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1. PŘEHLED INSTALOVANÝCH TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ SNIŽUJÍCÍCH 

RIZIKO ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 

1.1 Automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování zařízení 

Řídící systém stáčení/plnění včetně záložních systémů a kontroly hladiny 
Název technického opatření Umístění technického opatření Důvod zavedení technického opatření 

řídící systém technologie skladu velín – obj. 071 zajištění řízení všech technologických 
činností na skladě; sleduje teploty, 
tlaky a stavy hladin nádrží, tlaky 
v potrubních rozvodech, teploty a 
tlaky čerpadel na objektech, dosažení 
minimálních a maximálních stavů 
hladin a signalizuje zvukovým 
signálem všechny odchylky od 
nastavených hodnot 

řídicí systém výdejních lávek 
SCX TAMAS (od VAE Controls) 

obj. 071, 191 zajišťuje technologii plnění AC včetně 
kontroly proti přeplnění 

ACCULOAD, CIVACON obj. 191 chrání proti přeplnění AC 
systém SAAB, ROSEMOUNT obj. 231, 232, 233, 234, 235, 

236, 237, 238 
chrání nádrže proti přeplnění 

limitní spínač  obj. 901.3, 902.3, 238, 237, 
221 

chrání nádrže proti přeplnění 

průtokoměr HEFA s předvolbou 
množství a automatickým 
uzavíracím ventilem  

obj. 360 měří naplněné množství PHL do ŽC 

3 nezávislé dieselagregáty obj. 241, 242, 243, 244, 245, 
260, v nouzové elektr. 250 

náhradní zdroj pro případ výpadku 
elektrické energie 

 
Nouzové uzavírací ventily a bezpečnostní ventily 

Název technického opatření Umístění technického opatření Důvod zavedení technického opatření 
servoarmatury Potrubí, obj. 500.1 chrání nádrže proti přeplnění – 

v případě výpadku el. energie se 
samočinně uzavřou 

pojistné ventily potrubí chrání potrubí proti přetlakování, 
dimenzován na 0,6 MPa 

pojistné ventily produktovod chrání dálkovod proti přetlakování, 
dimenzován na 1,8 MPa 

přetlakový ventil PROTEGO obj. 231-234, 236 zamezení vzniku přetlaku 
přetlakový ventil obj. 238, 901.3, 902.3, 235, 

237, 883/1 
zamezení vzniku přetlaku 

podtlakový ventil obj. 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237 a 883/1, 901.3, 902.3 

zamezení vzniku podtlaku 

 

1.2 Detekční a poplachové systémy 

Poplachové systémy, detektory hořlavých par a elektrická požární signalizace 
Název technického opatření Umístění technického opatření Důvod zavedení technického opatření 

EPS ESSER 
- optokouřová čidla 

obj. 071, 090, 191, 238, 880, 
220, 231 až 235, 237, 221, 
241, 242, 580, 280, 400, 620 

detekují vznik požáru v objektu, 
přenos na ústřednu EPS na 
ohlašovně požáru EPS ESSER 

- plamenná čidla 
obj. 191, 236, 880, 581, 901.3, 
902.3 

EPS ESSER 
- tlačítkové hlásiče požáru 

obj. 071, 191, 236, 238, 090, 
880, 220, 360, 231-235, 237, 
620, 241, 242, 280, 580, 581, 

možnost ohlášení požáru obsluhou 
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400, 901.3, 902.3, 221, 500.1, 
263, 504 

plynová detekce obj. 231, 232, 233, 234, 235, 
237, 580, 191 

detekuje vznik nebezpečné 
koncentrace v objektu 

plynová detekce u roštů obj. 360, 220 detekuje vznik nebezpečné 
koncentrace při stáčení/plnění ŽC 

plynová detekce meziplášť obj. 236 detekuje únik látky do druhého pláště 
dvouplášťového zásobníku 

přenosný detektor plynů Gas 
Alert Micro Clip XL 

obj. 520 detekuje nebezpečnou koncentrace 
látek – ve výbavě HZSP 

rotační siréna obj. 040 (vrátnice skladu) vyhlášení poplachu pro sklad 
 

1.3 Automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem 

Protipožární a protivýbuchová ochrana 
Název technického opatření Umístění technického opatření Důvod zavedení technického opatření 

stabilní hasicí zařízení pěnové Obj. 191, 238 zamezení šíření požáru a jeho 
lokalizace 

