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ANOTACE  BAKALÁ ŘSKÉ  PRÁCE 
 

KOPECKÁ, J. Kontinuita mezi vnitřními havarijními plány průmyslového areálu. Bakalářská 
práce, Ostrava, VŠB–TU, FBI, 2008, 53 s.    
 

 

Bakalářská práce se zabývá kontinuitou mezi vnitřními havarijními plány subjektů 

působících v průmyslovém areálu a jejího využití v případě nežádoucí události. V prvé řadě 

uvádí existující legislativní rámec v České republice. Dále popisuje průmyslový areál  

UNIPETROL RPA, s.r.o. a charakteristiky jednotlivých subjektů z hlediska jejich výrobní 

činnosti, druhu nebezpečných látek, zdrojů rizika,  scénářů závažných havárií  a následných 

dopadů uvnitř areálu. Na základě rozboru současného stavu navrhuje způsob možného  

zajištění  kontinuity  mezi vnitřními  havarijními plány  subjektů  v průmyslovém areálu.   

 
Klíčová slova: vnitřní havarijní plán, havárie, nebezpečné chemické látky, zdroje rizika,  

společnost.      

 

 

BACHELOR WORK ANNOTATION 
 
KOPECKÁ, J.  Continuity between industrial area internal emergency plans. Bachelor work, 
Ostrava, VŠB-Technical University of Ostrava, FSE, 2008, 53 p. 
 
 

The bachelor work deals with a continuity between internal emergency plans of 

entities active within an industrial area, including its utilization in case of an undesirable 

event. Primarily, it states the existing legislation scope in the Czech Republic. Furthermore, it 

describes the UNIPETROL RPA Ltd. industrial area and characteristics of individual entities 

in term of their production activity, type of hazardous substances, risks sources, serious 

incidents scenarios and subsequent impacts within the area. Based on the analysis of the 

current status, it proposes the way of a possible assurance of the continuity between the 

industrial area entities´ emergency plans. 

 

Key words: internal emergency plan, emergency, incident, hazardous chemical substances, 

risks sources, company. 

 



 4 

OBSAH 

1.  ÚVOD ................................................................................................................. 6 

2.  ZÁKLADNÍ POJMY A LEGISLATIVNÍ RÁMEC............ .......................... 7 

2.1   Definice základních pojmů............................................................................... 7 

2.2   Legislativní rámec............................................................................................ 9 

2.2.1   Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích ------------------ 9 

2.2.2   Zákon o prevenci závažných havárií ----------------------------------------10 

2.2.3   Vyhláška o  podrobnostech systému prevence závažných havárií -----10 

3.  POPIS AREÁLU UNIPETROL  RPA, s.r.o................................................. 11 

3.1   Historie společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o............................................... 11 

3.2   Současný stav průmyslového areálu.............................................................. 12 

4.   POPIS VÝROBNÍCH ČINNOSTÍ SUBJEKTŮ V AREÁLU UNIPETROL 

RPA, s.r.o. ............................................................................................................. 21 

4.1   UNIPETROL RPA, s.r.o. (hlavní subjekt v areálu)....................................... 21 

4.1.1 Provozované činnosti -----------------------------------------------------------21 

4.1.2 Nebezpečné látky ----------------------------------------------------------------22 

4.1.3 Zdroje rizik, scénáře závažných havárií a jejich dopady uvnitř areálu --24 

4.2    ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s......................................................................... 26 

4.2.1 Provozované činnosti -----------------------------------------------------------26 

4.2.2 Nebezpečné látky ----------------------------------------------------------------26 

4.2.3  Zdroje rizik, scénáře závažných havárií a jejich dopady uvnitř areálu--27 

4.3   SYNTHOS Kralupy, a.s................................................................................. 29 

4.3.1 Provozované činnosti.............................................................................. 29 

4.3.2 Nebezpečné látky ----------------------------------------------------------------29 

4.3.3 Zdroje rizik,  scénáře závažných havárií a jejich dopady uvnitř areálu--30 

4.4   AIR PRODUCTS,spol. s.r.o........................................................................... 32 

4.4.1 Provozované činnosti -----------------------------------------------------------32 

4.4.2 Nebezpečné látky ----------------------------------------------------------------32 

4.4.3 Zdroje rizik,  scénáře závažných havárií a jejich dopady uvnitř areálu--33 

 
 



 5 

4.5   UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.................................................................... 34 

4.5.1 Provozované činnosti.............................................................................. 34 

4.5.2 Nebezpečné látky ----------------------------------------------------------------36 

4.5.3 Zdroje rizik,  scénáře závažných havárií a jejich dopady uvnitř areálu--38 

4.6  LINDE GAS, a.s, VEDAG ČR, s.r.o., EUROSUPPORT MANUFACTURING 

CZECHIA,  s.r.o..................................................................................................... 39 

5. ZDROJE RIZIK V AREÁLU UNIPETROL  RPA, s.r.o..... ................... 41 

6. SOUČASNÝ  STAV  PŘIPRAVENOSTI  NA  HAVÁRIE .................... 43 

7. NÁVRH ŘEŠENÍ ........................................................................................ 46 

8. ZÁVĚR......................................................................................................... 50 

9. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY....................................................... 51 

10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK........................................................ 53 

 

 

 

 

 

 



 6 

1.  ÚVOD 

Havarijní situace spojené s chemickými látkami nejsou v průmyslových podnicích 

ojedinělé a mělo by se zabránit vzniku havárií s závažným dopadem. Z rozboru příčin havárií, 

které se již staly, vyplývá, že v případě některých havarijních stavů by nedošlo k závažné 

havárii, kdyby se v počátečním stádiu uvedly do činnosti správné preventivní mechanismy.   

