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Anotace 

 Diplomová práce se zabývá zjednodušením havarijní dokumentace z oblasti požární 

ochrany, bezpečnosti práce, prevence závažných havárií a ochrany životního prostředí. 

Teoretická část práce se zabývá rozborem právních předpisů dané problematiky, na který 

navazuje srovnání s přístupem v zahraničí doplněný o statistiku havárií při skladování 

hořlavých kapalin v nádržích. V praktické části je navržena strukturu sjednoceného 

havarijního dokumentu, tzv. Sdruženého havarijního plánu a je vytvořen univerzální 

metodický návod k tvorbě tohoto plánu. Přílohou je vytvořený Sdružený havarijní plán pro 

areál společnosti ČEPRO, a.s. Nové Město, který dokládá funkčnost navrhovaného 

sjednocení.   

Klíčová slova 

 Havarijní dokumentace, požární ochrana, prevence závažných havárií, havárie. 

 

Summary 

 The aim of this diploma thesis is to systematize accident documentation in fire 

protection, work safety, major accident prevention and environmental protection. The 

theoretical part of the thesis deals with analyzing the law regulations of this problematics. 

To compare, a foreign approach to the problematics is shown. Next an overview of 

statistics of storage tank accidents is mentioned. The practical part of the thesis deals with 

designing a structure of unified and complex accident documentation (Unified accident 

plan) and suggesting universal methodic for this plan. The final part consists of the Unified 

accident plan for ČEPRO, a.s. Nové Město company, which shows functionality of 

designed systematized accident documentation. 

Key words 

 Accident documentation, fire safety, major accident prevention, storage tank 

accidents. 
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Úvod 

Oblast havarijního plánování řeší celá řada právních předpisů, z nichž každý 

stanovuje mnohdy odlišné požadavky na zpracovávanou dokumentaci k zajištění 

bezpečnosti. V praxi je pro zpracovatele havarijní dokumentace celá problematika 

rozsáhlá, nepřehledná a dlouhá. V jednotlivých dokumentech se opakují např. popisné 

části, a tím dochází ke zdvojování. Právě proto bylo téma této práce nabídnuto společností 

ČEPRO, a.s. za účelem zjednodušení celé oblasti tak, aby její výsledky mohly být použity 

v praxi při zpracování havarijní dokumentace v souvislosti s velkoobjemovým 

skladováním pohonných hmot. 

Cílem je navrhnout jednotnou dokumentaci, která sjednotí jednotlivé havarijní 

dokumenty do jednoho celku za účelem zjednodušení a zpřehlednění. Konkrétně se jedná o 

Vnitřní havarijní plán, Havarijní plán, Požární evakuační plán a Traumatologický plán.  

Bude proveden rozbor právních předpisů dané problematiky a požadavků, které 

jsou na zpracování jednotlivých dokumentů kladeny. Budou porovnány přístupy k řešení 

v podmínkách české a zahraniční legislativy a uvedena statistika havárií spojených se 

skladováním hořlavých kapalin v nádržích. Bude vytvořena strukturu uceleného plánu, 

který nahradí dosavadní dokumentaci, a zároveň navržen univerzální metodický návod 

k vytvoření tohoto plánu využitelného pro zpracovatele dokumentace. Dále budou zmíněny 

vhodné způsoby vizualizace, které budou následně využity v plánu.  

Posledním bodem bude vytvoření zmíněného plánu pro skutečný provoz - areál 

Nové Město obsahující provoz skladu pohonných hmot ČEPRO, a.s. a přečerpávací stanice 

MERO ČR, a.s., pro ověření funkčnosti navržené struktury a celkového metodického 

návodu.  
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Rešerše 

Cílem rešerše bylo získat informace o povinnostech při zpracovávání havarijní 

dokumentace vybraných objektů.  

Byly prostudovány české i zahraniční právní předpisy. Dále byly vyhledány 

statistické informace o haváriích ve světě a shromážděny a protříděny informace 

poskytnuté společností ČEPRO, a.s.    

Zdroje [1] a [5] podávají informace v souvislosti s Požárním evakuačním plánem, 

zdroje [2], [3], [6] a [12], byly použity pro získání informací v souvislosti s Vnitřním 

havarijním plánem. Zdroje [4] a [7] informují o Havarijním plánu a zdroj [8] o 

Traumatologickém plánu. Zahraniční přístup nalezneme ve zdrojích [9], [10] a [11]. Zdroj 

[13] uvádí statistiku havárií při skladování hořlavých kapalin v nádržích ve světě.   

Posledním zdrojem informací byla osobní návštěva a konzultace v areálu Nové 

Město a podklady poskytnuté společností ČEPRO, a.s., které jsou uvedeny v kapitole 7, a 

které sloužily jako podklad pro vytvoření Sdruženého havarijního plánu pro zmíněný areál 

(viz. Příloha č. 1).  
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1 Právní rámec problematiky 

Kapitola se věnuje právním předpisům, které se týkají problematiky havarijních a 

jim podobných plánů, které jsou na základě předpisů provozovatelé povinni zpracovat jako 

přípravu na případnou mimořádnou událost, a které určují povinnosti provozovatelů, ale i 

jejich zaměstnanců k předcházení vzniku mimořádných událostí, nebo k jejich účinné a 

rychlé likvidaci svépomocí, nebo za pomoci složek integrovaného záchranného systému. 

Uvedu zde základní zákony, ze kterých tyto povinnosti vycházejí a poté související 

předpisy, které specifikují požadavky na zpracování těchto plánů. Nebudu se zde zabývat 

strukturou jednotlivých plánů. Dále uvedu souvislosti mezi zmíněnými právními předpisy 

a jejich interakce. Poslední důležitou informací bude zjištění, zda provozovatelem 

vytvořený plán musí být předložen státnímu orgánu ke schválení, k založení, nebo se 

nepředkládá vůbec a je uložen pouze u provozovatele. 

V práci se budu zabývat následujícími předpisy: 

 zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o prevenci závažných havárií“) 

 vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu 

informací poskytovaných zpracovateli posudku (dále jen „vyhláška o náležitostech 

bezpečnostní dokumentace“) 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vodní zákon“) 

 vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška o náležitostech havarijního plánu“) 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o požární ochraně“) 

 vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“)  
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 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákoník práce“). 

 

1.1 Vnitřní havarijní plán dle zákona o prevenci závažných havárií 

Smyslem zákona je zapracovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností 

nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES, tzv. 

SEVESO III do právních předpisů České republiky. Cílem je stanovit prevenci závažných 

havárií a omezit vznik a následky závažných havárií. Tento zákon upravuje povinnosti 

právnických a podnikajících osob v souvislosti s užíváním objektu s nebezpečnou látkou. 

Netýká se, mimo jiné, potrubních systémů pro přepravu látek včetně technologických 

stanic stojících v trase potrubí [6], [12].  

Každý provozovatel, který užívá objekt, ve kterém se vyskytuje nebezpečná látka, 

je povinen si ověřit, zda se na jím provozovaný objekt tento zákon nevztahuje. Pokud 

množství nebezpečné látky v objektu je vyšší než 2 % množství uvedeného v příloze č. 1 

tohoto zákona ve sloupci 2 tabulce I nebo II, je provozovatel povinen zpracovat protokol o 

nezařazení. V případě, že množství nebezpečné látky je větší než množství uvedená ve 

zmíněné příloze ve sloupci 2 a zároveň menší než ve sloupci 3, nebo v případě více látek 

dojde k přepočtu poměrných množství a výsledek je roven nebo větší než 1, je objekt 

zařazen do skupiny A, která má obecně méně přísné požadavky. Obdobně probíhá zařazení 

objektů do skupiny B, kdy musí být dosaženo minimálně hodnot uvedených ve sloupci 3. 

Skupina B je přísnější a má vyšší požadavky na prevenci závažných havárií, jelikož 

následky případné havárie by v případě objektu skupiny B byly většího rozsahu než u 

skupiny A. Návrh na zařazení objektu se předkládá krajskému úřadu k posouzení. 

Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B je povinen zpracovat bezpečnostní 

dokumentaci a další dokumenty včetně Vnitřního havarijního plánu [6], [12]. 

Zákon o prevenci závažných havárií podává základní informace o požadavcích na 

vnitřní havarijní plán. Jedná se o stručný obsah Vnitřního havarijního plánu, pokyny pro 

zpracování, časovou lhůtu na předložení krajskému úřadu a Hasičskému záchrannému 

sboru (dále jen „HZS“) kraje. Pro účely zpracování plánu je možné využít dokumenty 
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zpracované podle jiných právních předpisů, zákon uvádí přímo vodní zákon a zákon o 

požární ochraně [6], [12].  

Vnitřní havarijní plán se předkládá krajskému úřadu k evidenci a uložení, 

hasičskému záchrannému sboru kraje jako podklad pro zpracování vnějšího havarijního 

plánu. Pro případy, kdy se v jednom společném prostoru – areálu nachází více 

provozovatelů objektů zařazených do skupiny B, dovoluje tento zákon zpracovat společný 

vnitřní havarijní plán. Struktura Vnitřního havarijního plánu je uvedena ve vyhlášce o 

náležitostech bezpečnostní dokumentace. V operativní části můžou být přiloženy 

samostatné plány např. Traumatologický plán, Plán varování zaměstnanců nebo Evakuační 

plán [2], [6], [12]. 

 

1.2 Havarijní plán dle vodního zákona 

Smyslem vodního zákona je ochrana podzemních a povrchových vod včetně 

vodních děl a zajištění zásobování pitnou vodou obyvatelstva. V případě vzniku havárie 

(havárií je v rámci tohoto zákona myšleno ohrožení vod ropnými, zvlášť nebezpečnými 

nebo radiologickými látkami), je její původce povinen účastnit se odstraňování příčin a 

následků této havárie v souladu s Havarijním plánem případně pokyny vodoprávního úřadu 

a České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“). Práce řídí vodoprávní úřad, ovšem 

původce havárie je povinen spolupracovat na zdolávání mimořádné události. Pokud 

původce neplní své povinnosti a hrozí nebezpečí z prodlení, může opatření zajistit 

vodoprávní úřad nebo ČIŽP, ovšem náklady hradí původce havárie [7]. 

Havarijní plán má povinnost vytvořit každý uživatel závadných látek (látek, které 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, vyjma látek odpadních a důlních 

vod), pokud s těmito látkami zachází ve větším rozsahu, nebo je zacházení s nimi spojeno 

se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. Zacházením ve větším 

rozsahu je myšleno celkové množství nad 1 000 l závadných látek v kapalném skupenství 

v zařízení nebo nad 2 000 l v přenosných obalech, případně nad 2 000 kg v pevném 

skupenství. Výjimku tvoří pohonné hmoty při provozu dopravních prostředků a přípravky 

používané v zemědělství při jejich aplikaci. Zacházení, které je spojeno se zvýšeným 

nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody je spojeno s nebezpečnými a zvlášť 
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nebezpečnými závadnými látkami, s nimiž se zachází v ochranných pásmech vodních 

zdrojů, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, dále v záplavových 

územích, v blízkosti vodních toků a nádrží, případně kanalizačních vpustí a šachet veřejné 

kanalizační sítě, a dále dle dalších specifik. Nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky jsou 

látky uvedené v příloze vodního zákona [7]. 

Struktura a obsah Havarijního plánu jsou uvedeny ve vyhlášce o náležitostech 

havarijního plánu. Vyhláška dále uvádí podrobnosti hlášení o vzniku havárie a povinnosti 

související s odstraňováním příčin a následků havárie včetně zneškodňování samotné 

havárie [4]. 

Vyhláška umožňuje zpracovateli uvést do plánu pouze náležitosti, které nejsou 

uvedené v obdobných plánech zpracovaných podle jiných právních předpisů, pokud 

takovéto plány zpracovává, konkrétně zákon o prevenci závažných havárií. Havarijní plán 

se předkládá vodoprávnímu úřadu ke schválení. Pokud může havárie ohrozit vodní tok, 

musí jej zpracovatel nejprve projednat se správcem příslušného vodního toku [4], [7].  

 

1.3 Požární evakuační plán dle zákona o požární ochraně 

Smyslem zákona o požární ochraně je ochrana zdraví a života občanů a majetku 

v souvislosti se zdoláváním mimořádných událostí. Zákon stanovuje, mimo jiné, 

povinnosti právnických osob pro zajištění míry požární bezpečnosti při jimi 

provozovaných činnostech. Nebudu zde rozebírat celý zákon o požární ochraně, ale 

zaměřím se pouze na ty části, které mají přímou souvislost s řešenou problematikou [5].  