stabilní hasicí zařízení CO2 obj. 231, 232, 233, 234, 235, 
237 

zamezení přenosu požáru a výbuchu 
jednotlivých zařízení 

polostabilní chladící zařízení obj. 236 zamezení přenosu požáru a výbuchu 
jednotlivých zařízení 

požární nádrže u objektu CHČOV tvoří zásobu požární vody pro potřeby 
hašení a chlazení 

protiexplozivní pojistka obj. 231, 232, 233, 234, 235, 
237, 236, 238, 581, 883/1, 
901.3, 902.3 

zamezení přenosu plamene 

protidetonační pojistka 
PROTEGO 

obj. 231, 232, 233, 234, 581, 
882/1 

odvod uhlovodíkových par do 
rekuperační jednotky, zamezení 
přenosu plamene 

nejiskřivé provedení obj. 231, 232, 233, 234, 235, 
237, 236, 238, 901.3, 902.3, 
220, 191, 880, 580 

zamezení vzniku iniciace 

požární štít obj. 236 omezení šíření následků požáru a 
výbuchu z obj. 236, ochrana 
zasahujících hasičů 

 

1.4 Automatické systémy ochrany před úniky nebezpečných toxických látek 

Nebezpečné látky, které se vyskytují v objektech areálu skladu Loukov, jsou významné zejména 
svou fyzikální nebezpečností a nebezpečností pro životní prostředí. Jedná se převážně o kapaliny 
klasifikované do různých tříd hořlavosti, ve většině případů se schopností ohrozit životní prostředí 
buď ekotoxicitou, nebo vysokou biologickou spotřebou kyslíku. Nebezpečnost pro zdraví 
u některých NL vyplývá z jejich možnosti ohrozit zdraví hlavně karcinogenními účinky. Konkrétní 
klasifikace uvedena v příloze č. 4 – Bezpečnostní listy nebezpečných látek.  
 

Havarijní jímky, sběrné zásobníky 
Název technického opatření Umístění technického opatření Důvod zavedení technického opatření 

dvouplášťové zásobníky obj. 236, 237, 901.3, 902.3, 
581/1, 221/2, 883/1 

v případě poškození pláště zásobníku 
chrání před únikem látky do okolí  

bezodtoková jímka  obj. 360 chrání při stáčení/plnění ŽC před 
únikem látky do okolí 

bezodtoková jímka (havarijní 
nádrž) 

obj. 191/1 je do ní svedena plocha plnicí plochy 
AC 

bezodtoková jímka obj. 220, 238 chrání při skladování před únikem 
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látky do okolí 

bezodtoková jímka obj. 581, 500.1 v případě poškození technologie 
chrání před únikem do okolí 

betonový obal ocelového 
zásobníku 

obj. 231, 232, 233, 234, 235, 
620 

betonový obal tvořící druhý plášť 

 
Zařízení k omezování velikosti havarijních úniků 

Název technického opatření Umístění technického opatření Důvod zavedení technického opatření 
dvojitý plášť s trvalou kontrolou 
těsnosti meziprostoru (DOPA) 

obj. 237 indikace úniku PHL do mezipláště 
s přenosem signálu do ŘS 

stabilní norné stěny vodoteč protékající skrz areál 
skladu, u obj. 052 a potok 

chrání před případným rozšířením 
látky do povrchových vod 

dvoustupňová ochrana FLOWorX produktovod zjistí únik z produktovodu 
monitorovací vrty areál skladu systém monitorovacích vrtů 

s pravidelným režimem vzorkování 
exter. dodavatelem 

vozidlo MAN TGM s přívěsem na 
likvidaci ropných havárií 

obj. 520 prostředky na likvidaci případné 
havárie 

 

1.5 Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím 

Vstupy a výstupy osob, vjezdy a výjezdy vozidel jsou zaznamenávány strážní službou. Zaměstnanci 
strážní služby provádějí pravidelné kontrolní pochůzky po areálu skladu. 
 
Sledování a detekce nepovolených vniknutí do objektů uvnitř areálu skladu jsou realizovány 
prostřednictvím CCTV a elektronického zabezpečovacího systému (EZS). Systém EZS monitoruje 
veškeré vstupy do podzemních skladovacích obj. 231, 232, 233, 234, 235, 237. Výstupy těchto 
technických prostředků střežení (CCTV a EZS) jsou vyhodnocovány na stanovišti ostrahy v obj. 
071 a na velínu v obj. 071 u operátora. Kamerový systém zajišťuje sledování oplocení skladu a 
jeho vnitřních prostor. Dále jsou CCTV sledovány vybrané úseky provozu v souvislosti 
s vyhodnocením rizikových faktorů provozu. 
 
