno za pomocí matice rizik. 
Pro hodnocení přijatelnosti rizik byla vytvořena matice přijatelnosti rizik, která se sestává ze tří 
oblastí: 

- nepřijatelné riziko 
- riziko přijatelné s prioritou řešení 
- přijatelné riziko 

 
Hranice těchto oblastí byly stanoveny na základě metodiky H&V Index. 

 
Obrázek 1: Matice rizik 

 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky hodnocení přijatelnosti rizika na ŽP. 
 

Tabulka 19: Výsledky hodnocení přijatelnosti rizik na ŽP 

Zdroj rizika Scénáře závažných havárií 
Frekvence 
scénářů 

ZH 
ITSW ITS ITUW ITB IFR 

220/1-5 
Masivní únik z podzem. 
zásobníku do podloží 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

1,96E-08 
D E D E C 

Kontaminace  2,95E-08 
231/1-5, 
232/1-5, 
233/1-5, 
234/1-5, 
235/1-2 

Masivní únik z podzem. 
zásobníku do podloží 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

1,96E-08 

E E E E D 
Kontaminace  2,95E-08 

235/3-5 
Masivní únik z podzem. 
zásobníku do podloží 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

1,96E-08 
E E E D C 

Kontaminace  2,95E-08 

236/1A,1B 

Masivní únik z nadzem. 
zásobníků mimo jímku 

Kontaminace  2,00E-05 

E E E E D 
Masivní únik při požáru 
s pož. vodami na povrch 
nezpevn. plochy (půda) 
nebo do dešť. kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

237/1-4 
Masivní únik z podzem. 
zásobníku do podloží 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

1,96E-08 
E E E D C 

Kontaminace  2,95E-08 

581/1 
Masivní únik z podzem. 
zásobníku do podloží 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

1,96E-08 
D E D E C 

Kontaminace  2,95E-08 

620/1,3,5-
8 

Masivní únik z podzem. 
zásobníku do podloží  

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,82E-08 
E E E D C 

Kontaminace  1,47E-07 

902.3.1-5 
Masivní únik z nadzem. 
zásobníků mimo jímku 

Kontaminace  2,00E-05 
D D D D C 

Masivní únik při požáru Kontaminace 9,60E-08 

>10 ^
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Zdroj rizika Scénáře závažných havárií 
Frekvence 
scénářů 

ZH 
ITSW ITS ITUW ITB IFR 

s pož. vodami na povrch 
nezpevn. plochy (půda) 
nebo do dešť. kanalizace 

velkého rozsahu 

191/AC 

Masivní únik mimo jímku 
při stáčení a plnění ŽC/AC 

Kontaminace 9,70E-05 

C D D D C 
Masivní únik při požáru 
s pož. vodami na povrch 
nezpevn. plochy (půda) 
nebo do dešť. kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

Kontaminace 
vodoteče 

2,40E-08 

Omezení kapacity 
ČOV 

4,10E-07 

AC – mimo 
jímku 

Masivní únik z AC na 
povrch nezpevněné 
plochy (půda) nebo do 
dešťové kanalizace 

Kontaminace 7,39E-04 C D D D C 

Masivní únik při požáru 
s pož. vodami na povrch 
nezpevn. plochy (půda) 
nebo do dešť. kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 C D D D C 

360/ŽC 

Masivní únik mimo jímku 
při stáčení a plnění ŽC/AC 

Kontaminace 9,70E-05 

D E D E C 
Masivní únik při požáru 
s pož. vodami na povrch 
nezpevn. plochy (půda) 
nebo do dešť. kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

ŽC – vlečka 

Masivní únik z ŽC na 
povrch nezpevněné 
plochy (půda) nebo do 
dešťové kanalizace 

Kontaminace 6,03E-05 

D E D E C 
Masivní únik při požáru 
s pož. vodami na povrch 
nezpevn. plochy (půda) 
nebo do dešť. kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

Potrubí BA 

Masivní únik z nadzem. 
potrubí mimo jímku 

Kontaminace 8,44E-05 

D E D E C Masivní únik při požáru 
s pož. vodami na povrch 
nezpevn. plochy (půda) 
nebo do dešť. kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