Zákon udává povinnost každé právnické a podnikající fyzické osobě provést 

začlenění jí provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí. V návaznosti na 

začlenění činností do kategorie požárního nebezpečí, je osoba povinna zpracovávat a vést 

příslušnou dokumentaci požární ochrany. Jedním druhem této dokumentace je Požární 

evakuační plán, který jsou povinni vést provozovatelé objektů a provozů, ve kterých jsou 

složité podmínky pro zásah podle vyhlášky o požární prevenci, nebo kde se provozují 

činnosti s vysokým požárním nebezpečím stanovené podle zákona o požární ochraně, 

případně stanoví-li to Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany [1], [5]. 
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Obsah Požárního evakuačního plánu je uveden ve vyhlášce o požární prevenci. 

Požární evakuační plán neodkazuje na jiné plány, do kterých by mohl být včleněn případně 

jeho části, tak jako tomu bylo u předešlých plánů, ovšem ani tuto možnost nezakazuje. 

Požární evakuační plán se nepředkládá k založení ani ke schválení žádným státním 

orgánům, je uložen u jednotky HZS podniku, je-li zřízena, případně na jiném trvale 

dosažitelném místě [1].  

 

1.4 Traumatologický plán dle zákoníku práce 

Jedním ze základních cílů zákoníku práce je zavést povinnost zaměstnavatele 

vytvářet bezpečné podmínky pro výkon práce zaměstnanců. Jedná se zejména o organizaci 

bezpečnosti a zdraví při práci včetně předcházení rizikům. Zaměstnavatel je povinen 

vyhledávat zdroje nebezpečí a přijímat opatření ke zvyšování míry bezpečnosti na 

pracovištích. V souvislosti s přípravou na mimořádné události a jejich zdoláváním je 

povinen zajišťovat připravenost na tyto situace a to tvorbou plánů činností. Jedná se o 

plány pro případ havárií, požárů a povodní, případně jiných nebezpečí, dále evakuaci a 

poskytování první pomoci. Logicky lze odvodit souvislost s Vnitřním havarijním plánem 

dle zákona o prevenci závažných havárií, Havarijním plánem dle vodního zákona a 

Požárním evakuačním plánem dle zákona o požární ochraně, přesto, že tyto zákony nejsou 

v předpisu přímo vyjmenovány. Plánem pro zajišťování první pomoci je Traumatologický 

plán, jehož pevná struktura ani obsah nejsou v předpise uvedeny, jako tomu bylo u 

předešlých plánů [8].  

 

1.5 Shrnutí právních předpisů 

Po prostudování zmiňovaných předpisů docházím k závěru, že žádný právní 

předpis nezakazuje sdružit havarijní dokumentaci do jednoho dokumentu a tím celou 

problematiku zjednodušit a zpřehlednit. Některé předpisy naopak výslovně umožňují 

využít související havarijní dokumentaci. Interakce mezi předpisy jsou znázorněny na 

obrázku (viz. Obr. 1). Stručný přehled souvisejících dokumentů a předpisů je uveden 

v tabulce (viz. Tab. 1). Nic tedy nebrání tomu, vytvořit tzv. Sdružený havarijní plán. 
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Obr. 1 Interakce mezi právními předpisy [5], [6], [7], [8] 

 

Tab. 1 Stručný přehled souvisejících dokumentů a právních předpisů [5], [6], [7], [8] 
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2 Zahraniční přístup 

Pro srovnání uvádím zahraniční přístupy k řešené problematice, konkrétně předpisy 

vydané Správou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která je součástí Ministerstva práce 

Spojených států amerických. Záměrně uvádím zemi, která nepatří do Evropské Unie (dále 

jen „EU“) [9], [10], [11]. 

 

2.1 Plán řízení bezpečnosti vysoce rizikových chemických látek  

Právní předpisy týkající se řízení bezpečnosti procesů vysoce nebezpečných 

chemických látek se vztahují na chemické látky toxické, reaktivní, hořlavé nebo 

explozivní, za účelem prevence a omezení případných havárií, které představují nebezpečí 

toxického charakteru, požáru nebo výbuchu. Tímto předpisem se musí řídit provozovatel, 

který nakládá s látkami přímo vyjmenovanými v příloze, které se vyskytují v množstvích 

větších, než uvádí předpis, a zároveň se vztahuje na hořlavé plyny nebo hořlavé kapaliny 

s bodem vzplanutí pod 100 °F (37,8 °C), vyskytujících se v jednom prostoru v množství 

10 000 liber (4 535,9 kg). Zároveň předpis uvádí případy, kterých se netýká [10].  

Dle tohoto předpisu, je zaměstnavatel povinen provést analýzu rizik, alespoň 

jednou z metod jako je např. What-If, analýza stromem poruch, nebo checklist, a s touto 

analýzou seznámit zaměstnance, přičemž upozorní na rizika procesů, události, ke kterým 

dříve došlo, a které mohly vyústit v havárii a způsoby včasné detekce havárie. Analýzu 

rizik je provozovatel povinen aktualizovat každých 5 let. Dále musí vypracovat pracovní 

postupy, ve kterých uvede způsoby běžného užívání zařízení a způsoby nouzového vypnutí 

a odstavení technologie včetně popisu technologie a jejích schémat. Zaměstnavatel musí 

prokázat, že každého zaměstnance seznámil s nebezpečími a postupy, jak se v případě 

nehody chovat, zároveň musí být prováděna cvičení k ověření praktických znalostí 

zaměstnanců. Dále dokument uvádí povinnost hlásit každou nehodu nebo událost, která 

mohla v nehodu vyústit příslušným institucím do 48 hodin [10].  

Tento dokument připomíná požadavky stanovené v zákoně o prevenci závažných 

havárií, a to požadavek na zpracování Vnitřního havarijního plánu. 
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2.2 Zajištění lékařských služeb a první pomoci  

Předpis udává povinnost zaměstnavatele zajistit dostupnost lékařského personálu 

pro konzultace v otázkách zajištění zdraví zaměstnanců. Pokud se v blízkosti provozovny 

nevyskytuje lékařské zařízení, které by zajistilo ošetření úrazů zaměstnanců, je povinen 

zaměstnavatel proškolit zaměstnance o poskytování první pomoci a poskytnout potřebné 

prostředky k provádění první pomoci – lékárničky první pomoci. Vybavení lékárniček 

první pomoci zdravotnickým materiálem je stanoveno v americké národní normě a platí 

pro malá pracoviště. U větších pracovišť zaměstnavatel určí dovybavení lékárniček podle 

podmínek, přičemž může využít konzultace s místním hasičským záchranným sborem, 

lékařským pracovištěm nebo pohotovostí [11].  

Předpis je podobný požadavkům Traumatologického plánu. 

 

2.3 Nouzový akční plán  

Nouzový akční plán řeší přípravu na mimořádné události, které zaměstnavatel na 

pracovišti může očekávat, jako jsou požáry, úniky chemických látek, hurikány, povodně 

apod. V plánu jsou uvedeni zaměstnanci, jejichž práce pokračuje i v případě mimořádné 

události, a kteří nemohou okamžitě opustit pracoviště, jelikož se jedná o provozy, jejichž 

činnosti nemohou být ukončeny, nebo musí docházet k postupnému odstavování. Součástí 

plánu je grafické znázornění únikových cest, postupy pro hlášení mimořádných událostí a 

postup vyhlášení evakuace. Všichni zaměstnanci musí být seznámeni s postupy, které se od 

nich očekávají v případě mimořádné události. Uvede se shromaždiště osob a způsob 

ověření, zda byli všichni zaměstnanci evakuováni [9].  

Obecně platí, že na každých 20 zaměstnanců by měl být určen jeden vedoucí, který 

bude při mimořádné události rozdávat pokyny a bude mít přehled o alternativních 

únikových cestách v rámci větších areálů, zároveň bude mít přehled o zaměstnancích, kteří 

ze zdravotních důvodů mohou potřebovat pomoc v případě rychlého opouštění prostoru, a 

o nebezpečných prostorech, kterým je nutné se vyhnout. Zároveň při odchodu z pracoviště 

ověří, že daný prostor opustili všichni zaměstnanci [9].  

Musí být prováděna pravidelná cvičení, k ověření znalostí zaměstnanců a 

funkčnosti plánu. Tento plán musí zaměstnavatel písemně vypracovat na pracovištích 
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s více než 10 zaměstnanci. V případě nižšího počtu zaměstnanců stačí ústní sdělení 

informací v rámci školení [9].  

I v tomto případě lze vidět souvislost s Požárním evakuačním plánem. 

 

2.4 Shrnutí zahraničního přístupu 

U výše zmíněných předpisů platných ve Spojených státech amerických shledávám 

souvislost s našimi předpisy konkrétně se způsobem zpracování a obsahem Vnitřního 

havarijního plánu, Traumatologického plánu a Požárního evakuačního plánu. Jak vyplývá 

z výše zmíněného, nedochází k vytvoření jednoho společného plánu, jehož návrh je 

předmětem této diplomové práce, ale zpracovávají se jednotlivé plány, přestože při 

mimořádné události jsou většinou naplněny skutečnosti k provádění činností podle více 

jednotlivých plánů. 
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3 Statistika 

Tato práce je zpracována na základě požadavku společnosti ČEPRO, a.s., která se 

zabývá transportem a skladováním hořlavých kapalin konkrétně pohonných hmot. Považuji 

tedy za důležité uvést statistický přehled havárií, ke kterým došlo v souvislosti se 

skladováním hořlavých kapalin v nádržích. Vzhledem k tomu, že za společnost ČEPRO, 

a.s. není dlouhodobý přehled o haváriích nebo událostech, které k haváriím mohly vést, 

natolik obsáhlý, aby měl vypovídací hodnotu, uvedu níže celosvětový přehled, ve kterém 

jsou shrnuty havárie z období let 1960 – 2003, a který má vzhledem ke svému záběru 

určitou vypovídací hodnotu [13]. 

Za uvedené období došlo ve světě k celkem 242 haváriím při skladování hořlavých 

kapalin v nádržích. Níže uvádím zeměpisné rozdělení havárií (viz. Tab. 2) [13].  

Tab. 2 Zeměpisné rozdělení havárií při skladování hořlavých kapalin v letech 1960 – 2003 [13] 

 

Z hlediska příčin vzniku havárií byl nejčastější příčinou havárie vliv blesku. Blesk 

může způsobit havárii skladovací nádrže přímým úderem nebo tzv. sekundárním účinkem 

jako je vázaný náboj, elektromagnetický nebo elektrostatický impuls, nebo zemní proudy 

[13]. 

Druhou nejčastější příčinou byla údržba zařízení a s ní spojené práce za tepla jako 

je svařování, řezání plamenem nebo řezání se vznikem jisker. Za provozní chybu je 

například považováno přeplnění nádrže, nebo manipulační chyby. Sabotáž způsobila 18 

havárií, jednalo se o teroristické útoky, nebo důsledky vojenských operací (Kuvajt, v roce 

1991), dále žhářství a krádeže. K selhání zařízení došlo vlivem potopení střechy nádrže, 

selhání ventilů nebo ohřívačů, apod. K trhlinám a prasknutím docházelo v důsledku stáří 

zařízení, koroze nebo seismickými pohyby. K polovině případů havárií způsobených 
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statickou elektřinou došlo při odběru vzorků z nádrže. Požáry způsobené otevřeným ohněm 

byly iniciovány požárem travního porostu, kouřením cigaret nebo horkými částicemi, které 

se vyskytovaly v blízkosti skladovací nádrže a iniciovaly vznik požáru výparů hořlavé 

kapaliny [13].  

Přírodní katastrofy jako zemětřesení, nebo hurikány také způsobily několik havárií. 

Nejméně zastoupenou příčinou havárií byly tzv. „runaway reakce“, neboli narušení 

technologických procesů v důsledku rychlých nezvladatelných reakcí, ke kterým může 

docházet v důsledku nečistot uvnitř skladovacích nádrží [13].  

Procentuální zastoupení jednotlivých příčin vzniku havárií je uvedeno v grafu (viz. 

Obr. 2) [13].   