Podrobně jsou opatření popsána v Plánu fyzické ochrany skladu Loukov zpracovaného v souladu 
s vyhl. 225/2015 Sb. 
 

1.6 Pulty integrované havarijní ochrany, včetně indikace funkčnosti ochranných systémů 

Řídící a bezpečnostní systémy včetně záložních systémů a kontroly funkčnosti 
Název technického opatření Umístění technického opatření Důvod zavedení technického opatření 

řídící systém technologie obj. 071 (velín) trvalé vyhodnocování výstupů z ŘS 
obsluhou – operátorem (indikace 
provozních a havarijních stavů nádrží)  

ústředna EPS ESSER obj. 520, 071 trvalé vyhodnocování signálů z čidel 
EPS a detekce plynů trvalou obsluhou 
ohlašovny požárů – HZSP 

kamerový systém a výstupy EZS obj. 071 (dohledové centrum 
bezpečnostní služby a velín 
operátora)  

monitoring pohybu a chování osob po 
areálu 

nouzové tlačítko obj. 040 (vrátnice skladu), 071 
(dohledové centrum 
bezpečnostní služby) 

napojení na pult centrální ochrany 
Policie ČR (zrychlení vyrozumění 
Policie ČR v případě mimoř. události)  

bdělostní tlačítko obj. 071 (velín) kontrola akceschopnosti operátora 
skladu 
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2. INFORMACE O PROVEDENÉM POSOUZENÍ PŘIMĚŘENOSTI BEZPEČNOSTNÍCH A 

OCHRANNÝCH OPATŘENÍ  

Přiměřenost bezpečnostních a ochranných opatření na jednotlivých zařízeních byla hodnocena 
v rámci posouzení požárního nebezpečí a protivýbuchové prevence (zpracování dokumentace 
o ochraně před výbuchem dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.).  
 
Ve společnosti jsou zpracovány bezpečné postupy, scénáře havárií a poruch jsou prověřovány 
havarijním cvičením za účasti HZSP, zaměstnanců ČEPRO, a.s. a složek IZS.  
 
Během posouzení rizik závažné havárie zhodnotil provozovatel stávající bezpečnostní opatření 
uvedené v předchozí kapitole a došel k závěru, že jsou stávající bezpečnostní opatření 
dostatečná, což je potvrzeno i výsledky analýzy rizik. 
 

3. POPIS VLASTNÍCH OCHRANNÝCH A ZÁSAHOVÝCH PROSTŘEDKŮ SLOUŽÍCÍCH KE 
ZMÍRNĚNÍ A OMEZENÍ NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, VČETNĚ DISPONIBILNÍCH 
LIDSKÝCH ZDROJŮ 

3.1 Stabilní technické prostředky 

 Stabilní hasicí zařízení pěnové – umístěné v objektu aditivačních nádrží 238 a pohyblivé 
pěnotvorné monitory pro hašení výdejních lávek AC obj. 191 

 Stabilní hasicí zařízení na CO2 – umístěné v podzemních objektech 231 až 235 a 237 
 Detekce uhlovodíkových par – umístěná v podzemních objektech 231 až 235, 237 a 580 

napojená na ventilaci objektu; a dále v jímkách obj. 360, 220, 236 a v prostoru výdejních 
lávek AC obj. 191. 

 Polostabilní hasicí zařízení – na nadzemních nádržích obj. 236. 
 Požární stěna u obj. 236. 
 Dostatečná zásoba požární vody: v areálu je instalován rozvod požární vody s odbočkami 

k 28 hydrantům, dále je v areálu otevřená požární nádrž o obsahu 4 500 m3 a vodojem 
o obsahu 240 m3, na který je napojen suchovod k podzemním objektům a rozvod požární 
vody k hydrantům obj. 237. 

 Stabilní norné stěny na vodoteči. 
 