Jsem zaměstnána v akciové společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, jež je 

provozovatelem podléhající zákonu o prevenci závažných havárií a podniká na území 

společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., který se zabývá obdobnými aktivitami z hlediska 

zacházení s nebezpečnými látkami. Ve stejném areálu se nachází několik dalších společností 

s podobným zaměřením. V této bakalářské práci se snažím naznačit možné řešení vzájemné 

informovanosti a koordinace při vzniku nežádoucích událostí.   

Bakalářská práce nastiňuje kontinuitu mezi vnitřními havarijními plány společností 

působících v jednom průmyslovém areálu a jejího využití v případě vzniku mimořádné 

události. Na tento problém je nahlíženo jak ze stránky legislativní, tak i praktické. 

Při zpracování jsem vycházela z osobních zkušeností získaných praxí a konzultací 

s kompetentními lidmi, kteří mi v rámci možností odpovídali na mé dotazy. Jako podklady mi 

posloužily bezpečnostní zprávy a vnitřní havarijní plány společností působících v areálu 

UNIPETROL RPA, s.r.o.  a  v neposlední řadě také jejich internetové stránky. 
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2.  ZÁKLADNÍ POJMY A LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

2.1     Definice základních pojmů 

Pro snadnější orientaci v problematice prevence a připravenosti na závažné havárie je nutné 

definovat základní pojmy, které jsou uváděny v  bakalářské práci. 

Areál  - území ohraničené vnitřní hranicí zóny havarijního plánování, na kterém se nachází 

zdroje rizika. [10]  

Společnost / subjekt -  UNIPETROL RPA, s.r.o., ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.,  SYNTHOS, a.s. Kralupy,  AIR PRODUCTS, spol. s.r.o. –  

provoz Litvínov, LINDE TECHNOPLPYN, a.s., VEDAG–ČR, s.r.o., EUROSUPPORT 

MANUFACTURING CZECHIA, s.r.o..  

Objekt  -  celý prostor, popřípadě soubor prostorů popřípadě soubor prostorů, v němž je 

umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně 

společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, v užívání právnických osob a 

podnikajících fyzických osob. [7]   

Zařízení -  technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, 

zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také všechny části 

nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, 

průmyslové dráhy a nákladové prostory. [7]     

Provozovatel - právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat 

objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována 

nebo skladována nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené 

v příloze č. 1,  v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazen do skupiny 

A nebo skupiny B rozhodnutím krajského úřadu. [7]     

Nebezpečná látka - vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, uvedené v 

příloze č. 1, v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená v příloze č. 1, v části 1 tabulce 

II a přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo 

meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v 

případě havárie. [7]     

Závažná havárie - mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově 

ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik 
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bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná 

látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k 

vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat         

a životní prostředí nebo k újmě na majetku. [7]     

Zdroj rizika (nebezpečí) - vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace 

vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. [7]   

Riziko - pravděpodobnost  vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během 

určité doby nebo za určitých okolností. [7]   

Skladování - umístění určitého množství nebezpečných látek pro účely uskladnění, uložení 

do bezpečného opatrování nebo udržování v zásobě. [7]   

Domino efekt - možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné 

havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů nebo 

zařízení a umístění nebezpečných látek. [7]     

Umístění nebezpečné látky - projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude 

vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo zařízení 

nebo která se může nahromadit v objektu nebo zařízení při ztrátě kontroly průběhu 

průmyslového chemického procesu nebo při vzniku závažné havárie. [7]   

Zóna havarijního plánování  - území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad,     

v jehož působnosti se nachází objekt nebo zařízení, uplatňuje požadavky havarijního 

plánování formou vnějšího havarijního plánu. [7]     

Scénář - variantní popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných na 

sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to buď spontánně 

probíhajících a nebo probíhajících jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout průběh 

závažné havárie. [7]     

R věty -  standardní věty označující specifickou rizikovost. [8]     

Plán fyzické ochrany – analýza možností  neoprávněných činností a provedení případného 

útoku na objekty nebo zařízení, režimová opatření, fyzická ostraha a technické prostředky. [7] 
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2.2     Legislativní rámec 

Problematika prevence závažných havárií a legislativních povinností s tím spojených, 

klade na průmyslovou sféru řadu požadavků, jejichž naplnění je podmíněno řadou odborných 

znalostí a dovedností. Proto pro lepší orientaci uvádím legislativu, která se vztahuje 

k bakalářské práci.     