 

Obr. 2 Příčiny havárií skladovacích nádrží hořlavých kapalin v letech 1960 – 2003 [13] 

 

Jak lze vidět, k haváriím při skladování hořlavých kapalin v nádržích dochází, proto 

je nutné přijímat taková preventivní opatření a nastavit takovou míru bezpečnosti, aby se 

jejich vzniku buď úplně zamezilo, nebo se alespoň zajistilo bezpečí přítomných osob. 
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4 Vymezení pojmů – Sdružený havarijní plán 

Pro účely Sdruženého havarijního plánu: 

Havárií je mimořádná událost, neovladatelná, určená v čase a prostoru, vyvolaná 

v souvislosti s provozem zařízení, nebo působící na zařízení v takové síle, že je ohroženo, 

nebo hrozí ohrožení zdraví a života lidí, zvířat, životního prostředí (včetně zhoršení nebo 

ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod) a majetku, kterou nedokážou zvládnout 

zaměstnanci provozovatele vlastními silami, nebo hrozí, že by ji zvládnout nemuseli, nebo 

by při využití pouze vlastních sil nadměrně zvyšovali rizika spojená s mimořádnou 

události, nebo kdy je nutné provést záchranné a likvidační práce složkami integrovaného 

záchranného systému. 

Nebezpečnou látkou je nebezpečná látka podle § 2 písm. e) zákona o prevenci 

závažných havárií, a závadná látka podle § 39 vodního zákona. 

Sdruženým havarijním plánem je písemný dokument obsahující náležitosti 

Vnitřního havarijního plánu, Havarijního plánu, Požárního evakuačního plánu a 

Traumatologického plánu, podle příslušných předpisů, který tyto dokumenty nahrazuje.  
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5 Struktura Sdruženého havarijního plánu 

Níže uvádím strukturu Sdruženého havarijního plánu, která byla vytvořena tak, aby 

splňovala náplň všech včleněných plánů a zároveň byla dodržena logická návaznost 

jednotlivých kapitol. 

 

 A Informativní část 

  A.1 Účel zpracování 

  A.2 Identifikační údaje o provozovateli, vlastníkovi a objektu (areálu) 

  A.3 Identifikační údaje dotčených osob 

A.4 Popis činností provozovaných v objektu (resp. areálu) včetně popisu 

technologie, nebezpečných látek a jejich množství, technická preventivní 

bezpečnostní opatření 

 B Popisná část 

  B.1 Popis scénářů havárií a jejich řešení 

B.2 Způsoby monitorování vzniku, průběhu a následků havárie a jejich 

využití pro varování 

B.3 Organizační bezpečnostní opatření 

B.4 Grafické znázornění bezpečnostních opatření 

 C Operativní část 

  C.1 Postup předávání informací o havárii příslušným institucím 

  C.2 Řízení zásahu při havárii 

  C.3 Spojení při havárii 

  C.4 Způsoby hlášení vzniku havárie 

  C.5 Sanace havárie 



16 

 

  C.6 Systém zajištění první pomoci 

  C.7 Systém varování a evakuace zaměstnanců 

C.8 Zajištění individuální ochrany a bezpečnosti práce za běžného provozu 

a při havárii  

 D Dokumentační část 

  D.1 Přehled dokumentů o seznámení zaměstnanců s možnými haváriemi 

  D.2 Umístění kopií tohoto plánu 

  D.3 Dokumentace o výsledcích cvičení 

  D.4 Návrhy na změny plánu 

  D.5 Změnový list 
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6 Metodický návod k vypracování Sdruženého havarijního plánu 

Dále je uveden metodický návod k vypracování Sdruženého havarijního plánu. 

Pokud se jej případný zpracovatel Sdruženého havarijního plánu bude držet, výsledný plán 

bude naplňovat požadavky Vnitřního havarijního plánu dle zákona o prevenci závažných 

havárií, Havarijního plánu dle vodního zákona a Požárního evakuačního plánu dle zákona 

o požární ochraně včetně Traumatologického plánu. Tento návod je zpracován univerzálně, 

lze jej tedy využít i na jiné provozy než jsou provozy společnosti ČEPRO, a.s. Výjimku 

tvoří činnost ukládání tuhých statkových nebo organických hnojiv na zemědělské půdě, 

nebo objektech obdobného charakteru, u nichž by do plánu musely být doplněny některé 

informace navíc, jimiž jsem zde čtenáře nezatěžoval, protože primární účel byl zaměřen na 

použitelnost v rámci ČEPRO, a.s. a podobných provozech [1-8]. 

 

A Informativní část 

A.1 Účel zpracování 

Na úvod je vhodné uvést, za jakým účelem se Sdružený havarijní plán zpracovává, 

na základě jakých předpisů je povinnost jej zpracovat, a na které osoby se povinnosti 

v něm uvedené vztahují. 

 

A.2 Identifikační údaje o provozovateli, vlastníkovi a objektu (areálu) 

V prvním bodě se uvedou identifikační údaje o provozovateli, jako jsou název 

společnosti a její sídlo, IČO, případně DIČ, kontaktní údaje – telefon, fax, e-mail. Dále 

název a adresa objektu nebo areálu, kterého se Sdružený havarijní plán týká. Uvedou se 

jména, příjmení a bydliště osob, které jsou zplnomocněné jednat za společnost provozující 

danou činnost. Pokud provozovatel činnosti není současně vlastníkem území/objektu, je 

nutné identifikační údaje uvést zároveň o vlastníkovi případně nájemci. 
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A.3 Identifikační údaje dotčených osob 

Dotčenými osobami jsou: 

 osoby určené ke komunikaci s krajských úřadem a složkami Integrovaného 

záchranného systému (dále jen „IZS“), případně jinými havarijními službami a 

podílející se na preventivních opatřeních 

 osoby, které fyzicky plní úkoly určené tímto plánem a nejsou v kontaktu s krajským 

úřadem 

 statutární zástupce/i společnosti 

 autor Sdruženého havarijního plánu 

U těchto osob se uvádí, jméno, příjmení, telefonní číslo a pracovní zařazení. U autora 

plánu navíc adresa trvalého bydliště a dosažené odborné vzdělání. Vzhledem ke snazší 

aktualizaci údajů lze uvádět kontakty na dotčené osoby v příloze. 

 

A.4 Popis činností provozovaných v objektu (resp. areálu) včetně popisu 

technologie, nebezpečných látek a jejich množství, technická preventivní 

bezpečnostní opatření 

A.4.1 Základní informace 

Stručný popis zájmového území je vhodné doplnit výčtem provozovatelů činností, 

kteří na tomto území vykonávají činnosti včetně popisu těchto činností. Dále uvést přírodní 

podmínky okolí jako např. hydrogeologické podmínky apod.  

Následuje popis zařízení, ve kterých se vyskytuje nebezpečná látka (viz. kapitola 4 

Vymezení pojmů), u zásobníků je vhodné uvést jejich kapacitu, u potrubních vedení 

průtoky, je možné uvést další důležité technické parametry zařízení. Je nutné popsat 

technické řešení kanalizace, a to jak odpadní tak dešťové, uvést odkud kam odtoky 

směřují, kde lze provádět kontrolu, případně uzavření kanalizačních cest. Do popisu se 

zahrnou i cesty odtoku hasebních látek použitých při zásahu, pokud jsou odlišné od 

zmíněné kanalizace. Pokud hasební látky při svém odtoku ohrožují přilehlé objekty 
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případně horninové prostředí nebo pozemní technologie (kolektory, technologické kanály), 

je nutné uvést i tyto možnosti ohrožení. 

A.4.2 Preventivní bezpečnostní opatření (stavební, technologická, konstrukční) a 

opatření k zastavení rozvoje 

Dále se uvedou preventivní opatření sloužící k zabránění vzniku mimořádné 

události, zjištění havarijní události, případně zmírnění jejích následků. Jedná se zejména o 

stavební, technologická a konstrukční opatření – přítomnost záchytných a havarijních 

jímek, instalovaná požárně bezpečnostní zařízení, kontrolní systémy pro zjišťování úniku 

látek apod. Funkčnost těchto zařízení se dokládá záznamy (revizní zprávy, zprávy o 

kontrole, plány údržby, apod.). 

 

A.4.3 Nebezpečné látky a zdroje rizika 

Nebezpečné látky případně jiné zdroje rizik se uvedou včetně maximálních 

množství (lze doplnit o údaj průměrných množství) a základních údajů. Doporučuje se 

s ohledem na přehlednost neuvádět veškeré fyzikálně-chemické charakteristiky látek, 

jelikož to není účelné, stačí uvést odkaz na dokumentaci, kde lze tyto informace dohledat – 

týká se identifikačních a bezpečnostních listů. V případech, kdy tyto listy neexistují, je 

nutné uvést vlastnosti těchto látek uvedené v příloze č. 2 vyhlášky o náležitostech 

havarijního plánu. 

 

B Popisná část 

B.1 Popis scénářů havárií a jejich řešení 

Uvedou se scénáře havárií, které vychází z analýzy rizik, určí se zdroje rizik a 

následky, které může havárie vyvolat. Lze uvést případná ochranná opatření a popsat 

postupy rozvoje havárií dříve proběhlých. Uvede se průběh havárie a činnosti, které jej 

mohou ovlivnit, zváží se domino efekt, nebo jiné vážné následky havárie, zhodnotí se 

rozvoj havárie mimo areál provozovatele. Odhadne se ohrožení osob, zvířat, životního 

prostředí a majetku a vyhodnotí se přijatelnost tohoto ohrožení. U každého rizikového 
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zařízení bude uveden předpokládaný scénář/scénáře, které mohou nastat vlivem 

mimořádné události tohoto zařízení. 

B.2 Způsoby monitorování vzniku, průběhu a následků havárie a jejich využití 

pro varování 

Jako monitorovací zařízení vzniku havárie slouží například systém elektrické 

požární signalizace. Dále se jedná o řídicí systémy, které vyhodnocují změny parametrů a 

při překročení limitních stavů hlásí poruchy, případně havárie a upozorňují (varují) 

obsluhu zařízení, nebo sami odstavují zařízení. Je vhodné uvést, kde se jaká monitorovací 

zařízení nacházejí, jak se provozují a jakým způsobem vyhodnocují mimořádné stavy. U 

technologií hrozících úniky látek do ovzduší se monitoruje i meteorologická situace. 

 

B.3 Organizační bezpečnostní opatření 

Organizační bezpečnostní opatření je vhodné rozdělit do následujících kategorií. 

 

B.3.1 Vlastní síly a technické prostředky k likvidaci havárie 

Uvedou se osoby, které jsou určeny k prvotnímu zásahu a k provedení opatření 

k zamezení rozvoje havárie, je vhodné uvést pracovní doby jednotlivých osob a jejich 

počty. Dále se uvedou technické prostředky, kterými provozovatel disponuje, a které jsou 

určeny na likvidaci havárie minimálně v její prvotní fázi. Jedná se o havarijní sady apod. 

Uvede se jejich obsah a umístění v rámci areálu. 

 

B.3.2 Smluvní zajištění sil a prostředků 

Zde je výčet smluvně zajištěných sil a prostředků ke spolupráci při vzniku 

mimořádné události s uvedením způsobu zkontaktování těchto složek, dojezdových časů a 

vybavením, kterým disponují. Zároveň se uvedou činnosti, které jsou smluvně zajištěny. 
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B.4 Grafické znázornění bezpečnostních opatření 

Tato kapitola obsahuje grafická znázornění bezpečnostních opatření, která jsou pro 

čtenáře přehlednější, a dotyčný se snáze zorientuje než v případě textového popisu. Pro 

grafické podklady se doporučuje využít topografické mapy pro zobrazení situace areálu, 

v případě potřeby rozkreslení jednotlivých objektů lze využít stavebních nebo 

technologických výkresů. Vždy je nutné grafickou část koncipovat tak, aby čtenář bez 

hlubších stavebních, technologických nebo strojírenských znalostí pochopil souvislosti. 

K tomu se také grafická část opatřuje legendou s vysvětlením jednotlivých značek a 

symbolů. Doporučuje se nezabíhat do přílišných podrobností, raději zobrazit celý areál 

v situaci, jen v ojedinělých případech rozkreslovat jednotlivé budovy, nebo technologické 

celky. Zároveň je důležité, aby veškeré souvislosti byly patrné, tudíž v případě větších 

areálů se přistupuje k formátu A3, oproti standartnímu formátu A4.  

Níže jsou vyjmenovány všechny druhy jednotlivých grafických příloh, ovšem ne 

v každém provozu budou všechny využity. V případě jednoduchých areálů lze jednotlivé 

druhy spojovat (kombinovat) a snížit tak celkový počet.  

