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Úvod 

Sklad ČEPRO, a. s. Loukov je určen pro velkokapacitní skladování automobilového benzínu, 
motorové nafty a bioetanolu. Sklad zajišťuje skladování pohonných hmot pro Správu státních 
hmotných rezerv a distribuci pohonných hmot smluvně zajištěným velkoodběratelům. Doprava 
pohonných hmot je zajištěna železničními a automobilovými cisternami a produktovodním 
potrubím.  
 
V nebezpečných látkách umístěných ve skladu je ukryto velké množství energie, tyto látky mohou 
být nebezpečné pro životní prostředí, a proto bylo nutné zhodnotit, jaká rizika přináší sklad pro 
své okolí a jakým způsobem a nakolik jsou tato rizika zvládána.  
 
Rámec předkládané bezpečnostní zprávy je dán zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. 
 

Posouzení rizik 

Posouzení rizik závažné havárie bylo provedeno metodami a metodologiemi uznávanými a 
doporučovanými v ČR a Evropské Unii: EPA RMP Guide, ETA a FTA, ALOHA.  
 
Odhad následků možných scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní 
prostředí a majetek je založen na velmi konzervativních předpokladech vstupních podmínek a na 
nejhorších možných důsledcích scénářů, čímž je tedy nadhodnocen určitosti. 
 
Nebezpečné látky, které se vyskytují v objektech areálu provozovatele, jsou převážně kapaliny 
klasifikované do různých tříd hořlavosti, ohrožující zdraví hlavně karcinogenními účinky. 
Skladované nebezpečné látky (automobilový benzín, motorová nafta a bioetanol) přinášejí rizika 
trojího typu: riziko požáru, riziko výbuchu par a riziko kontaminace životního prostředí při jejich 
úniku. V případě, že je v zařízení možno skladovat několik nebezpečných látek, byla pro posouzení 
rizik vybrána ta s nejhoršími vlastnostmi, tj. automobilový benzín.  
 
Účinky potenciálních závažných havárií ze zařízení skladu ČEPRO, a.s. Loukov mohou ve 
výjimečných případech přesáhnout hranice průmyslového areálu. Pro většinu havarijních scénářů 
tvoří vzdálenost či terén dostatečnou ochrannou bariéru před jejich účinky na zdraví a majetek 
okolních obyvatel. Systém zavedených preventivních bezpečnostních opatření (např. systémy 
ochrany před požárem a výbuchem nebo úniky nebezpečných látek, automatická blokovací 
zařízení aj.), zabrání rozšíření případného požáru za hranici areálu skladu. Do okolí bude odcházet 
kouř z požáru. 
 
Při požáru pohonných hmot po masivním úniku z nadzemního zásobníku v obj. 902.3 byl 
maximální dosah účinků tepelného toku z požáru stanoven na 100 m. Dosahy tohoto scénáře 
mohou vzhledem ke svažitému terénu v okolí objektu přesáhnout hranici areálu skladu, avšak 
mimo obydlenou zástavbu nejbližších rodinných domů. Možnost takového rozsahu závažné 
havárie je ve skutečnosti omezena bezpečnostními opatřeními – a to zejména: zásobníky v obj. 
902.3 jsou dvouplášťové a umístěné v jímce, čímž je omezena možnost úniku celého objemu 
nádrže, u nádrží jsou instalovány samočinné hlásiče elektrické požární signalizace, která má 
vyvedenu signalizaci a ovládání do objektu požární zbrojnice s nepřetržitou obsluhou. Navíc, 
možnost výskytu uvažovaného havarijního scénáře je velmi nepravděpodobná (v řádu 10-10). 
 
Výbuch par benzínu v zásobníku nebo v uzavřeném podzemním prostoru by se mohl na první 
pohled jevit jako nebezpečný pro okolí, ve skutečnosti však nemůže dojít k výbuchu většího 
množství par než je zhruba obsah jednoho prázdného zásobníku a účinek výbuchu rychle klesá se 
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vzdáleností. Vzhledem k umístění zásobníků k nejbližší obydlené zástavbě za hranicí areálu 
skladu nebude tato účinky výbuchu dotčena. 
 
Rizikem, které by mohlo zasáhnout i do okolí, je riziko úniku nebezpečných látek a znečištění 
životního prostředí (voda, půda). K zabránění úniku nebezpečných látek do jednotlivých složek 
životního prostředí mimo areál skladu a ke snížení případných následků slouží celá řada 
technických a organizačních opatření – např. konstrukční provedení zařízení, řídicí systém 
sledující stav hladin nádrží a automaticky reagující na překročení havarijních limitů, záchytné a 
havarijní jímky, čidla detekující přítomnost ropných látek, dostatečná zásoba havarijních 
prostředků apod. 
 
Výsledky hodnocení přijatelnosti rizik závažné havárie ukázaly, že pravděpodobnost havárie 
s následky mimo areál skladu ČEPRO, a.s., je velmi nízká, a tak žádné z hodnocených rizik 
nespadá do kategorie „nepřijatelné“.   
 

Bezpečnostní a preventivní opatření 

Společnost ČEPRO, a.s. si je vědoma své odpovědnosti a záleží ji na bezpečnosti svých 
zaměstnanců i na dobrých vztazích s obyvateli v okolí svých zařízení. Základní strategií ČEPRO, 
a.s. je dosáhnout spokojenosti zákazníka při dodržení takové úrovně bezpečnosti, aby činností 
společnosti nemohlo dojít k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, obyvatel v okolí, majetku a 
životního prostředí. Společnost proto věnuje velké úsilí zvyšování bezpečnosti provozu, řízení rizik 
a havarijní připravenosti včetně součinnosti se složkami IZS. Při výkonu své podnikatelské 
činnosti se společnost chová zcela transparentně, řídí se Etickým kodexem. Zájmem společnosti 
ČEPRO, a. s. je dobrá informovanost okolních obyvatel a dotčených úřadů o činnostech a úrovni 
bezpečnosti v areálu skladu Loukov. 
 
Zásoby pohonných hmot jsou několikastupňovým systémem zabezpečeny proti vniknutí 
nepovolané osoby, provoz je vybaven různými typy čidel, počítači řízenými systémy, kontrolními 
mechanismy a systémem provozních předpisů zaměřených na bezpečnost prováděných činností. 
Cílem provozovatele je, aby všichni zaměstnanci při jakékoliv činnosti aktivně dbali na dodržování 
bezpečnostních pravidel. Společnost ČEPRO, a.s. poskytuje potřebné zdroje pro údržbu funkčního 
a účinného systému řízení jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
prevence závažných havárií a ochrany životního prostředí. 
 