 

2.2.1  Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích  

Předmětem zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, 

ve znění pozdějších předpisů jsou povinnosti  právnických osob a podnikajících fyzických 

osob při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, uvádění na trh 

nebo do oběhu a při vývozu a dovozu chemických látek a chemických přípravků, při 

oznamování a registraci chemických látek, a vymezuje působnost správních orgánů při 

zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a 

chemických přípravků. [8]   

Nebezpečné látky nebo přípravky jsou látky, které mají za podmínek stanovené tímto 

zákonem jednu nebo více nebezpečných vlastností a jsou zatříděny do skupin nebezpečnosti - 

výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé , hořlavé, vysoce toxické, toxické, 

zdraví škodlivé, dráždivé, žíravé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro 

reprodukci a  nebezpečné pro životní prostředí ( viz obrázek 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Symboly nebezpečnosti  některých nebezpečných látek a přípravků [8]    
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2.2.2  Zákon o prevenci závažných havárií 

Cílem zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších 

předpisů, zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství ( Směrnice Rady 96/82/ES 

o kontrole nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnující nebezpečné látky. Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES, kterou se mění směrnice Rady 96/82/ES o 

kontrole nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnující nebezpečné látky) a stanoví systém 

prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná 

chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit 

následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí        

a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.  

Uvedený zákon je zaměřen na povinnosti právnických osob a fyzických osob a na 

výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, kde jsou 

umístěny nebezpečné chemické látky/přípravky v nadlimitních množstvích (zpracováno 

v příloze 1 zákona). 

  Z působnosti zákona jsou vyloučeny např. vojenské objekty a zařízení, skládky, 

doprava mimo příslušné objekty a zařízení, přeprava v potrubích, geologické práce a hornická 

činnost, ionizující záření. [7]   

 

2.2.3  Vyhláška o  podrobnostech systému prevence závažných havárií 

Vyhláška MŽP č.256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií 

zapracovává příslušný předpis Evropských společenství [10] a upravuje způsob zpracování 

analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, způsob zpracování bezpečnostního programu, 

způsob zpracování a strukturu bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu a písemných 

podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování. Dále uvádí způsob provedení aktualizace  

bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu a podkladů pro 

stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob informace a postup při zabezpečení 

informování veřejnosti v zóně havarijního plánování. [9]   
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3. POPIS AREÁLU UNIPETROL  RPA, s.r.o. 

3.1 Historie společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Rafinérský, petrochemický a energetický komplex nacházející se v areálu Litvínov-

Záluží, jehož součástí je i dnešní společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. (dříve 

CHEMOPETROL, a.s.) za dobu své pětašedesátileté historie prodělal pozoruhodný vývoj. 

Ihned po zabrání  českého pohraničí a připojení k Německu v říjnu roku 1938 došlo 

k vyvlastnění pozemků českých majitelů a o rok později vznikla společnost Sudetenländische 

Treibstoffwerke A.G., jejímž největším akcionářem byl mamutí koncern Hermann Göring  

Werke. Rychle se rozhodlo o výstavbě hydrogenačního závodu v oblasti Mostecka na bázi 

mosteckého hnědého uhlí. Stavební práce probíhaly od roku 1939 až do roku 1942. První 

benzin byl vyroben 15. prosince 1942 a za surovinu sloužilo hnědé uhlí. Začala se vyrábět      

i motorová nafta a svítiplyn. Provoz trval až do dubna 1944. Během náletů v letech 1944 a 

počátkem roku 1945 byl závod definitivně vyřazen z provozu. Krátce po skončení války, 

tentokráte v české režii, byl závod schopen omezeného provozu, aby bylo zajištěno potřebné 

množství paliv pro obnovu národního hospodářství. První název Československá továrna na 

motorová paliva , a.s. z roku 1945 byl v roce 1946 změněn na Stalinovy závody, n.p. Záluží. 

V té době se již vyráběl autobenzín, motorová nafta, technické benzíny, letecký benzín a 

technické plyny. Na základě ekonomického vyhodnocení, které bylo provedeno na začátku 

šedesátých let, se dospělo k rozhodnutí o zásadní změně dehtové surovinové základny na 

ropnou. Na konci šedesátých let se měnila struktura hydrogenačního závodu na typickou 

konverzní ropnou rafinerii navíc spojenou s následnými petrochemickými výrobami. To vše 

už probíhalo v Chemických závodech Československého – sovětského přátelství (CHZ 

ČSSP), jak byly Stalinovy závody (1962) přejmenovány. Poměrně rychle se vyrovnal podnik   

i s důsledky těžké havárie ethylenové pyrolýzní jednotky v roce 1974. Při této havárii          

19. července 1974 došlo k těžkému poškození části zařízení a zemřelo 17 osob. Původní 

pyrolýzní jednotka již nenajela, i když některé k ní patřící technologické jednotky byly mimo 

oblast výbuchu.  Od roku 1975 se začal uvádět název Chemopetrol, k.p., což byl koncern 

zahrnující i další závody např. Kaučuk, Benzinu, Koramo Kolín, Paramo Pardubice a některá 

výzkumně-vývojová pracoviště. V průběhu sedmdesátých, osmdesátých a počátkem 

devadesátých let docházelo k rozšíření kapacit pro výrobu kapalných pohonných hmot 

v Litvínově, zdokonalovaly se jednotlivé technologické postupy, přičemž byla připravena 
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výroba moderních typů autobenzínů a dalších motorových paliv. V průběhu let se měnilo 

organizační zařazení,  členění a vlastnické vztahy.  

V roce 1994 byla založena akciová společnost UNIPETROL, do které byly postupně 

začleněny akciové společnosti KAUČUK, CHEMOPETROL, BENZINA, PARAMO, 

KORAMO, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, UNIPETROL TRADE, SPOLANA a UNIPETROL 

RAFINÉRIE.  