 

B.4.1 Grafické znázornění bezpečnostních zón v provozu  

V grafické části se vymezí bezpečnostní zóny u provozů a zařízení s výskytem 

hořlavých prachů (Zóny 20 – 22) a bezpečnostní zóny u provozů a zařízení s výskytem 

hořlavých plynů a par (Zóny 0 – 2). 

 

B.4.2 Grafické znázornění oblastí s vyznačením zákazů a omezení 

Tato část obsahuje vyznačení oblastí, kde je zákaz kouření, kam je zákaz vstupu 

s plamenem, případně je vstup umožněn jen povolaným osobám. Dále oblasti s omezením 

vstupu jen osob s určitým vybavením (osobními ochrannými prostředky – např. přilba, 

ochranné brýle, antistatická obuv, antistatický oděv, apod.) Uvedou se například i zákazy 

vjezdu osobních nebo nákladních vozidel. 
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B.4.3 Grafické znázornění míst, kde ústí havarijní odpouštěcí armatury 

nebezpečných látek a médií 

Jedná se o místa, kam v případě havarijní situace dochází k transportu (odpuštění) 

nebezpečných látek, tudíž vstup do těchto prostorů nebo jejich blízkosti by mohl být zdraví 

ohrožující, zároveň se může jednat o prvky odlehčení výbuchu (odlehčovací membrány, 

klapky a ventily). 

 

B.4.4 Grafické znázornění hlavních tras havarijních potrubí, která odvádí 

nebezpečné látky a média mimo technologické zařízení 

Vyznačí se cesty potrubí, kudy se odvádí nebezpečné látky, kudy vede kanalizace, 

kde jsou šachty a uzávěry, aby v případě narušení těchto cest vlivem mimořádné události 

bylo patrné, kde je třeba učinit další opatření. 

 

B.4.5 Grafické znázornění únikových cest a evakuačních tras, zároveň shromaždiště 

osob 

Při vyznačování únikových cest se vychází z projektové dokumentace, kde musí být 

únikové cesty stanoveny tak, aby umožňovaly bezpečný únik všech osob. 

 

B.4.6 Grafické znázornění umístění důležitých prostředků  

Do grafické přílohy se vyznačí místa s uložením prostředků první pomoci (lékárny 

první pomoci, uložení profylaktik), osobních ochranných prostředků pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zejména při mimořádných událostech, věcných 

prostředků požární ochrany, umístění stacionárních systémů detekce (detekce koncentrací 

plynů a par, elektrická požární signalizace), poplachových systémů a přístupových resp. 

zásahových cest, které se užijí v případě vstupu do objektu za mimořádné události. 
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C Operativní část 

C.1 Postup předávání informací o havárii příslušným institucím 

Následující část obsahuje telefonní spojení na osoby (zástupce složek), jichž se 

havárie týká. Při zjištění vzniku mimořádné události je nejprve nutné zajistit vyrozumění 

všech zaměstnanců nacházejících se v ohroženém prostoru vzhledem k ochraně zdraví, a 

dále k zahájení činností vedoucích k omezení následků. Následuje vyrozumění složek 

integrovaného záchranného systému a dále osob, které jsou předurčeny k likvidaci havárie 

z řad zaměstnanců provozovatele (např. vedoucí zaměstnanci společnosti, zaměstnanci 

jiných středisek v rámci společnosti), následuje předání informací dalším havarijním 

složkám (např. smluvní havarijní složky). Uvede se systém informování veřejnosti a 

sdělovacích prostředků.  

V telefonním seznamu je nutné mít telefonní spojení zejména na: Hasičský 

záchranný sbor České republiky a jednotky PO zařazené do plošného pokrytí daného 

území, Policii České republiky, správce povodí daného území, vodoprávní úřad, Českou 

inspekci životního prostředí, Zdravotnickou záchrannou službu, městský (obecní) úřad, 

krajský úřad, orgán ochrany veřejného zdraví, Český inspektorát lázní a zřídel (nachází-li 

se provozní území v ochranných pásmech léčivých zdrojů nebo zdrojů minerálních vod), 

správce daného vodního toku, vlastníka nebo provozovatele kanalizace, do které je 

napojena kanalizační síť areálu, odběratele vody, jehož zdroj je ohrožen. Vždy je nutné 

uvádět kontakty na místně příslušné orgány, které je vhodné doplnit o funkční zařazení 

osob, se kterými je komunikováno, může být doplněno o jména konkrétních osob, ale 

vzhledem k obměně osob, je vhodné uvádět zejména funkční zařazení. 

 

C.2 Řízení zásahu při havárii 

Uvedou se názvy funkcí osob, které jsou oprávněné řídit zásah likvidace havárie, 

v první fázi z řad složek IZS, dále z řad smluvních havarijních složek provozovatele, 

systém předávání řízení a s tím spojený systém předávání informací o zásahu. 
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C.3 Spojení při havárii 

Spojení musí být zajištěno zejména mezi zaměstnanci při vzniku havárie, a dále po 

příjezdu složek IZS i s těmito složkami. Spojení se zajišťuje s ohledem na situaci, u 

rozlehlejších areálů je vhodné užívat vysílaček při komunikaci mezi zaměstnanci. Dále 

musí být zajištěno spojení z areálu ven, tím je myšleno zejména telefonní spojení na osoby 

nacházející se mimo areál. Spojení se využívá radiové, telefonní, fyzické, atd. 

 

C.4 Způsoby hlášení vzniku havárie 

Způsob hlášení vzniku havárie v případě úniku nebezpečné látky, požáru nebo 

výbuchu v objektu s touto látkou, vychází ze zákona o prevenci závažných havárií. Při 

vzniku havárie musí být její vznik bezodkladně ohlášen krajskému úřadu, České inspekci 

životního prostředí, Operačnímu a informačnímu středisku integrovaného záchranného 

systému a dotčeným obcím.  

Dále musí být doručeno krajskému úřadu hlášení o vzniku závažné havárie do 24 

hodin od jejího vzniku. Toto hlášení se zpracovává do formuláře dle vyhlášky č. 228/2015 

Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a 

konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, příloha č. 2. Další povinností je 

zpracovat konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie, která se předloží ke 

schválení krajskému úřadu do 3 měsíců od jejího vzniku. Tato zpráva se zpracovává 

vyplněním formuláře uvedeného v příloze č. 3 zmíněné vyhlášky. Přitom se požívají kódy 

dle přílohy č. 4 a návod dle přílohy č. 5 téže vyhlášky.   

Hlášení vzniku havárie je uloženo i podle vodního zákona, kde je povinnost ohlásit 

havárii Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany 

nebo Policii České republiky, případně správci povodí. 

 

C.5 Sanace havárie 

Zde se uvádí organizace, které jsou určeny k provedení asanačních prací, orgány 

nebo osoby, které jsou odpovědné za provedení těchto prací, za dohled nad kvalitou těchto 
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prací. Uvedou se opatření k odstranění příčin havárie (uzavření ventilů, oprava nádrží, 

odčerpávání látek), dále činnosti vedoucí k dosažení jakosti vody před vznikem havárie. 

Uvedou se způsoby, jakými se bude zasažené území sanovat až po přeměnu do původního 

stavu. Uvede se způsob odstraňování odpadů vzniklých při likvidaci havárie. Dále se uvede 

systém, jakým se bude zaznamenávat postup sanace. 

 

C.6 Systém zajištění první pomoci 

Tato kapitola nahrazuje samostatný traumatologický plán. Na úvod se uvede 

systém, jakým je zajištěno poskytování první pomoci, kde jsou uloženy prostředky 

k poskytnutí první pomoci a jaký je jejich obsah, kdo je odpovědný za jejich obměnu. 

Uvedou se osoby (pracovní pozice), které jsou určeny k poskytování první pomoci. Jakým 

způsobem probíhá hlášení úrazu. U areálů s vysokým počtem vyskytujících se osob se 

uvedou dostupní poskytovatelé akutní lůžkové péče v okolí pro případ havárií/nehod/úrazů 

s vysokým počtem zraněných. Uvedou se základy poskytování první pomoci při 

poraněních, která osobám v rámci vykonávání pracovních činností hrozí. Je důležité 

instrukce k poskytnutí první pomoci psát přehledně a stručně, aby bylo možné je rychle 

použít. 

 

C.7 Systém varování a evakuace zaměstnanců 

U systému varování se uvedou způsoby a technické prostředky, které budou použity 

a kdo za jejich uvedení do provozu odpovídá. Určí se osoba, která provádí řízení evakuace 

a místo její dislokace. Dále osoby, které přispívají ke zdárnému průběhu evakuace a 

zajišťují určité činnosti. Určí se shromaždiště osob a shromaždiště evakuovaného materiálu 

včetně osoby, která jej střeží. Určí se osoba, která provede kontrolu počtu evakuovaných 

osob na základě evidence a komu předá vyhodnocení kontroly. Uvede se způsob, jakým 

budou osoby informovány o ukončení nebezpečí. Tato podkapitola z větší části nahrazuje 

Požární evakuační plán  - § 33 vyhlášky o požární prevenci. 
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C.8 Zajištění individuální ochrany a bezpečnosti práce za běžného provozu a 

při havárii  

K zajištění individuální ochrany se za běžného provozu používají stanovené osobní 

ochranné pracovní prostředky, které jsou zaměstnancům přiděleny. Pro různé činnosti 

mohou být stanoveny různé ochranné prostředky. Povinností zaměstnanců je tyto 

prostředky používat a udržovat v použitelném stavu. Uvedou se veškeré osobní ochranné 

pracovní prostředky, které zaměstnanci dostávají, způsob jakým je dostávají a jak probíhá 

jejich obměna, dále kde jsou tyto prostředky uskladněny a kam se ukládají použité 

prostředky. 

Při vzniku havárie se používají ochranné prostředky, které mají za účel ochránit 

zaměstnance před riziky, která vyplývají z nastalé situace při její likvidaci. Opět se uvádí 

jejich výčet, způsob výdeje, uložení a odevzdání použitých prostředků. Mimo osobní 

prostředky se používají ochranné, zásahové a technické prostředky. V případě těchto 

prostředků se může jednat o majetek vlastní, který je ale uložen mimo areál, nebo cizí, 

který je smluvně zajištěn k poskytnutí v případě havárie. 

 

D Dokumentační část 

D.1 Přehled dokumentů o seznámení zaměstnanců s možnými haváriemi 

Uvedou se dokumenty, které dokládají seznámení zaměstnanců s možnými 

haváriemi, jedná se o záznamy ze školení. Uvede se způsob ověřování získaných znalostí, 

a kde jsou tyto doklady dostupné. 

 

D.2 Umístění kopií tohoto plánu 

Uvede se umístění elektronické podoby tohoto plánu a fyzické umístění tištěných 

verzí tak, aby plány byly trvale přístupné zaměstnancům. Výpisy nebo jednotlivé části 

plánu, které se umisťují viditelně na pracovištích, se uvedou taktéž. 
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D.3 Dokumentace o výsledcích cvičení 

Uvede se systém vyhotovování záznamů o cvičeních sloužících k ověření a 

prohloubení znalostí, a postupů ke zmírnění a likvidaci následků mimořádné události, a 

upozorní se na uložení těchto záznamů tak, aby byly trvale dosažitelné, jelikož jsou 

nedílnou součástí tohoto plánu. Dále se uvede místo uložení těchto záznamů. 

 

D.4 Návrhy na změny plánu 

Součástí plánu je tabulka (viz. Tab. 3), do které se zaznamenávají návrhy na změny 

tohoto plánu, ať byly navrženy zaměstnanci, nebo při vnitřních kontrolách, kontrolách 

externích organizací (dodavatelských nebo odběratelských společností), nebo státních 

orgánů, případně vyplynuly z tematických cvičení. Dále se uvede systém, jak bude 

s návrhy pracováno. 

Tab. 3 Vzor tabulky návrhů na změny Sdruženého havarijního plánu 

 

 

D.5 Změnový list 

Součástí plánu je změnový list, do kterého se zaznamenávají všechny provedené 

změny tohoto plánu. Níže je uvedena jeho struktura (viz. Tab. 4). 
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Tab. 4 Vzor změnového listu 
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7 Sdružený havarijní plán 

Pro názornou ukázku vzhledu a obsahu navrhovaného Sdruženého havarijního 

plánu byl vypracován tento plán pro areál ČEPRO, a.s., který zároveň slouží k ověření 

funkčnosti navrženého metodického návodu.  