3.2 Mobilní technické prostředky 

Sklad má k dispozici: 
 přenosné a pojízdné hasicí přístroje  
 ventilátor do prostředí s nebezpečím výbuchu 
 čerpadlo na ropné látky 
 elektrocentrála 

 

3.3 Dopravní prostředky a speciální mechanismy  

Zásahové prostředky jsou umístěny především v budově HZSP skladu Loukov (obj. 520). Seznam 
dopravních zásahových prostředků:  

 1 x automobil CAS-32/8900/700 – S3R: T 815 
 1 x automobil PHA 30 S2Z 2000/4000  
 1 x TA – M – 2Z 500/0– s přívěsem na likvidaci ropných havárií 

3.4 Zásahové a havarijní materiály 

Další zásahové prostředky ve vybavení HZSP Loukov: 
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 dostatečná zásoba pěnidla plynoucí z posouzení požárního nebezpečí  
 dostatečná zásoba sorpčních prostředků proti úniku PHL 
 mobilní norné stěny 
 přenosné hasicí monitory 
 další povinné vybavení vozidel PO dle platných předpisů 
 ruční nářadí pro likvidaci úniku PHL 

 

3.5 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Přidělování prostředků OOPP je řešeno vnitřním předpisem společnosti. OOPP jsou přidělovány 
dle druhu vykonávané činnosti a povahy práce, jak vyplývá z hodnocení rizik práce, každému 
zaměstnanci.  
 
Minimální rozsah přidělených OOPP je tento: 

 hasiči: 
o zásahový oblek pro hasiče – komplet, včetně obuvi, přilby, rukavic a opasku  
o izolační dýchací přístroj včetně masky (společné) 
o ochranný oblek proti sálavému teplu (společné) 

 ostatní zaměstnanci v provozu: 
o pracovní oděv s nehořlavou a antistatickou úpravou 
o pracovní obuv s antistatickou úpravou 
o pracovní rukavice  
o polomaska s filtry (čištění nádrží, příp. práce v laboratoři) 
o ochranná přilba 
o ochranné brýle 

 
Zaměstnanci externích organizací pracující v objektu skladu musí používat OOPP dle 
vnitropodnikových směrnic a nařízení, popř. nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Dodržování této 
povinnosti je kontrolováno vedoucími zaměstnanci skladu. S povinností vybavit se a používat 
předepsané OOPP je každý externí zaměstnanec seznámen při školení z BOZP, PO, PZH. 
 

3.6 Prostředky pro zajištění první pomoci 

Pracoviště jsou vybavena prostředky pro poskytování první pomoci a zaměstnanci jsou pravidelně 
školeni v poskytování první pomoci. Rozmístění a vybavení prostředků první pomoci je řešeno 
MPBP Traumatologický plán skladu Loukov. Rozsah vybavení je projednán se smluvním lékařem 
pracovně lékařské služby.  
 

3.7 Personální zajištění 

Při případné havárii budou zasahovat zaměstnanci HZSP, kteří se nachází na hasičské zbrojnici 
(obj. 520). Na likvidaci havárie spolupracují mj. s operátorem skladu, který se nachází na velínu 
(obj. 071). 
 

Zaměstnanec Počet osob celkem Počet osob na směně 
hasiči 15 + 1 5 + velitel JPO na denní směně 

operátoři 7 

2 denní směna (po-pá), 1 denní směna (so-ne, 
svátky),  
1 noční směna (po-ne),  
+ vedoucí operátor na denní směně (po-pá) 

provozní obsluha 7 
2 ranní směna, 1 noční směna, 1 denní směna 
(6-18) 

obsluha ČOV 1 1 ranní směna 
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4. POPISY SMLUVNĚ ZAJIŠTĚNÝCH OCHRANNÝCH A ZÁSAHOVÝCH PROSTŘEDKŮ 

SLOUŽÍCÍCH KE ZMÍRNĚNÍ A OMEZENÍ NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, VČETNĚ 
DISPONIBILNÍCH LIDSKÝCH ZDROJŮ 

V případě vzniku požáru je reálný předpoklad jeho včasné likvidace za pomoci požárně 
bezpečnostních zařízení skladu a jednotky HZSP.  
 
Na základě smlouvy o havarijní službě pro odstraňování následků havárií spojených s únikem 
ropných látek, je pro sklad zajištěna havarijní služba v následujícím rozsahu: 

 nepřetržitý dispečink havarijní služby (24 hod) 
 zajištění výjezdu havarijního vozidla do 30 minut od přijetí informace o vzniku havarijní 

situace 
 zajištění koordinace specialistů externího dodavatele služby se zasahujícími složkami 

s cílem minimalizovat následky havárie 
 základní průzkum k prověření aktuální míry a rozsahu znečistění zemin, podzemních a 

povrchových vod, popř. stavebných materiálů, posouzení rizikovosti havárie a návrh 
postupu při prvotním sanačním zásahu, s výsledky do 24 hodin od nahlášení havárie 

 provedení prvotního sanačního zásahu 
 vypracování projektu ekologického a technického řešení sanačních prací, horninového 

prostředí, podzemních a povrchových vod 
 zajištění celkové sanace znečištění vzniklého při havárii (kompletní transport a odstranění 

nebezpečných odpadů, realizace úprav terénu po ukončení sanačních prací, konečná 
zpráva) 

 preventivní a poradenská činnost 
 

4.1 Mobilní technické prostředky 

Zajišťuje smluvní dodavatel havarijní služby. 
 