V roce  2003 došlo ke spojení společností KORAMO, a. s. a PARAMO, a. s., kde 

nástupnickou organizací zůstalo PARAMO, a. s..   

Od srpna 2003 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ. a.s. funguje jako tzv. přepracovací rafinérie. 

V praxi to znamená, že obchodní činnost přešla na její akcionáře (UNIPETROL, a.s. s 

51,23% akcií, ENI INTERNATIONAL B.V. s podílem 32,44% akcií  a SHELL  OVERSEAS  

INVESTMENT B.V. s podílem 16,33% akcií), kterým Česká rafinérská za úplatu zpracovává 

ropu a dodává hotové výrobky, s nimiž pak oni sami obchodují.  

Fúzí společností CHEMOPETROL, a.s., UNIPETROL RAFINERIE, a.s.                      

a  UNIPETROL RPA, s.r.o  do společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o vznikl jeden kompaktní 

celek.  

 

3.2 Současný stav průmyslového areálu  

V současné době je areál společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.,  kterou se zabývám 

v této bakalářské práci, součástí společnosti UNIPETROL, a.s., přičemž ta je součástí 

nadnárodní rafinérské skupiny PKN ORLEN, která provozuje 7 rafinérií v Polsku, České 

republice a Litvě.  

Holdingová společnost UNIPETROL, a.s., je přední rafinérskou a petrochemickou 

skupinou v republice a je 100% vlastníkem společností :     

� UNIPETROL RPA, s.r.o.; výrobce a obchodník s rafinérskými, petrochemickými       

a agrochemickými produkty; 

� BENZINA, s.r.o.; provozovatel největší sítě čerpacích stanic v České republice; 

� UNIPETROL SERVICES, s.r.o.; logistické a podpůrné středisko pro všechny 

společnosti skupiny; 



 13 

� UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.; profesionální železniční přepravce nejen 

chemických a petrochemických produktů  včetně souvisejících služeb (většinový podíl 

akcií vlastní UNIPETROL RPA, s.r.o.); 

� UNIPETROL TRADE, a.s.; provozovatel vlastní sítě zahraničních afilací                    

a obchodních zastoupení.  

Další významné majetkové účasti má i u níže uvedených společností : 

� ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.; největší zpracovatel ropy v ČR, (51,23%  akcií); 

� PARAMO, a.s.; největší výrobce asfaltů, mazacích a topných olejů, paliv a dalších 

rafinérských produktů (73,55%  akcií UNIPETROL, a.s., 3.73 % akcií PKN ORLEN  

S.A.); 

� Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.; 

� POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s.r.o..   

 
V bakalářské práci se zabývám prevencí závažných havárií, potažmo kontinuitou mezi 

zpracovanými vnitřními havarijními plány jednotlivých subjektů  působících v průmyslovém 

areálu. 

Areál  UNIPETROL RPA, s.r.o. se rozkládá mezi dvěmi městskými aglomeracemi 

Most a  Litvínov na katastrálních územích Dolní Jiřetín a Záluží. Odstupové vzdálenosti 

včetně uvedení  dalších obcí s počtem obyvatel  jsou  uvedeny v tabulce 1. [11]    

Tabulka 1.  Obce v okolí areálu UNIPETROL RPA, s.r.o., včetně počtu obyvatel  

Obec Počet obyvatel Vzdálenost od areálu [km] 

Most 70 700 cca 5,5 

Litvínov 29 100 cca 2,5 

Lom 3 200 cca 4 

Meziboří 5 200 cca 4,5 

Horní Jiřetín 1 900 cca 4 

Louka 650 cca 2 

Mariánské Radčice 350 cca 3 
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          Areál je situován po obou stranách frekventované silnice I/27 (Most–Litvínov), podél 

níž je vedena trať elektrické rychlodráhy. Po severní a východní straně areálu probíhá 

rozsáhlá síť železniční dopravy. Východním uzlem projíždějí vlaky osobní dopravy (málo 

frekventovaná trať Moldava–Most). Po obou dopravních komunikacích se přepravují 

nebezpečné látky. Na východní straně hlavního areálu je vedena železniční trať Most–

Litvínov, na jižní straně je rozsáhlé kolejiště nákladní dopravy.  

V těsné blízkosti areálu se nenachází žádné trvale osídlené místo, ale pouze 

průmyslové objekty–podnik PÓROBETON, s.r.o., bývalé objekty akciové společnosti  

MOSTECKÁ UHELNÁ, čerpací stanice pohonných hmot BENZINA, a.s. a distribuční 

stanice produktovodů firmy ČEPRO, a.s..  

Okres Most má vysokou hustotu obyvatelstva – počet obyvatel se blíží 122 tisícům, 

přičemž 90 % obyvatelstva okresu žije ve městech Most, Litvínov, Lom a Meziboří, a to 

převážně v sídlištích. V těchto městech jsou rovněž objekty s vyšším soustředěním osob, jako 

zdravotnická zařízení, podniky, domovy důchodců, jesle, školy a školky, divadla, hotely, kina 

apod.. Průmyslový charakter, vysoká hustota obyvatelstva a omezený prostor jsou faktory 

zvyšující následky možné závažné havárie a dalších nežádoucích mimořádných událostí. 