V areálu se nachází sklad pohonných hmot ČEPRO, a.s., zároveň je zde 

přečerpávací stanice MERO ČR, a.s. Jelikož oba tito provozovatelé naplňují požadavky na 

zpracování tohoto plánu a jsou v jednom společném areálu, tudíž případná havárie by se 

týkala obou těchto subjektů, byl vypracován jeden společný plán, ve kterém jsou zahrnuti 

oba provozovatelé, zároveň mimo areál se nachází veřejná čerpací stanice pohonných hmot 

EuroOil, která je zmíněna v částech, které se jí týkají, ovšem nesplňuje požadavky na 

zpracování plánu jako celku. 

Uvádím zde, že veškeré informace použité ve Sdruženém havarijním plánu (viz. 

Příloha 1) mi byly poskytnuty společností ČEPRO, a.s., případně byly získány při osobní 

návštěvě areálu. Provedl jsem jejich protřídění, zpřehlednění do tabulek a zanesení do 

plánu. Jelikož tento plán má být samostatným autonomním plánem, který lze přímo použít 

pro zmíněný areál, nedodržel jsem při jeho tvorbě požadavky na vypracování diplomové 

práce z hlediska členění textu, apod., a celkový charakter této části odpovídá praxi. 

V plánu nejsou užity citace, informace byly získány zejména z těchto dokumentů: 

 18/HSE/04/00/NME/2015 – Vnitřní havarijní plán Nové Město, ČEPRO, a.s. a 

MERO ČR, a.s. 

 10/HSE/02/00/NME/2015 – Havarijní plán skladu Nové Město u Kolína, ČEPRO, 

a.s.  

 07/HSE/01/00/NME/2015 – Požární evakuační plán skladu Nové Město, ČEPRO, 

a.s.  

 09/HSE/03/00/NME/2015 – Traumatologický plán skladu Nové Město, ČEPRO, 

a.s. 

 03/HSE/01/00/NME/2015 - Dokumentace o začlenění do kategorie činností se 

zvýšeným požárním nebezpečím, nebo s vysokým požárním nebezpečím skladu 

Nové Město, ČEPRO, a.s. 

 Dokumentace zdolávání požárů, ČEPRO, a.s. 
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 Výkresy areálu se zakreslením technologií ve formátu dwg 

 

Ve Sdruženém havarijním plánu Nové Město nejsou uvedeny žádné informace, 

které by mohly poškodit zmíněné společnosti, na jejich žádost. Za ČEPRO, a.s. je popsána 

technologie, ovšem množství látek a další citlivé informace uvedeny nejsou. V tabulkách 

jsou takováto místa vynechána, v textu nahrazena “… “ nebo uvedeno “Informace 

nezveřejněny“. Za MERO ČR, a.s. nejsou uvedeny žádné informace o technologiích, 

provozu ani jejich zaměstnancích.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo provést přehled havarijní dokumentace 

zpracovávané na základě právních předpisů, a zhodnotit, zda lze jednotlivé dokumenty 

sloučit do uceleného a funkčního plánu za účelem zjednodušení. 

K dosažení tohoto cíle jsem nejprve prostudoval právní předpisy týkající se oblasti 

požární ochrany, bezpečnosti práce, prevence závažných havárií a ochrany životního 

prostředí. Popsal jsem způsoby a důvody zpracování jednotlivých havarijních dokumentů a 

zhodnotil vzájemné interakce mezi nimi. Prostudoval jsem řešení obdobné problematiky 

v zahraničí a uvedl statistiku havárií při skladování hořlavých kapalin ve světě za nedávné 

období. Vytvořil jsem strukturu sdruženého havarijního dokumentu a metodický návod pro 

zpracování tohoto plánu z hlediska věcné a obsahové náplně, při zachování efektivního 

přístupu tak, aby byly splněny všechny požadavky jednotlivých předpisů. Posledním 

bodem bylo ověření funkčnosti metodického návodu, které jsem provedl vytvořením 

Sdruženého havarijního plánu pro areál společnosti ČEPRO, a.s. Nové Město.  

Prvním výsledkem je zjištění, že současné právní předpisy dovolují sloučit 

vybranou dokumentaci do jednoho uceleného plánu za účelem zjednodušení. Druhým 

výsledkem je vytvoření metodického návodu pro tvorbu sdruženého dokumentu, který 

mohou využít zpracovatelé havarijní dokumentace. 

Tato diplomová práce, případně její části, mohou sloužit zpracovatelům havarijní 

dokumentace jako pomůcka při tvorbě Sdruženého havarijního plánu, případně může být 

využita jako studijní podklad pro případné legislativní změny. Vytvořený Sdružený 

havarijní plán pro areál Nové Město může být využit k aktualizaci současně vedené 

dokumentace společnosti. 
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A Informativní část 

A.1 Účel zpracování 

Tento Sdružený havarijní plán je vytvořen na základě zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci 

závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 

chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace 

a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku a naplňuje požadavky Vnitřního 

havarijního plánu. Zároveň obsahuje skutečnosti Havarijního plánu dle zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 

plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 

škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů. Dále obsahově splňuje požadavky 

Požárního evakuačního plánu zpracovaného na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů. 

V neposlední řadě nahrazuje Traumatologický plán splňující podmínky dle zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento dokument se vztahuje na všechny osoby vyskytující se v areálu Nové Město – 

zaměstnance ČEPRO, a.s. a MERO ČR, a.s. a stejně tak na zaměstnance externích 

organizací. Všechny osoby s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeny. 

 

A.2 Identifikační údaje o provozovateli, vlastníkovi a objektu (areálu) 

Níže jsou uvedeny identifikační údaje o provozovatelích (viz. Tab. č. 1). 

Tab. č. 1: Identifikační údaje o provozovatelích 
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Činnost je provozována v oploceném areálu společnosti. V rámci areálu současně působí 

společnost MERO ČR, a.s., která zde provozuje čerpací stanici Nové Město, která je 

součástí ropovodu Družba. Slouží k tranzitu ropy a posilování výkonu ropovodu, dále ke 

zpětnému čerpání ropy z Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves do rafinérie PARAMO. 

Společnost ČEPRO, a.s. je vlastníkem areálu.  

Seznam osob zastupujících společnosti – oprávněné jednat jejich jmény jsou uvedeny 

v tabulce (viz. Tab. č. 2). 

Tab. č. 2: Sezam osob zastupujících společnosti – oprávněné jednat jejich jmény  

 

 

A.3 Identifikační údaje dotčených osob 

Níže jsou určeny osoby pověřené realizací preventivních bezpečnostních opatření 

uvedených v tomto plánu (osoby, které odpovídají za jejich provedení). Tyto osoby jsou 

určeny ke komunikaci s krajských úřadem, a složkami IZS, případně jinými havarijními 

službami dle pověření (viz. Tab. č. 3).  
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Tab. č. 3: Identifikační údaje osob pověřených realizací preventivních bezpečnostních opatření 

 

Dále jsou uvedeny osoby, které fyzicky plní úkoly určené tímto plánem a nejsou 

v kontaktu s krajským úřadem (viz. Tab. č. 4). 

Tab. č. 4: Identifikační údaje osob, které fyzicky plní úkoly stanovené v tomto plánu 

 

Autor Sdruženého havarijního plánu: 

Bc. Lukáš Piroutek, vzdělání: Vysoká škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti 

průmyslu, adresa: Palachova 168, Poděbrady, 290 01, tel. 776 580 984. 

 

A.4 Popis činností provozovaných v objektu (resp. areálu) včetně popisu 

technologie, nebezpečných látek a jejich množství, technická preventivní 

bezpečnostní opatření 
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A.4.1 Základní informace 

Areál 

Areál se nachází u hlavní silniční komunikace I/12 Praha – Český Brod - Kolín, 

jihozápadně od osady Nové Město u Kolína v katastrálním území Břežany I. Areálem 

prochází podzemní produktovody, napojení na železnici není zbudováno. Okolní území je 

zemědělsky obdělávané. Vodohospodářský potenciál (povrchové i podzemní vody) je 

hodnocen jako nízký. Sklon v jižní části skladu je k jihozápadu s mělkou depresí 

východním směrem (vyústění kanalizace areálu) k potoku Blinka, který protéká západně 

od skladu ve směru k severu a ústí do Výrovky. Podzemní voda byla vrtnými pracemi 

zjištěna v hloubce 6 až 12 m pod povrchem, ovšem má malou vydatnost (setiny až tisíciny 

l/s), čemuž odpovídá nízký koeficient filtrace (10
-7

 až 10
-8

 m/s), což může být výhodné při 

úniku a šíření ropných látek v areálu. Z geologického hlediska má půda tuto skladbu: 0,0 – 

0,4 m – černohnědá humózní hlína, 0,4 – 2,0 m – hnědá spraš bez prachu, 2,0 – 3,0 m – 

štěrk o průměru 3 cm s výplní spraše, 3,0 – 5,0 m – zelenožlutý zvětralý jílovec, 5,0 – 15,0 

m – šedý pevný slínovec. Areál skladu není součástí zvláštně chráněného území dle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Legislativně 

chráněné území v blízkosti areálu není, je zde biokoridor ÚSES (územní systém 

ekologické stability) – potok Blinka. Rozloha areálu je 9,1 ha. Areál je oplocen ostnatým 

drátem a střežen kamerovým systémem. 

Areál je vybaven zdroji hasebních látek, které slouží obou provozovatelům, jedná se 

zejména o hydrantovou síť a dvě požární nádrže o celkovém objemu 500 m
3
 vody. Provozy 

jsou dále vybaveny práškovými a sněhovými hasicími přístroji. 

 

Zařízení ČEPRO, a.s. 

Zařízení slouží k dlouhodobému skladování pohonných hmot pro Správu státních 

hmotných rezerv (obměna po 5 letech) a tranzitnímu čerpání (maximální průtoky 185 

m
3
/hod) pohonných hmot. Mimo hranice areálu je veřejná čerpací stanice EuroOil, její 

zásobování pohonnými hmotami je zajištěno autocisternami. Areál je napájen elektrickou 

energií přes rozvodnu vysokého napětí 110 kV se 2 transformátory. Za provozu jsou 

přítomny 2-3 osoby (denní směna – 2 zaměstnanci společnosti, 1 zaměstnanec ostrahy, 

noční směna – 1 zaměstnanec společnosti, 1 zaměstnanec ostrahy). Vstup cizích osob cca 5 

denně. Vstup na veřejnou čerpací stanici cca 30 osob denně, čerpací stanice je 

bezobslužná. 

 Uložiště pohonných hmot (obj. 201) – 6 velkoobjemových podzemních nádrží 

(ocelové, válcové, stojaté s kopulovitou střechou, obetonované, obsypané zeminou, 

6 x 10 500 m
3
 motorové nafty), manipulační chodba, objekt vybaven stabilním 

hasicím zařízením CO2, vzduchotechnikou, elektrickou požární signalizací, pod 
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nádržemi drenáže k odvedení podzemní vody ústící do dešťové kanalizace, 

indikační systém úniku dna a pláště zaústěn do indikační jímky  

 Čerpací stanice (obj. 202) – podzemní objekt k čerpání hmot skladovaných v obj. 