Potrubí NM 

Masivní únik z nadzem. 
potrubí mimo jímku 

Kontaminace 8,44E-05 

D E D D C 
Masivní únik při požáru 
s pož. vodami na povrch 
nezpevn. plochy (půda) 
nebo do dešť. kanalizace 

Kontaminace 
velkého rozsahu 

9,60E-08 

 
V rámci výsledků přijatelnosti rizika pro složky životního prostředí je zřejmé, že velkoobjemové 
zdroje rizik, potrubních rozvodů a mobilních zařízení jsou v oblasti přijatelnosti s prioritou řešení 
v rámci jednotlivých složek životního prostředí. Frekvence výskytu masivního úniku celého obsahu 
zařízení s nedostatečnou funkčnosti bezpečnostních bariér (např. záchytná jímka) je velmi nízká.  
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U podzemních zásobníků 220/1-5 se společnou uzavřenou záchytnou jímkou o objemu 2125 m3, 
by byl masivní únik do podloží možný jen při ztrátě integrity nejen zásobníku, ale i jímky. Tato 
skutečnost platí také pro nadzemní zásobníky 236/1A,1B v ocelových jímkách s kapacitou 100 % 
objemu nádrže, dále i podzemní dvouplášťový zásobník 581/1. Podzemní zásobníky s vnitřní 
laminátovou vložkou 237/1-4 jsou opatřeny úpravou pro indikací netěsností vnitřní výstelkou; 
k úniku by v takovém případě muselo dojít nejen po ztrátě integrity obou plášťů, ale také při 
současném selhání detekčních zařízení v meziplášti. Podzemní ocelové zásobníky 231-235 kryté 
vrstvou betonu (který tvoří druhý plášť) jsou zabezpečeny zařízením pro indikaci úniku suroviny; 
k úniku by v takovém případě muselo dojít nejen po ztrátě integrity obou plášťů, ale také při 
současném selhání kontrolních mechanismů. U mobilních zařízení je včasnost indikace 
případného úniku zajištěna přítomností obsluhy (řidič AC, řidič lokotratoru, posunovač apod.) 
 
Kontrola indikace netěsnosti podzemních zásobníků je zajištěna souborem technických a 
organizačních opatření, jež zahrnují pravidelné kontroly technologie, sledování stavu nádrží 
prostřednictvím ŘS, systém monitorovacích vrtů v okolí skladovacích objektů apod. Kontroly 
technologie provádějí zaměstnanci skladu (blokaři, hasiči) v pravidelných intervalech v průběhu 
24 hod., s úkolem především identifikovat možná nebezpečí. Pravidelně probíhá rovněž zkoušení 
těsnosti nádrží, které se v ČEPRO, a.s. provádí zkouškou stability hladiny ve smyslu ČSN 65 0201, 
případně ČSN 69 8119-1 a inspekce (kontrola technického stavu) nádrží, která se provádí na 
základě platné legislativy a normativy za účelem zjištění technického stavu a predikce životnosti 
nádrží. Stav nádrží a suroviny v nich (zejména stav hladiny v nádrži) je trvale sledován 
prostřednictvím ŘS. Případná ztráta integrity nádrže by byla okamžitě zjištěna v systému 
monitorovacích vrtů; tyto vrty jsou pravidelně sledovány na stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40. 
Obdobnými technicko-organizačními opatřeními jsou zajištěny rovněž potrubní rozvody.  
 

3.2 Celkové hodnocení rizika objektu 

Posouzení rizik bylo provedeno za pomocí běžných metod, které byly v textu odpovídajícím 
způsobem popsány. Stanovení přijatelnosti rizik pro identifikované scénáře závažných havárií bylo 
provedeno na základě matic rizik (na životy lidí a životní prostředí). 
 