Havárie některých výrobních a skladovacích zařízení v areálu UNIPETROLu RPA, s.r.o.        

a v dopravě, při kterých by došlo k jejich destrukci a úniku nebezpečných látek, by vedla 

nejen k ohrožení života a zdraví zaměstnanců areálu, obyvatel okresu, ale i okresů 

sousedních, příp. i obyvatel sousední SRN. 

Přirozenou hranici severní části okresu tvoří směrem od západu k východu lomové 

dobývání uhlí na úpatí Krušných hor u Jezeří a silnice Horní Jiřetín–Litvínov-Loučná, která 

přetíná příčně okres. 

Větší střední část území okresu vytváří údolí mezi masivem Krušných hor a Českým 

středohořím. Obě pohoří rozhodujícím způsobem usměrňují proudění vzduchu od jihozápadu 

na severovýchod a tím i provětrávání té části okresu, v níž jsou umístěny nejen hlavní zdroje 

imisí, ale i převážná část průmyslu. 

Jižní část okresu je převážně rovinatá s nižší koncentrací průmyslu a menší hustotou 

obyvatelstva žijícího v menších obcích. Probíhá zde velmi intenzivní silniční, železniční 

a potrubní doprava ve směru Most–Louny, Most–Žatec, Most–Teplice. Důležitou křižovatku 

železniční dopravy tvoří železniční uzel Obrnice. 
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V hlavním areálu, ležícím východně od silnice I/27, je umístěna většina výrob 

UNIPETROLu RPA, s.r.o., ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. Rafinerie Litvínov a  SYNTHOSu, 

a.s. Kralupy, které  mohou způsobit závažnou havárii. Kromě zmíněných výrobních bloků  se 

v hlavním areálu nachází i výroba společností: AIR PRODUCTS, spol. s.r.o.–provoz 

Litvínov, LINDE TECHNOPLYN, a.s., VEDAG–ČR, s.r.o. a EUROSUPPORT 

MANUFACTURING CZECHIA, s.r.o.. Druhou velkou samostatnou část areálu 

UNIPETROL RPA, s.r.o., která leží západně od uvedené silnice, tvoří petrochemické výroby 

a výroba plastů. 

Zařízení společností tvoří rozsáhlý komplex rafinérsko–petrochemických                     

a energetických výrob a strojírenských činností. Jednotlivé společnosti vystupují jako  

ekonomicky samostatné subjekty, kterým jsou poskytovány nezbytné služby ostatními útvary 

společnosti nebo externími subjekty. Společností probíhá rozsáhlá síť železniční a silniční 

dopravy s intenzivním provozem. Během výrobního procesu dochází k manipulaci, 

skladování, expedici, zpracování a produkci řady chemických látek s různými fyzikálně-

chemickými a toxickými vlastnostmi. Schéma plošné alokace společností v areálu 

UNIPETROL RPA, s.r.o. je uvedeno na obrázku 2. [21]    
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Obrázek  2.   Mapa areálu s vyobrazením plošné alokace  jednotlivých společností    
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 Areál  UNIPETROL RPA, s.r.o. 
Plošná alokace spole čností (%)

57%
15%

26%
1% 1%

UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. SYNTHOS, a.s., Kralupy

AIR PRODUCTS, spol. s.r.o.

             Plošná alokace jednotlivých společností působících v areálu UNIPETROL, s.r.o. je 

uvedena v tabulce 2 [21], procentuelní plošné zastoupení společností podléhající zákonu o 

prevenci  závažných  havárií  znázorňuje následující  graf 1. 

 

Tabulka 2. Plocha společností v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Společnost Plocha [m2
]  

UNIPETROL RPA, s.r.o. 1 741 246 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 438 634 

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 776 493 

SYNTHOS, a.s., Kralupy 22 074 

AIR PRODUCTS, spol. s.r.o. 21 931 

VEDAG – ČR, s.r.o. 13 160 

LINDE TECHNOPLYN, a.s. 5 440 

EUROSUPPORT, s.r.o. 19 009 

PARTR, s.r.o. 20 002 

DEZA 390 

Celkem 3 058 379 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1. Plošná alokace společností podléhající zákonu č.59/2006 Sb. v areálu UNIPETROL 
RPA, s.r.o. 
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Areál UNIPETROL RPA, s.r.o. je obklopen betonovými zdmi (plot z prefabrikátů) 

nebo ohrazením ze sloupků a pletiva o celkové délce 21 km. V horní části ohrazení je natažen 

ostnatý drát do výšky cca 2,2 m. Vstup do areálu tvoří systém bran a vstupů pro osoby             

a dopravní prostředky. Brány jsou po většinu pracovní doby otevřeny a nepřetržitě střeženy. 

Ostrahu a ochranu UNIPETROLu RPA, s.r.o. smluvně zajišťuje externí bezpečnostní 

agentura  B.A. DORA,  a.s., která sestává ze zásahové jednotky (ZJ) a ostrahy na branách. Do 

areálu je možný vstup a vjezd osmnácti branami, z nichž 13 je užíváno 24 hodin denně. 

Rozmístění bran je znázorněno na obrázku 3. [11]. 