201, čerpadla, sběrná nádrž, nádrž na chladicí kapalinu, slopová nádrž, 3 

odkalovací nádrže, 3 záchytné vany pro zachycení úniku z popsaných zařízení, pod 

objektem drenáže k odvedení podzemní vody ústící do dešťové kanalizace 

 Výstupní měřící stanice (obj. 203) – měření množství pohonných hmot, filtrace, 

odlučování vzduchu a plynu z čerpaných hmot, opatřena záchytnou vanou 

 Rozdělovací šachta (obj. 204) – příjem/výdej z/do produktovodu a skladovacích 

nádrží, dále slouží k nastavení toků při tranzitním čerpání, betonová vana 

s ocelovou vložkou, ústí zde produktovody:  

Mstětice – Nové Město (DN200 a DN300) 

Nové Město – Potěhy – Šlapanov (DN250) 

Nové Město – Cerekvice/B (DN300) 

 Veřejná čerpací stanice EuroOil (obj. 205) – běžné čerpání pohonných hmot včetně 

služeb zákazníkům, kanalizace je napojena na kanalizaci skladu, žlaby pro 

zachycení úkapů při čerpání pohonných hmot jsou svedeny do bezodtokové 

dvouplášťové ocelové nádrže (5 m
3
) s následným odvozem zajištěným 

dodavatelsky, skladování pohonných hmot ve 4 ocelových nadzemních 

jednoplášťových nádržích (4 x 32 m
3
) 

 Dešťová kanalizace  - odvod vody z komunikací, travnatých ploch, střech objektů a 

podzemních drenáží, při znečištění vod lze uzavřít odtok v šachtách pomocí 

kanálových šoupátek, v šachtách kanalizace vedoucí z objektů 206 a 310 je 

instalováno identifikační zařízení pro zjišťování ropných látek pro zabránění 

rozšíření do vodoteče Blinka 

Většina zařízení skladu je ovládána a monitorována dálkově operátorem skladu na velínu, 

kde při zjištění odchylek provozních technických parametrů (tlaku, dopravovaného 

množství, atd.) dochází k vyhodnocování stavu. Sklad je dále vybaven monitorovacím 

kamerovým systémem, technologie, u nichž hrozí riziko úniku látek, jsou opatřeny 

záchytnými a havarijními jímkami. Vybrané technologie jsou hlídány fyzicky. 

Mimořádnou událost lze dále identifikovat průvodními jevy, jako je např. kouř, plamen, 

netypický zvuk. Podzemní prostory jsou vybaveny stabilními detektory výbušných par a 

plynů DEGA. 

 

Zařízení MERO ČR, a.s. 

Informace nezveřejněny. 
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A.4.2 Preventivní bezpečnostní opatření (stavební, technologická, konstrukční) a 

opatření k zastavení rozvoje 

Níže jsou uvedena preventivní bezpečnostní opatření provozovaná ČEPRO, a.s. (viz. Tab. 

č. 5) a MERO ČR, a.s. (viz. Tab. č. 6). Záznamy dokládající funkčnost opatření (revizní 

zprávy, plány údržby, apod.) uchovávají vedoucí zaměstnanci. 

Tab. č. 5: Preventivní bezpečnostní opatření ČEPRO, a.s. 
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Tab. č. 6: Preventivní bezpečnostní opatření MERO ČR, a.s. 

 

 

A.4.3 Nebezpečné látky a zdroje rizika 

Nebezpečné látky a zdroje rizika s jejich maximálními množstvími, které jsou přiřazené 

k objektům, ve kterých se nacházejí, je uvedeno v tabulce (viz. Tab. č. 7). 

Tab. č. 7: Nebezpečné látky a zdroje rizika 



Příloha 1 Diplomové práce Systematizace havarijních karet a dokumentace PO vybraných 

objektů – vypracoval Bc. Lukáš Piroutek 

9/35 

 

 

 

Vybrané zdroje rizika, které byly součástí podrobné analýzy (viz. Tab. č. 8), a které 

představují nebezpečí v případě havárie. 

Tab. č. 8: Vybrané zdroje rizika 

 

Bezpečnostní listy zmíněných látek jsou přílohou č. 4 bezpečnostní zprávy. 
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Zařazení objektů dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění p. p.: 

Zařízení ČEPRO, a.s. – objekt zařazen do kategorie B 

Zařízení MERO ČR, a.s. – objekt zařazen do kategorie B 

Čerpací stanice EuroOil – objekt nezařazen 

 

Konkrétní technické popisy jednotlivých zařízení a objektů jsou uvedeny v části II. 

Popisné, informační a datové části, bezpečnostní zprávy – kap. 1.3.1. 
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B Popisná část 

B.1 Popis scénářů havárií a jejich řešení 

Sestavení scénářů závažných havárií bylo provedeno metodou analýzy stromem poruch 

(FTA) a stromu událostí (ETA), které jsou uvedeny v příloze č. 8 bezpečnostní zprávy. U 

stromů poruch byla za vrcholovou událost považována ztráta obsahu (LOC – Loss of 

Containment), případně vznik exploze. Zároveň se jedná o počáteční událost stromů 

událostí. Rozvoj vrcholové iniciační události, identifikované metodou FTA, byl prováděn 

metodou ETA. Obecně jsou takto řešeny požár kaluže (Pool Fire), Flash Fire, exploze par 

těkavých hořlavých látek (VCE) a kontaminace životního prostředí. Za další kategorie se 

považují výbuchy par v uzavřeném prostoru a produkty požárů ohrožující životní prostředí.  

V přehledu scénářů havárií jsou uvedeny pouze havárie, které mohou způsobit havárii 

velkého rozsahu. Provozní úniky se zde neřeší. 

Scénáře jsou označeny podle původce havárie - ČEPRO, a.s. (Č1-Č4), MERO ČR, a.s. 

(M1-M8). 

ČEPRO, a.s.: 

 Č1 – Masivní únik látky z podzemního zásobníku do podloží – detekce při 

periodické kontrole zásobníku při vypuštění, nebo zjištění kontaminace podzemní 

vody v kontrolních vrtech, hrozí zejména ekologická škoda, požár hrozí jen při 

dekontaminačních pracech 

 Č2 – Masivní únik látky z podzemního zásobníku do manipulační chodby nebo 

havarijní jímky – hrozí požár, šíření mimo podzemní prostory nenastane 

 Č3 – Výbuch podzemního zásobníku při čištění, opravě, údržbě – v zásobnících 

výbušná atmosféra není (tenze par pod dolní mezí výbušnosti), výbuch hrozí u 

směsné nádrže v obj. č. 220 – směs benzinu automobilového a nafty motorové 

vzniklé při tranzitním čerpání 

 Č4 – Masivní únik mimo jímku pří stáčení automobilové cisterny – kontaminace 

životního prostředí, hrozí Pool Fire, u benzinu automobilového hrozí navíc Flash 

Fire, případně VCE (exploze oblaku par) 

MERO ČR, a.s.: 

 M1  

 M2  

 M3  

 M4  

 M5  

 M6  

 M7  
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 M8  

Níže jsou scénáře závažných havárií přiřazeny ke zdrojům rizik – ČEPRO, a.s. (viz. Tab. č. 

9), MERO ČR, a.s. (viz. Tab. č. 10). 

Tab. č. 9: Scénáře závažných havárií přiřazené ke zdrojům rizik ČEPRO, a.s. 

 

Tab. č. 10: Scénáře závažných havárií přiřazené ke zdrojům rizik MERO ČR, a.s. 
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S domino efektem se v rámci areálu nepočítá, jelikož nadzemní zásobníky jsou uspořádány 

tak, že případné sálavé teplo vzniklé požárem nemůže ohrozit okolní zásobníky, u 

podzemních zásobníků je vyloučené narušení zásobníků sálavým teplem. Při vzniku 

exploze by k domino efektu dojít mohlo, ovšem muselo by být současně splněno několik 

podmínek - selhání požárně bezpečnostních zařízení, přítomnost explozivní atmosféry 

v obou zařízeních, nebo přenos tlaku z vysoce odolné nádrže do nádrže s malou odolností 

(např. z podzemní nádrže do nadzemní). Šíření domino efektu mimo areál je možné pouze 

v případě přítomnosti automobilové cisterny na čerpací stanici EuroOil. 

 

Výsledky vyhodnocení scénářů havárií 

Účinky závažných havárií nemohou přesáhnout hranice areálu. Obyvatelstvo okolních obcí 

není ohroženo případnou havárií (požár, výbuch) vzhledem ke vzdálenosti. 

Pravděpodobnost vzniku domino efektu je taktéž velmi malá. Při úniku látek a kontaminaci 

životního prostředí hrozí rozšíření mimo hranice areálu, za tímto účelem jsou přijata 

bezpečnostní opatření k omezení možnosti vzniku takové havárie a ke zmírnění následků.   

 

B.2 Způsoby monitorování vzniku, průběhu a následků havárie a jejich využití 

pro varování 

ČEPRO, a.s. 

Technologie provozovaná společností je monitorována řídicím systémem, který 

vyhodnocuje provozní stavy. Zároveň je instalován systém elektrické požární signalizace, 

jehož ústředna je umístěna na dispečinku operátora skladu. Systém je dále napojen na 

operátora ve středisku v Hněvicích, a prostřednictvím Patrol group, s.r.o. na Operační a 

informační středisko v Kolíně a Krajské operační a informační středisko v Kladně. 

Informace jsou zároveň předávány na Hasičský záchranný sbor podniku ČEPRO, a.s. 

v Cerekvici. Systém je instalován v objektech č. 201 (231), 202, 070. Dále je instalován 

systém detekce koncentrace uhlovodíkových par v objektech č. 201 (231), 202, 204. 

Systém detekce úniku zemního plynu objekt č. 070. Dále jsou k dispozici přenosný 

detektor plynů, detekce úniku Kestřany, systém monitorovacích vrtů a kamerový systém 

CTV. 

 

MERO ČR, a.s. 

Informace nezveřejněny 
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B.3 Organizační bezpečnostní opatření 

B.3.1 Vlastní síly a technické prostředky k likvidaci havárie 

ČEPRO, a.s. 

Denní směna  – vedoucí skladu (8 hodinová prac. doba) 

  – operátor skladu (12 hodinová prac. doba) 

Noční směna  – operátor skladu (12 hodinová prac. doba) 

Areál je střežen ostrahou – trvale přítomen 1 zaměstnanec. 

 

MERO ČR, a.s. 

Informace nezveřejněny 

K zajištění bezpečnosti při vzniku havárie jsou k dispozici tyto prostředky pro likvidaci 

havárie umístěné v obj. 070:  

 ruční svítilny 

 PVC folie 

 nejiskřící kladiva 

 ruční nářadí (krumpáče, lopaty, sekery, košťata, džbery, apod.) 

 gumové rukavice 

 gumové holínky 

 písek 

 sorbenty 

 křídlové čerpadlo (vhodné pro čerpání uhlovodíků) 

 sudy 

 prostředky pro ruční sběr (lopatky, zednické naběračky) 

 

Každá ze společností má k dispozici v areálu jedno osobní vozidlo, které může být využito 

k přepravě osob případně technických prostředků. V případě havárie budou využity 

mobilní prostředky IZS případně ostatních skladů společnosti ČEPRO, a.s. nebo smluvně 

zajištěných organizací. 

Stabilní technické prostředky: 

V obj. 201 (231) a 202 je instalováno SHZ CO2. Toto zařízení slouží k potlačení požáru 

v těchto objektech. V objektech č. 201 (231) a 202 je instalována vzduchotechnika pro 

nucené větrání. 
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B.3.2 Smluvní zajištění sil a prostředků 

Na základě smlouvy o havarijní službě pro odstraňování následků havárií spojených 

s únikem ropných látek je pro areál 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 subjektu 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 nebezp. odpadů, realizace úprav terénu po ukončení sanačních prací, 

konečná zpráva) 

 preventivní a poradenská činnost 

 

Dále jsou zajištěny následující prostředky: 

 Havarijní a zásahová vozidla externího dodavatele havarijní služby  

 Jednotka HZSP ČEPRO, a.s. Cerekvice n. Bystřicí s mobilní požární technikou a 

prostředky na likvidaci ekologických havárií 

 

B.4 Grafické znázornění bezpečnostních opatření 

Pro větší přehlednost byly vytvořeny grafické přílohy s vyznačením bezpečnostních 

opatření. 

Grafické znázornění výskytu nebezpečných látek – produktovody a objekty 

technologií (viz. Příloha č. 8 – Výkres č. 1). V této příloze je znázorněno vedení 

nebezpečných látek a veškerá místa jejich výskytu v rámci areálu, jako jsou čerpací stanice 

měřící stanice, slopové hospodářství apod. Dále jsou vyznačeny uzavírací armatury. 

Grafické znázornění zdrojů rizik (viz. Příloha č. 9 – Výkres č. 2). V této příloze je 

vyznačeno umístění zdrojů rizik, které byly součástí podrobné analýzy rizik, a v případě 

havárie představují zvýšené riziko. 
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Grafické znázornění potrubních rozvodů (viz. Příloha č. 10 – Výkres č. 3). Tato příloha 

zobrazuje vedení kanalizace, vody pitné i požární, odvodňovacích kanálků, drenážních 

systémů, kabelových kanálů i podzemních chodeb. 