Tyto výsledky lze shrnout následovně: 

 Účinky potenciálních závažných havárií na zařízeních ČEPRO, a.s. mohou jen ve 
výjimečných případech přesáhnout hranice průmyslového areálu, ve kterém jsou tato 
zařízení situována. Pro většinu havarijních scénářů tvoří vzdálenost či terén dostatečnou 
ochrannou bariéru před jejich účinky na zdraví a majetek okolních obyvatel. 

 Nepředpokládá se zasažení okolního obyvatelstva (včetně majetku) následky závažné 
havárie typu požár či výbuch – ochrannou bariérou je zde vzdálenost. V případě požáru 
kaluže surovin nebude okolní obyvatelstvo, vč. obyvatel žijících v bezprostřední blízkosti 
areálu ohroženo účinky tepelné radiace (kromě návštěv a zaměstnanců vyskytujících se 
mimo budovy v areálu skladu a osob v bezprostřední blízkosti hlavní brány do areálu 
skladu). Při požáru uhlovodíků lze předpokládat znečištění místního ovzduší produkty 
hoření (zvýšený obsah CO, CO2, SO2 a sazí), jejichž koncentrace jsou v takových případech 
monitorovány HZS kraje. Množství těchto polutantů a vzdálenost jejich účinků lze však 
předem těžko odhadnout. Tuto skutečnost lze zohlednit při informování okolního 
obyvatelstva v rámci havarijního plánování, kde budou doporučeny vhodná opatření typu 
„využijte dostupného ukrytí v domech, nepozorujte právě probíhající požár nádrže na 
otevřeném prostranství, apod.“ Dosah smrtelných účinků je v případě havárie spojené 
s opožděnou iniciací oblaku par hořlavých kapalin (VCE, Flash Fire – tzn. účinek tlakové 
vlny výbuchu nebo tepelný tok v důsledku požáru) omezen rozsahem výbušnosti dané 
směsi. 
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 V případě kontaminace životního prostředí, lze předpokládat, že dosahy budou za hranicí 

areálu. Této skutečnosti si je společnost vědoma a přijímá patřičná opatření – uvedena 
v části VI. Popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a 
následků závažné havárie – kap. 1. Identifikované zdroje rizik (zásobníky PHL, výdejní a 
stáčecí stanoviště, potrubní rozvody aj.) svým provedením odpovídají právním a ostatním 
požadavkům platným v době uvádění do provozu (zejména ČSN 65 0201, 65 0202, 
75 3415), objekty jsou vodohospodářsky zabezpečeny. Mezi základní opatření patří: 

o systémy ochrany před úniky nebezpečných látek – řídící systém na sledování 
teplot, tlaků a stavu hladin nádrží, tlaků v potrubních rozvodech, teplot a tlaků 
čerpadel, dosažení minimálních a maximálních stavů hladin apod.; konstrukční 
provedení zařízení; záchytné a havarijní jímky; stabilní norné stěny; čidla detekující 
přítomnost ropných látek apod., 

o požárně bezpečnostní zařízení a havarijní zásahové prostředky, jejichž 
bezprostřední nasazení v případě havárie zajišťuje HZS podniku. 

 Společnost ČEPRO, a.s. sleduje na svých zařízeních podrobně nehody a havárie a na 
základě vyhodnocení jejich příčin vzniku a následků přijímá potřebná nápravná a 
preventivní opatření (viz část V. Popis systému řízení bezpečnosti – kapitola II.5.2). 
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Pro posouzení rizik závažné havárie byly použity metody veřejně publikované, uznávané a 
doporučované v ČR a Evropské Unii. 
 
Reprezentativní scénáře byly vytvořeny metodami FTA (tzv. stromy poruch) a ETA (tzv. stromy 
událostí).  
 
Hodnocení dopadů na životní prostředí je provedeno metodikou pro analýzu dopadů havárií 
s účastí nebezpečné látky na životní prostředí (H&V index), dle metodického pokynu odboru 
environmentálních rizik a ekologických škod pro hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné 
látky na životní prostředí, uvedeného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 8/2012. 
 
Hodnocení lidského činitele bylo provedeno na základě metodiky Spolehlivost lidského činitele 
v bezpečnostní dokumentaci, uvedené na internetových stránkách VÚBP, v.v.i. 