Činnost provozovaná v areálu ČEPRO, a.s. sklad Loukov spadá do hasebního obvodu jednotek 
požární ochrany HZS Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž. V případě vzniku havárie bude 
z ohlašovny požárů ČEPRO, a. s., skladu Loukov informováno OPIS HZS Zlínského kraje na lince 
tísňového volání 150, resp. 112. 
 

4.2 Dopravní prostředky a speciální mechanismy 

Zajištěno smluvní dodavatel havarijní služby. 
 

4.3 Zásahové a havarijní materiály 

Budou distribuovány z okolních skladů společnosti ČEPRO, a.s. (hasiva, sorbenty) a od havarijní 
služby, příp. dalších smluvních dodavatelů. 
 

4.4 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Osobní ochranné pracovní prostředky nejsou pro externí subjekty s ohledem na charakter rizika 
zajišťovány. OOPP si zajišťuje smluvní dodavatel havarijní služby. 
 

4.5 Personální zajištění (početní stavy) 

Dle povahy havárie mohou být povolány síly a prostředky externího dodavatele havarijní služby. 
V případě havárie je tato situace oznámena na centrální dispečink poskytovatele havarijní služby, 
který předá informaci místnímu pracovišti. Odtud vyjíždí vedoucí pohotovosti havarijní služby pro 
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zjištění rozsahu a povahy havárie. Následuje havarijní skupina vybavena technickými prostředky 
pro realizaci ochranných opatření. Dále jsou součástí týmu specialisté jako hydrogeolog, chemik, 
poradce ADR. Při likvidaci vzniklých škod disponují počtem zemních strojů, nákladních vozidel a 
další speciální techniky. 
 
V případě vzniku havárie bude z ohlašovny požárů ČEPRO, a. s., skladu informováno OPIS HZS 
Zlínského kraje, na lince tísňového volání 150, resp. 112, které zajistí potřebné množství požární 
techniky dle platného poplachového plánu. 
 
V případě potřeby je možno povolat jednotky a prostředky určené k likvidaci havárií z ostatních 
skladů provozovatele, zejména ze skladu ČEPRO, a.s. Střelice.  
 

5. INFORMACE K SYSTÉMŮM VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ A PROVÁDĚNÍ ZÁSAHU 

5.1 Popis systému a způsob varování 

V areálu skladu budou osoby varovány sirénou, okolí areálu (starostové dotčených obcí) bude 
informováno prostřednictvím OPIS HZS Zlínského kraje. 
 
Areálová siréna je umístěna na střeše obj. 040 (vrátnice). Jedná se o rotační elektronickou sirénu, 
která je napájena z rozvodné sítě skladu. V případě výpadku dodávky el. energie je napájení 
zajištěno z náhradního zdroje el. energie. Siréna je ovládána z vrátnice skladu (externí 
bezpečnostní službou) – na pokyn ohlašovny požárů (HZSP). 
 

5.2 Popis systémů a způsobů vyrozumění příslušných subjektů v případě vzniku ZH 

V případě vzniku havarijního stavu se v rámci společnosti postupuje dle platného Plánu 
vyrozumění – viz příloha č. 3. Vyrozumění se provádí telefonicky nebo e-mailem. Seznam 
telefonních kontaktů je uveden v příloze č. 2 – Kontakty. 
 
O vzniku havárie je vyrozuměna ohlašovna požárů skladu (obj. 520), odkud jsou informovány 
základní složky IZS (HZS kraje, ZZS, Policie ČR) – vždy s ohledem na rozsah a druh havárie. 
Prostřednictvím OPIS, na pokyn velitele zásahu, jsou povolávány posilové jednotky HZS podle 
Požárního poplachového plánu Zlínského kraje. Dále operátor skladu vyrozumí příslušné osoby 
dle plánu vyrozumění (viz příloha č. 3) – k tomu využije telefonní spojení nebo, pro zaměstnance 
ČEPRO, webovou aplikaci umístěnou na intranetu společnosti, která je určená k hlášení 
mimořádných událostí. 
 