Grafické znázornění únikových cest a Systému varování a evakuace zaměstnanců 

s vyznačením umístění lékárniček první pomoci (viz. Příloha č. 11 – Výkres č. 4). Zde 

nalezneme vyznačení únikových cest, umístění tlačítkových hlásičů požáru, přenosných 

hasicích přístrojů, telefonních přístrojů určených k tísňovému volání, shromaždiště osob a 

lékárniček první pomoci. 
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C Operativní část 

C.1 Postup předávání informací o havárii příslušným institucím 

Osoba, která havárii zjistí, předá informace na ohlašovnu požárů skladu, jejíž obsluha 

zajistí předání informací příslušným institucím podle přiloženého telefonního seznamu 

telefonicky a dále dispečerovi MERO ČR, a.s. případně obráceně. Podle přiložených 

schémat Plánu vyrozumění a telefonního seznamu provede vyrozumění dotčených 

institucí. V rámci areálu spolu zaměstnanci komunikují krátkovlnnými vysílačkami, interní 

telefonní sítí nebo fyzicky. Sdělovacím prostředkům a veřejnosti předávají jen nezbytné 

informace za ČEPRO, a.s. tisková mluvčí a za MERO ČR, a.s. generální ředitel 

společnosti, případně osoba, kterou určí, zpravidla tajemník společnosti.  

Odpovědnost za bezodkladné ohlášení závažné havárie: 

ČEPRO, a.s.   – Vedoucí skladu 

MERO ČR, a.s.  – Specialista ekologie a PO 

 

C.2 Řízení zásahu při havárii 

Řízení zásahu přísluší veliteli jednotky Hasičského záchranného sboru kraje, která přijede 

na místo jako první, dále se velení předává podle práva přednostního velení. Po provedení 

záchranných a nezbytných likvidačních prací předává řízení místa zásahu v závislosti na 

charakteru havárie a jejích následků vedoucímu zaměstnanci zajištěné Havarijní služby, 

v případě provádění asanačních prací, nebo zástupci provozovatele areálu. Předání místa 

zásahu mezi HZS a Havarijní službou nebo zástupcem provozovatele, musí být provedeno 

písemně, zároveň se uvede stav havárie v době předání a podle situace se upozorní na 

případná nebezpečí. Převzetí místa události od Havarijní služby provádí specialista 

ekologie a PO. 

Pokud se na zásahu nebudou podílet složky IZS, řídí a organizuje zásah za ČEPRO, a.s. 

předseda nebo místopředseda krizového štábu společnosti, přičemž se řídí předpisem č. …. 

Za MERO ČR, a.s. tuto činnost vykonává …. Postupuje podle … a může jmenovat 

havarijní komisi. Tato komise nadále řídí činnosti.  

Řízení prací při likvidaci havárií kdy dochází k mimořádnému závažnému zhoršení nebo 

mimořádnému závažnému ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod přísluší 

vodoprávnímu úřadu – Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí. 

 

C.3 Spojení při havárii 

Zaměstnanci spolu komunikují krátkovlnnými vysílačkami, interní telefonní sítí nebo 

fyzicky. Komunikace po příjezdu složek IZS bude probíhat fyzicky, zejména ve fázi 
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seznamování se se situací, při událostech většího rozsahu je předpoklad zřízení štábu 

velitele zásahu, jehož členy budou i vedoucí zaměstnanci společností. Komunikace 

s osobami mimo areál bude probíhat telefonicky, případně e-mailem.  

 

C.4 Způsoby hlášení vzniku havárie 

Povinnost hlásit závažnou havárii vychází ze zákona o prevenci závažných havárií. Při 

vzniku závažné havárie (pokud jsou naplněny podmínky závažné havárie dle zákona o 

prevenci závažných havárií) musí být její vznik bezodkladně ohlášen krajskému úřadu, 

České inspekci životního prostředí, Operačnímu a informačnímu středisku integrovaného 

záchranného systému a dotčeným obcím. Dále musí být doručeno krajskému úřadu hlášení 

o vzniku závažné havárie do 24 hodin od jejího vzniku. Toto hlášení se zpracovává do 

formuláře dle vyhlášky č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, 

hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, 

příloha č. 2. Zároveň je pro snazší dohledatelnost v příloze (viz. Příloha č. 7). Další 

povinností je zpracovat konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie, která se 

předloží ke schválení krajskému úřadu do 3 měsíců od jejího vzniku. Tato zpráva se 

zpracovává vyplněním formuláře uvedeného v příloze č. 3 zmíněné vyhlášky. Přitom se 

používají kódy dle přílohy č. 4 a návod dle přílohy č. 5 téže vyhlášky.   

Hlášení vzniku havárie je uloženo i podle vodního zákona, kde je povinnost ohlásit havárii 

Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo 

Policii České republiky, případně správci povodí. 

Odpovědnost za zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a 

dopadech závažné havárie: 

ČEPRO, a.s. – Specialista prevence závažných havárií (spolupracuje s Vedoucím skladu a 

bezpečnostním technikem) 

MERO ČR, a.s. – Specialista ekologie a PO 

 

C.5 Sanace havárie 

K sanaci místa havárie je smluvně zajištěna Havarijní služba, která přebírá likvidační práce 

po skončení prací složek IZS od velitele zásahu. To nevylučuje zahájení asanačních prací 

již při zásahu složek IZS pod vedením velitele zásahu. Havarijní služba drží nepřetržitou 

pohotovost a dojezdový čas od vyzvání je 60 minut. Dozor nad sanačními pracemi provádí 

Havarijní komise MERO ČR, a.s., nebo krizový štáb ČEPRO, a.s., ve spolupráci 

s Havarijní službou a orgány státní správy.  
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Sanace se provádí odčerpáním uniklých látek z terénu a jejich odvozem, provedením rýh 

okolo místa úniku, s utěsněním dna folií, a odtěžováním zasažené zeminy. Je nutné určit 

přesnou polohu potrubních rozvodů pomocí detektorů kovů k zamezení porušení těchto 

rozvodů zemními pracemi.  

Následně budou odebrány vzorky podzemních vod k potvrzení nebo vyvrácení 

kontaminace a bude stanoven časový harmonogram odebírání vzorků. Podle vyhodnocení 

bude rozhodnuto o případné sanaci podzemních vod za pomoci stávajících 

hydrogeologických objektů, případně vytvořením vrtů – vrtná souprava má stanoven 

příjezd do 24 hodin. Vytěžený prostor bude ošetřen schválenou biotechnologií, odtěžená 

zemina bude dekontaminována na dekontaminačních plochách, v případě zasažení vrtů 

bude odčerpána kontaminovaná voda po dosažení stanovených limitů ČIŽP a další práce 

vedoucí k přeměně místa do původního stavu. Za likvidaci odpadů vzniklých při 

odstraňování havárie odpovídá Havarijní služba. 

Smluvně jsou sanační práce zajištěny v následujícím rozsahu: 

 Havarijní pohotovost 

 Evidence havárie 

 Provedení havarijního výjezdu do místa havárie včetně provedení prvotního 

sanačního zásahu v místě havárie 

 Celková sanace 

 Vypracování Projektu celkové sanace 

 Řádné a včasné provedení celkové sanace následků vzniklých při havárii dle 

schváleného Projektu celkové sanace 

 Vyhotovení závěrečné zprávy 

 Vyhotovení dílčích zpráv, pokud jsou požadovány příslušnými orgány státní správy 

 Součástí prací prováděných při havarijním výjezdu, prvotním sanačním zásahu a 

celkové sanaci je: 

 monitoring k prověření aktuální míry a rozsahu znečištění životního 

prostředí 

 inženýrské a organizační činnosti související s plněním prací 

 poradenská činnost 

 

C.6 Systém zajištění první pomoci 

S postupy zajištění první pomoci jsou zaměstnanci (vedoucí i řadoví) seznamováni 

pravidelně při školeních BOZP. K poskytnutí první pomoci jsou k dispozici: 

 Autolékárny – všechna vozidla 

 Spádové lékárničky – rozmístěny tak, aby jejich dosah byl do 5 minut z každého 

pracoviště, dále na místech, kde je umístění dáno právním předpisem nebo 
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technickou normou – administrativní budova, rozvodny elektrické energie, 

akumulátorovny, vrátnice ostrahy 

 Centrální lékárnička – velín u operátora skladu – linka …, odtud je telefonické 

spojení na Zdravotnickou záchrannou službu – 150, 112 

 Oční sprchy - rozmístěny tak, aby jejich dosah byl do 5 minut z každého pracoviště 

s rizikem zasažení očí nebezpečnou látkou – obj. 202 – chodba u akumulátorovny, 

obj. 250 – chodba u akumulátorovny, obj. 070 – akumulátorovna 

 Dekontaminační sprchy – umývárna administrativní budovy 1. NP a 2. NP 

Za použitelnost a obměnu zdravotnického materiálu odpovídá Vedoucí skladu. 

K poskytnutí první pomoci jsou určeni Vedoucí skladu a Operátor skladu. Provoz je 

nepřetržitý. Operátor skladu je neustále přítomen. 

Hlášení úrazů se provádí na velín skladu tel. …. Odtud se informace předává dál po osách 

společností, případně je přivolána Zdravotnická záchranná služba. Úraz je zaznamenán do 

knihy pracovních úrazů dané společnosti, jejímuž zaměstnanci se úraz stal. 

Je vhodné kopii této kapitoly umístit do centrální a spádových lékárniček. Výpis 

ze systému zajištění první pomoci se viditelně vyvěšuje na každé pracoviště. Obsah 

lékárniček je uveden v tabulce (viz. Tab. č. 11). 

Tab. č. 11: Obsah lékárniček 

 

 

Postupy poskytnutí první pomoci 

Obecné zásady 

Ověříme, zda je osoba při vědomí – oslovením, bolestivým podnětem (štípnutí). 

Otočíme jej na záda, páteř musí zůstat v ose, rukou jistíme hlavu. 

Ověříme a vyhodnotíme zdravotní stav. 
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Další postup a pořadí kroků je závislý na druhu poranění: 

 Zastavit krvácení – u tepenného musí být provedeno do několika sekund 

 Poskytnout umělé dýchání a nepřímou masáž srdce – musí být provedeno do 5 

minut 

 Při šoku (selhání krevního oběhu, pokles tlaku, odkysličení tkání) – pomoc do 5 – 

15 minut 

 Přivolat ZZS 

 Kontrolovat stav zraněného do příjezdu ZZS 

 

Krvácení 

Snažíme se vyhnout přímému kontaktu s krví (hrozí přenos infekce), použijeme gumové 

rukavice, v nouzi igelitové sáčky. 

Tepenné krvácení  

a) stlačení tepny v ráně (při poranění velkých tepen) – prsty obalíme např. kapesníkem pro 

utěsnění rány a stisk nepovolujeme do příjezdu ZZS 

b) stisknutí tlakového bodu – bod, kde je tepna hmatatelná a dostupná a přivádí krev do 

poraněné oblasti, pokud stisknutím zastavíme krvácení, přiložíme tlakový obvaz a následně 

povolíme stisknutí tlakového bodu 

 

 

 

 

 

c) tlakový obvaz – na ráno položíme sterilní tlakový obvaz, přiložíme tlakovou vrstvu 

(měkká, pružná, lehce stlačitelná), přitáhneme obinadlem, abychom stlačili ránu – 

nezaškrcovat!, při prosakování položíme další tlakovou vrstvu, nesundáváme obvaz, pokud 

prosakuje i třetí tlaková vrstva, použijeme zaškrcovadlo 

U končetin zajistíme zvednutí do výšky, stlačíme tlakový bod a použijeme tlakový obvaz, 

následně udržujeme mírně zvednutou. 
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d) zaškrcovadlo – krajní řešení, hrozí odumření končetiny. Přikládáme na oděv co nejblíže 

k ráně, pružný materiál obtočíme jednou kolem končetiny a pevně utáhneme, končetinu 

znehybníme a chladíme 

Žilní krvácení 

 Zvednout končetinu do výšky 

 Položit poraněného, uvolnit oděv 

 Přiložit tlakový obvaz 

 Končetinu vypodložit 

Vlásečnicové krvácení 

Neohrožuje život, ránu omyjeme desinfekčním prostředkem (případně vodou), přiložíme 

sterilní krytí nebo náplast s polštářkem. 