 

  Obrázek 3.  Rozmístění vstupních bran do areálu UNIPETROL RPA, s.r.o.    
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V okolí areálu  společnosti je Krajským úřadem  Ústeckého kraje  stanovena zóna 

havarijního plánování, která je znázorněna na obrázku 4. [4] 

 

Obrázek 4.  Zóna havarijního plánování    
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              Důležitým faktorem při určení a stanovení zóny havarijního plánování, možností 

evakuace a dalších prvků je převládající směr větru, který je znázorněn na obrázku 5. [20]  

 

Obrázek 5. Relativní směry šíření nebezpečných látek (situace v mapě) 
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4. POPIS VÝROBNÍCH ČINNOSTÍ SUBJEKTŮ             

V AREÁLU UNIPETROL RPA, s.r.o. 

4.1  UNIPETROL RPA, s.r.o. (hlavní subjekt v areálu) 

UNIPETROL RPA, s.r.o., (pověřený správou areálu) je podle zákona č. 59/2006 Sb.,  

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými 

přípravky zařazen rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje do skupiny B, tudíž je 

provozovatelem, který zpracovává bezpečnostní zprávu, vnitřní havarijní plán pro případ 

vzniku havárie a rovněž plán fyzické ochrany. V souladu s mírou rizika a vzhledem 

k následkům havárií přesahující území chemického areálu zpracovává také písemné podklady 

pro stanovení zóny havarijního plánování. Na základě předaných podkladů stanoví příslušný 

Krajský úřad zónu havarijního plánování, což je území, pro které je zpracován vnější havarijní 

plán.       

 

4.1.1  Provozované činnosti  

Činnost společnosti je rozdělena do tří závodů (závod Petrochemie, závod Agro           

a závod Energetika) . 

Výrobním programem závodu Petrochemie je zpracování ropných frakcí a LPG na 

hlavní produkty ethylen( ethen)  a propylen (propen), které jsou z části přepracovány na různě 

modifikované druhy základních plastů. Vedlejšími produkty jsou směsi uhlovodíků (C4 

frakce, C5 a C9 frakce) benzen, naftalenový a pyrolýzní topný olej . 

Výrobním programem závodu Agro  je zpracování ropných zbytků na plynné produkty  

(vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý), které jsou následně využívány jako suroviny pro další 

chemické výroby v areálu. Převládá výroba vodíku pro syntézu vodíku s dusíkem na amoniak 

a čpavkovou vodu. Amoniak je dále  surovinou pro výrobu hnojiva–močoviny. Z propylenu   

a oxidu uhelnatého se vyrábějí oxoalkoholy. Odpadní oxid uhličitý je využíván firmou 

LINDE TECHNOPLYN, a.s. k výrobě čistého oxidu uhličitého pro chlazení, potravinářství 

apod.. 

Výrobním programem závodu Energetika  je výroba technologické páry a elektřiny pro 

většinu firem v areálu. Závod dále zajišťuje zásobování areálu vodou a zemním plynem          

a zpracování  odpadních vod (čištění) a odpadů.  
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Zdrojem výrazného rizika mohou být následující výroby: 

� ethylenová jednotka (zařízení se značnými zádržemi hořlavých uhlovodíků plynných      

i zkapalněných); 

� nízkoteplotní sklady a distribuce (skladování a expedice hořlavých zkapalněných     

plynů ethylenu a propylenu, C4 frakce a LPG, hořlavých a pyrolýzních topných  olejů, 

dálkovody ethylenu a C4 frakce mimo areál); 

� výrobna polyethylenu (zpracování hořlavého ethylenu); 

� zplyňování mazutu (produkce odpadních plynů obsahující toxický sirovodík vedených 

ke zpracování na Českou rafinérskou, a.s.); 

� výrobna čpavku (výroba a skladování toxického amoniaku a čpavkové vody); 

� výrobna močoviny (zádrže karbamátu v syntézním zařízení–rozložitelný na toxický 

amoniak). 

 

4.1.2  Nebezpečné látky  

Nebezpečnými látkami v případě úniku ze zařízení (výrobního, skladovacího či 

přepravního) s možnými dopady v areálu i mimo areál společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

jsou  látky  uvedené v tabulce 3. [4, 11] 

 

Tabulka 3.  Seznam hlavních nebezpečných látek v UNIPETROLU  RPA, s.r.o.     

Název látky Fyzikální 
forma 

Klasifikace  Účinky na lidský organismus 

Propen 

(Propylen) 

Zkapalněný 
plyn, plyn 

F+; R12 Dráždí oči a dýchací cesty, má 
narkotický účinek, vytěsňuje 
kyslík (udušení). 

Ethen 

(Ethylen) 

Zkapalněný 
plyn, plyn 

F+; R12-67 Dráždí oči a dýchací cesty, má 
narkotický účinek, vytěsňuje 
kyslík (udušení). 

Chlor 
   
  

Zkapalněný plyn T; R23  
Xi; R36/37/38  
N; R50 

Silný dráždivý a dusivý účinek, 
poleptání očí, sliznic, respiračního 
traktu, kůže, vznik edému plic. 

Methanol Kapalina F; R11  
T; R23/24/25-
39/23/24/25 

Páry dráždí dýchací cesty, silný 
nervový a buňkový jed,poškození 
očních nervů a sítnice oka; 
nebezpečný při požití. 
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Sulfan 

( Sirovodík ) 

Plyn F+; R12  
T+; R26  
N; R50 

Dráždí oči, způsobuje dýchací 
potíže, závratě, zvracení, křeče, 
bezvědomí, zástavu dechu až smrt 
(blokování dýchacích enzymů). 