Za bezodkladné ohlášení závažné havárie orgánům státní správy a samosprávy odpovídá vedoucí 
skladu. Za zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné 
havárie odpovídá specialita prevence závažných havárií, přičemž spolupracuje s vedoucím skladu 
a bezpečnostním technikem. 
 

5.3 Popis postupů provádění zásahu vlastními silami a prostředky 

Při vzniku jakékoliv havárie je vyrozuměna ohlašovna požárů skladu (u HZSP). Službu konající 
hasič postupuje podle Řádu ohlašovny požárů. Vyhlásí poplach jednotce HZSP a podle závažnosti 
havárie na pokyn velitele zásahu též prostřednictvím sirény vyhlásí evakuaci objektu skladu 
(sirénu spustí na jeho pokyn zaměstnanec bezpečnostní služby na vrátnici). Zároveň hlásí událost 
na OPIS HZS Zlínského kraje. OPIS na pokyn velitele zásahu povolává posilové jednotky HZS 
podle požárního poplachového plánu kraje. Podle druhu události vyrozumí i ostatní základní 
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složky IZS. Dále vyrozumí obsluhu ČOV, pokud lze očekávat únik nebezpečné látky, nebo hasební 
vody kanalizací na ČOV. 
 
Zasahující jednotka HZSP po příjezdu na místo zásahu provede průzkum a velitel zásahu 
rozhoduje o provedení zásahu a nasazení techniky podle povahy zásahu.  
 
Postup při havarijním zásahu 
Vlastní havarijní zásah při vzniku závažné havárie se řídí těmito všeobecnými zásadami, které 
vycházejí zejména ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášky 247/2001 Sb., 
v platném znění, a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Dílčí postupy jsou uvedeny rovněž 
v interní dokumentaci společnosti (zejména Dokumentace zdolávání požáru, Havarijní plán skladu 
Loukov, Vnitřní havarijní plán). 
 
Zjištění havárie – pro zjištění havárie využívá operátor a zaměstnanci HZSP technická zařízení, 
která případné stavy havárie mohou detekovat. Všichni zaměstnanci jsou rovněž pravidelně 
školeni v oblasti havarijní připravenosti.  
 
Vyhlášení poplachu – poplach je vyhlašován akustickými prostředky a telefonního a radiového 
spojení nebo světelnými signály; při vyhlášení poplachu se určené síly a prostředky soustředí do 
místa své dislokace, kde se připraví na výjezd k události. 
 
Výjezd k události a doprava na místo události – zásahové síly a prostředky jsou vyslány na místo 
události po určené trase. Pokud jsou vozidla a prostředky vybaveny zvláštními výstražnými 
zařízeními, jsou při jízdě k události povinni je používat. 
 
Průzkum na místě události – na místě události je nutno průzkumem zjistit: 

 zda a v jakém rozsahu jsou ohroženy osoby, zvířata a majetek, 
 druh a rozsah závažné havárie, směr a možnosti jejího šíření, 
 přítomnost nebezpečných látek a předmětů, které mohou mít vliv na průběh zásahu, 

možnost šíření nebo ohrožení zasahujících osob 
 terénní a jiné podmínky významné pro nasazení zásahových sil a prostředků. 

 
O rozsahu provedeného průzkumu, obsazení a vybavení průzkumné skupiny rozhoduje velitel 
zásahu. 
 
Záchrana osob, zvířat a majetku – při zásahu u závažné havárie má přednost záchrana osob před 
záchranou zvířat a majetku. Cílem činnosti zasahujících při záchraně osob a zvířat je odstranění 
bezprostředního ohrožení jejich života. Velitel zásahu může na nezbytnou dobu záchranu osob, 
zvířat nebo majetku přerušit v případě, že nelze, ani při vynaložení všech dostupných sil a 
prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit, anebo pokračování zásahu by bezprostředně 
ohrožovalo život zasahujících osob. 
 
Likvidace a lokalizace závažné havárie – lokalizací se rozumí provedení všech opatření, která 
měla za výsledek zamezení dalšího šíření závažné havárie a je k dispozici dostatečný počet sil a 
prostředků pro likvidaci havárie. Likvidací havárie se rozumí, že událost již nadále neohrožuje 
osoby, zvířata, majetek a životní prostředí, nebo pominuly podmínky pro možnost opětovného 
vzniku havarijní situace.  
 
Ukončení a předání místa zásahu – vlastní zásah zásahových složek je ukončen předáním místa 
zásahu odpovědnému zástupci provozovatele písemnou formou. 