 

Bezvědomí 

 Otočení na záda 

 Kontrola ústní dutiny – příp. vyčištění 

 Uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy nebo trojitým manévrem (předsunutí 

dolní čelisti – otevření úst – mírný záklon hlavy) 

 Kontrola dechu – poslechem, pohledem, pohmatem 

 Kontrola tepu 

 Vyšetření druhotných poranění 

 Uložení do stabilizované polohy (volné dýchací cesty, zabránění vdechnutí 

žaludečního obsahu) 

Stabilizovaná poloha 

 Pokrčit dolní končetinu postiženého, kterou máme blíže 

 Zatlačit na koleno od sebe, pod pánev zasuneme nataženou horní končetinu 

 Zatlačit na koleno k sobě a tahem za vzdálenější horní končetinu přetočit na bok 

 Zaklonit hlavu zatlačením na bradu a čelo, obličej umístit na hřbet ruky, která je 

dlaní k zemi 
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Zástava dýchání 

 Otočení na záda 

 Kontrola ústní dutiny – příp. vyčištění 

 Uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy nebo trojitým manévrem (předsunutí 

dolní čelisti – otevření úst – mírný záklon hlavy) 

 Kontrola dechu – poslechem, pohledem, pohmatem 

 Umělé dýchání - 2 hluboké vdechy pro rozpětí a okysličení plic, zahájíme srdeční 

masáž – 30:2 (stlačení : vdechy) 

 Kontrola tepové frekvence 

 Kontrola účinnosti dýchání – pohyb hrudníku 

Osoby bez praktického výcviku umělého dýchání provádí masáž srdce 100 stlačení za 

minutu, bez umělého dýchání! 

 

Zástava krevního oběhu 

Infarkt – bolest levé poloviny hrudníku, svíravá bolest vystřelující do krku nebo levé horní 

končetiny, není cítit tep na velkých tepnách 

 Nepřímá masáž srdce – položíme hranu dlaně 2 prsty nad dolní konec mečovitého 

výběžku hrudní kosti, na ni položíme druhou dlaň, provádíme stlačení frekvencí 

100 stlačení za minutu do hloubky 4 – 5 cm, horní končetiny napnuté v loktech, 

stlačujeme hmotností horní poloviny těla, kontrolujeme obnovu srdeční činnosti (po 

1 minutě) 

 

Šok 

K šoku dochází z důvodu velké ztráty tělních tekutin. 

 Odstranit příčiny a ošetřit poranění 

 Protišokové opatření – zdvihnout dolní končetiny o 30 cm 

 Zahájit Pravidlo 5T – teplo, tekutiny (jen otírat rty), ticho, tišení bolesti (nepodávat 

léky), transport 

 

Popáleniny 

 Odstranit z dosahu zdroje tepla 

 Sundat horké, mokré oděvy – ne násilím 

 Sundat tísnící předměty – prstýnky, hodinky 
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 Chladit tekoucí vodou – alespoň 20 minut 

 Sterilní krytí rány 

 U rozsáhlých poranění provádět protišoková opatření 

 

Úpal a úžeh 

 Odstranit z dosahu zdroje  

 Snižovat teplotu – vlažné nápoje, studené obklady na čelo a končetiny, příp. 

celkový zábal nebo vlažná sprcha 

 Při bezvědomí – stabilizovaná poloha 

 Zabránit podchlazení 

 

Podchlazení 

 Přesun do tepla 

 Zahřát oblečením, teplými nápoji, cviky na prokrvení končetin 

 Podat zdroj energie – cukr, čokoláda 

 

Omrzliny 

 Přesun do tepla 

 Zahřát oblečením, teplými nápoji, cviky na prokrvení končetin 

 Masírovat okolí omrzlin – zlepšuje prokrvení 

 U omrzlin II a III stupně (kůže bílá až žlutá, tvrdá vosková místa, ztráta citlivosti) 

přikládat sterilní krytí 

 

 

 

Zlomeniny 

 Znehybnit zlomené kosti 

 Nenapravovat! 

 Znehybnit kloub nad i pod zlomeninou 

 U otevřené zlomeniny zastavíme krvácení podle typu krvácení 
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Poranění hlavy 

Následkem bývá otřes mozku. 

 Uložit do klidu 

 Fixace krční páteře a hlavy (krční límec, improvizovaně ručník) 

 Ověřit tep a dýchání 

 Ošetřit krvácení 

 Udržovat v klidu a teple 

 Při bezvědomí uložit do stabilizované polohy (musí být vyloučeno poranění páteře) 

 

Poranění páteře 

 Zastavit případné masivní krvácení 

 Zajistit dýchání a krevní oběh 

 Nehýbat s postiženým – nehrozí-li další nebezpečí, pokud je to nutné, použít krční 

límec (improvizovaně ručník), tělo udržovat v ose 

 Udržovat v klidu a teple 

 Neukládat do stabilizované polohy 

 Při umělém dýchání neprovádět záklon hlavy – zdvihnout dolní čelist k uvolnění 

dýchacích cest 

 

Úraz elektrickým proudem 

 Odstranit zasaženého od zdroje elektrického proudu – odpojit proud, odpojit kabel, 

případně se nedotýkat holou rukou, použít nevodivé předměty 

 Ošetřit tepenné krvácení 

 Kontrola dýchání, vědomí a tepu 

 Překrytí popálenin sterilním obvazem 

 Protišoková opatření 

Výpis ze systému zajištění první pomoci je uveden níže. 
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C.7 Systém varování a evakuace zaměstnanců 

Varování zaměstnanců probíhá rotační sirénou umístěnou na vrátnici (obj. 040). Siréna je 

určena k varování osob nacházejících se v areálu a není součástí jednotného systému 

varování a vyrozumění obyvatelstva. Signál požární poplach (pokyn k evakuaci) se 

vyhlašuje přerušovaným tonem sirény po dobu 60 s. Signál zkouška sirény se vyhlašuje 

nepřerušovaným tonem sirény po dobu 140 s. O evakuaci rozhoduje vedoucí skladu nebo 

operátor skladu ČEPRO, a.s., případně dispečer MERO ČR, a.s. Fyzické spuštění provádí 

zaměstnanec ostrahy. 

Dále jako varovný signál slouží zvuková signalizace systému EPS v případě zjištění požáru 

na nádržích s pohonnými hmotami nebo přečerpávacích zařízeních, ta varuje zaměstnance 

v místě zjištění požáru a předá informaci na ohlašovnu požáru, dále navazuje vyhlášení 

požárního poplachu již zmíněným způsobem. 

Za evakuaci odpovídá a přímo ji řídí vedoucí skladu ČEPRO, a.s., z velína pomocí 

telefonního spojení (případně mobilního), v případě jeho nepřítomnosti operátor skladu. Za 

evakuaci vozidel odpovídají řidiči referenti. Za evakuaci zaměstnanců a osob 

z přečerpávací stanice MERO ČR, a.s. odpovídá dispečer. Zaměstnanec ostrahy po 

vyhlášení požárního poplachu otevře bránu a reguluje příjezd složek IZS a zároveň odjezd 

vozidel mimo areál na místo soustředění evakuované techniky. Řídí se pokyny velitele 

zásahu, osoby řídící evakuaci a Grafickým znázorněním únikových cest a Systému 

varování a evakuace zaměstnanců s vyznačením umístění lékárniček první pomoci (Příloha 

č. 11 – Výkres č. 4). 

Osoby se soustředí před hlavní bránou v souladu s grafickým znázorněním evakuačního 

plánu. Kontrolu počtu evakuovaných osob provádí zaměstnanec ostrahy dle knih evidence 

zaměstnanců ČEPRO, a.s. a MERO ČR, a.s. a knihy návštěv. Následně zjištěné informace 

o osobách, které se nedostavili na shromaždiště osob, sdělí zaměstnanci řídícímu evakuaci 

nebo veliteli zásahu. 

Evakuovaný materiál se soustředí na parkovišti před objektem vrátnice. Střežit jej bude 

osoba, kterou určí zaměstnanec řídící evakuaci. Materiál, který bude evakuován, určí 

rovněž zaměstnanec řídící evakuaci. 

O ukončení ohrožení informuje velitel zásahu osobu řídící evakuaci, ta následně vydá 

zaměstnancům a dalším přítomným osobám pokyny k další činnosti. 

 

C.8 Zajištění individuální ochrany a bezpečnosti práce za běžného provozu a 

při havárii  

Vzhledem k tomu, že vstup a činnosti vykonávané v jednotlivých objektech za běžných 

podmínek jsou podmíněny použitím různých osobních ochranných prostředků k zajištění 
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osobní bezpečnosti, je výdej OOPP řešen vnitřním předpisem ČEPRO, a.s. č. ….. OOPP 

jsou přidělovány dle druhu vykonávané činnosti a povahy práce, jak vyplývá z hodnocení 

rizik práce. 

Základní OOPP ČEPRO, a.s.: 

 pracovní oděv s nehořlavou a antistatickou úpravou 

 pracovní obuv s antistatickou úpravou 

 pracovní rukavice 

 polomaska s filtry (čištění nádrží) 

 ochranná přilba 

 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 

tohoto je kontrolováno vedoucími zaměstnanci skladu. S povinností vybavit se a používat 

předepsané OOPP je každý externí zaměstnanec seznámen při školení z BOZP, PO, PZH. 

V rámci MERO ČR, a.s. je výdej OOPP řešen v interní směrnici č. …. 

Základní OOPP MERO ČR, a.s.: 

Informace nezveřejněny  
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D Dokumentační část 

D.1 Přehled dokumentů o seznámení zaměstnanců s možnými haváriemi 

Zaměstnanci jsou seznamováni s možnými haváriemi při periodických školeních 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně, prevenci závažných havárií a 

systému ochrany životního prostředí a dále při změnách tohoto plánu. Ověření získaných 

znalostí je prováděno pohovorem. Doklady o seznámení jsou uloženy u Vedoucího skladu 

za ČEPRO, a.s. a za MERO ČR, a.s. u specialisty ekologie a PO a dále kopie na velínu. 

 

D.2 Umístění kopií tohoto plánu 

Kopie tohoto plánu jsou v rámci společností uloženy na jednotlivých serverech společností 

tak, aby k nim měli zaměstnanci trvalý přístup. Zároveň jsou v tištěné podobě uloženy na 

vrátnici a u Operátora skladu ČEPRO, a.s. 

Kopie kapitoly C.6 Systém zajištění první pomoci, je umístěna v centrální a každé spádové 

lékárničce, Výpis ze systému zajištění první pomoci je viditelně vyvěšen na každém 

pracovišti. 

 

D.3 Dokumentace o výsledcích cvičení 

Po provedení cvičného požárního poplachu a dalších cvičení sloužících k ověření a 

prohloubení znalostí a postupů ke zmírnění a likvidaci následků mimořádné události, je 

nutné o výsledcích těchto cvičení vyhotovit písemný záznam včetně plánu cvičení 

(školení). Písemné záznamy za ČEPRO, a.s. jsou vedeny v požární knize, která je uložena 

v kanceláři u Vedoucího skladu. Za MERO ČR, a.s. jsou dokumenty vedeny ve složce … a 

je dostupná na sdíleném disku. 

 

D.4 Návrhy na změny plánu 

Do tabulky (viz. Příloha č. 5) se zaznamenávají návrhy na změny tohoto plánu, ať byly 

navrženy zaměstnanci, nebo při vnitřních kontrolách, kontrolách externích organizací 

(dodavatelských nebo odběratelských společností), nebo státních orgánů, případně 

vyplynuly z tematických cvičení. 

Postup řešení návrhů v rámci ČEPRO, a.s. se řídí dle směrnice č. …. Návrhy vyhodnocuje 

bezpečnostní technik, vedoucí skladu a specialista prevence závažných havárií. Evidenci 

vede Vedoucí skladu. 
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V MERO ČR, a.s. je postup uveden ve směrnici …. Návrhy vyhodnocuje …. Evidence je 

vedena na velíně.  

 

D.5 Změnový list 

Do změnového listu (viz. Příloha č. 6) se zaznamenávají všechny provedené změny tohoto 

plánu. 
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Informace nezveřejněny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Plán vyrozumění ČEPRO, a.s. 

Příloha č. 2: Seznam kontaktů ČEPRO, a.s. 
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Informace nezveřejněny 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Plán vyrozumění MERO ČR, a.s. 

Příloha č. 4: Seznam kontaktů MERO ČR, a.s. 
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Příloha č. 5: Návrhy na změny Sdruženého havarijního plánu 
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Příloha č. 6: Změnový list 
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Příloha č. 7: Formulář hlášení o vzniku závažné havárie 

Formulář dle Přílohy č. 2, vyhlášky č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace 

veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech 

závažné havárie 

 