Toluen 

(Methylbenzen) 

 

Kapalina 

 

F; R11  
Repr. Cat. 3; 
R63  
Xn; R48/20-65  
Xi; R38  

R67 

Páry jsou omamné, dráždí dýchací 
orgány, poškozuje nervovou 
soustavu styk s kapalinou dráždí 
oči a kůži, vstřebává se kůží. 

Amoniak  

(Čpavek) 

Zkapalněný 
plyn, plyn 

R10  
T; R23  
C; R34  
N; R50 

Páry dráždí až těžce leptají oči, 
sliznice, dýchací cesty, plíce, kůži. 
Může způsobit otok plic, křeč 
hrtanu až zástavu dechu. 

Benzen Kapalina F; R11  
Karc. kat. 1; 
R45  
Mut. kat. 2; R46  
T; R48/23/24/25  
Xn; R65  
Xi; R36/38 

Páry mají narkotický účinek, 
dráždí dýchací cesty a oči, 
způsobuje útlum centrální nervové 
soustavy, bezvědomí až smrt. 

Benzín Kapalina F+; R12 
Karc. kat. 2; 
R45  
Xn; R65 

Páry dráždí oči a dýchací 
cesty,mají narkotický účinek. 
Obsahuje karcinogenní složku.  

Vodík Zkapalněný 
plyn, 

plyn 

F+; R12 Rychlé odpařování vytlačuje 
vzdušný kyslík, nebezpečí udušení, 
styk s tekutou látkou působí 
omrzliny. 

Buten  Zkapalněný 
plyn, plyn 

F+; R12 Dráždí oči a kůži, má narkotický 
účinek, působí na centrální 
nervovou soustavu, vytěsňuje 
kyslík ( udušení).  

C4 frakce Zkapalněný 
plyn, plyn 

F+; R12 -45 Páry dráždí oči, sliznice dýchacích 
cest, má narkotický účinek, 
vytěsňuje kyslík. Obsahuje 
karcinogenní  

a mutagenní složku. 

C5 frakce Kapalina F+, R12 
N; R 45-65 

Páry dráždí oči a dýchací cesty, 
mají narkotický účinek, vytěsňují 
kyslík 

(udušení). Může způsobit poruchy 
srdečního rytmu a centrální 
nervové soustavy. 
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C9 frakce Kapalina F; 

R 10-20/21-
36/37/38-45-
51/53-65 

Páry dráždí oči,  dýchací cesty i 
kůži, mají narkotický účinek, 
způsobuje poruchy srdečního 
rytmu. Vstřebává se pokožkou. 
Obsahuje karc. složku.   

Diethylether Kapalina F+; R12  
R19  
Xn; R22  
R66  
R67 

Páry způsobují ospalost, závratě a 
mají narkotický účinek.Vyvolává 
nervové a psychické poruchy, 
selhání srdce a krevního oběhu.  

Isobutanol Kapalina F+; R12 

T; R45-46 

Xi; R36/38  
R52-53 

Páry dráždí oči a sliznice, 
způsobuje ospalost, závratě a má 
narkotický účinek. 

Karbamát Kapalina Karc. kat. 3; 
R40  
Xn; R22  
N; R50 

 

Páry dráždí až těžce leptají oči, 
sliznice, dýchací cesty, plíce, kůži. 
Může způsobit otok plic, křeč 
hrtanu až zástavu dechu. 

n-butanol Kapalina  F; R10  
Xn; R 22  
Xi; R37/38-41  
R67 

Páry dráždí oči, sliznice a kůži, 
záněty očí, mají narkotizační 
účinek. 

Čpavková voda Kapalina N; R34-50 

C;   

Páry dráždí dýchací cesty, 
způsobuje poškození zraku, křeče 
hrtanu, otok plic, zástavu dechu. 
Kapalina působí žíravě na kůži, 
trávicí trakt i oči.   

 

 

4.1.3   Zdroje rizik, scénáře závažných havárií a jejich dopady uvnitř areálu 

Pro analýzu a hodnocení rizik závažné havárie byly ve společnosti použity následující 

standardní doporučené metodiky: 

� analýzy rizik metodou HAZOP; 

� analýzy rizik indexovou metodou „Dowś Fire & Explosion Index Hazard           

Classification (7.verse); 

� Selektivní metoda  výběru  QRA [6];  
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� prognostické modelování teoretických dosahů následků počítačovým programem 

ROZEX 2001; 

� metoda Event Tree Analysis (ETA) – strom událostí; 

� posouzení přijatelnosti společenského rizika (holandský model vztažený k počtu   

            úmrtí). 

 

Zdroje rizik / Scénáře   

Zdroje rizik jsou nestandardní stavy zařízení a výrobních procesů  (odstavování, běžná 

i havarijní najíždění do opětovného provozu)  a vícečetné manipulace s nebezpečnými látkami 

(plnění, stáčení). Níže uvádím poskytnuté informace, které je možné z bezpečnostní 

dokumentace společnosti  uvést. Zdroje rizik tvoří : 

� seznamy nebezpečných látek na výrobnách zpracované pro návrh na zařazení objektu 

do skupin dle zákona o prevenci závažných havárií; 

�  zpracované havarijní karty zařízení s konsekvenčními analýzami (analýzami dopadů); 

� výběr reprezentativních možných scénářů úniků nebezpečných látek  

hořlavých, toxických (typy požár, výbuch BLEVE, rozptyly oblaků hořlavých             

a toxických, úniky do životního prostředí – vod, půdy, kanalizací); 

�  zdroje identifikované analýzami HAZOP. 

 

Dopady 

Dopady uvnitř areálu jsou obsaženy v havarijních kartách zařízení (viz konsekvenční 

analýzy výše).  
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4.2  ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. je podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 

havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky zařazena 

rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje do skupiny B, tudíž je provozovatelem , který 

zpracovává bezpečnostní zprávu,  vnitřní havarijní plán pro případ vzniku havárie a rovněž 

plán fyzické ochrany. V souladu s mírou rizika a vzhledem k následkům havárií přesahující 

území chemického areálu zpracovává také písemné podklady pro stanovení zóny havarijního 

plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu. Na základě předaných podkladů stanoví 

příslušný Krajský úřad zónu havarijního plánování, což je území, pro které je zpracován 

vnější havarijní plán.       

 

4.2.1  Provozované činnosti  

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Rafinerie Litvínov se zabývá zpracováním ropy. 

Výrobním sortimentem jsou motorová paliva, topné oleje, zkapalněné uhlovodíkové plyny, 

asfalty a suroviny pro petrochemický průmysl. Výrobky jsou expedovány v automobilových 

nebo železničních cisternách. Část výroby motorových paliv se dodává přímo do sítě 

produktovodů provozovaných společností ČEPRO, a.s.. 

Samotný technologický proces zpracování ropy i navazujících technologií je 

charakterizován jako činnosti s vysokým požárním nebezpečím daným vlastnostmi a 

množstvím zpracovávaných látek.     

Zdrojem výrazného rizika mohou být následující výroby: 

� sklady zkapalněných plynů; 

� štěpná jednotka výrobny Přípravy suroviny pro Petrochemii; 

� jednotka Claus (zpětné získávání síry ze sirovodíkových odplynů); 

� sklady ropy a motorových paliv. 

 

4.2.2  Nebezpečné látky  

Nebezpečnými látkami v případě úniku ze zařízení ( výrobního, skladovacího či 

přepravního ) s možnými dopady  v areálu i mimo areál společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

jsou  látky  uvedené v tabulce 4. [12,13] 
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Tabulka 4.  Seznam hlavních nebezpečných látek v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s,     

Název látky Fyzikální forma Klasifikace  Účinky na lidský organismus 

LPG  

(směsi propan-
butan apod.) 

Zkapalněný 
plyn, plyn 

F+; R12 Způsobuje závratě, zvracení, 
poruchy srdečního rytmu, má 
narkotický účinek, vytěsňuje 
kyslík (udušení). 

Benzín 

( automobilový 
lakový benzíny, 
technický ) 

Kapalina  F+; R12 
Karc. kat. 2; R45  
Xn; R65 
 

Páry dráždí oči a dýchací 
cesty,mají narkotický účinek. 
Obsahuje karcinogenní složku.  

Ropa                                                        Kapalina  F+, R12 
Karc. kat. 2; R45 

Páry dráždí oči, dýchací cesty, 
pokožku,  mají narkotický 
účinek.  

Propylen 

 

Zkapalněný plyn  F+; R12 Dráždí oči a dýchací cesty, má 
narkotický účinek, vytěsňuje 
kyslík (udušení) . 

Sulfan 

(Sirovodík)  

Plyn F+; R12  
T+; R26  
N; R50 

Dráždí oči, způsobuje dýchací 
potíže, závratě, zvracení, křeče, 
bezvědomí, zástavu dechu až 
smrt (blokování dýchacích 
enzymů). 

Vodík Plyn F+; R12 Rychlé odpařování vytlačuje 
vzdušný kyslík, nebezpečí 
udušení, styk s tekutou látkou-
omrzliny. 

Petrolej(primární, 
letecký) 

Kapalina                        Xn; R65 Páry dráždí oči a dýchací cesty, 
mají narkotický účinek.  

Topný olej 
(lehký, těžký) 

Kapalina                     Karc. kat. 2; R45 Páry dráždí oči, dýchací cesty, 
mají narkotický účinek.  

Motorová nafta  Kapalina  Xn; R65 Páry dráždí   očí , dýchací 
cesty, pokožku, mají  
narkotický účinek: Při požití 
vyvolává poškození plic.  

 

4.2.3   Zdroje rizik, scénáře závažných havárií a jejich dopady uvnitř areálu 

Pro analýzu a hodnocení rizik závažné havárie byly ve společnosti použity následující 

standardní doporučené metodiky: 

� Metoda ETA; 

� Metoda FTA; 
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� Metoda HAZOP; 

� Selektivní metoda výběru QRA [6].   

 

Zdroje rizik  

Jako zdroje rizik byly vybrány: 

� skladovací zásobníky s benzínem v těsné blízkosti hranic výrobního areálu                  

a frekventované státní silnice Most-Litvínov č.I/27 a tramvajové tratě;  

Scénář: plošný požár v havarijní jímce i mimo havarijní jímku (Pool Fire). 

� skladovací zásobníky s ropou v blízkosti silnice č. III/2541, (odbočky na Jiřetín);  

Scénář: plošný požár v havarijní jímce. 

� podzemní skladovací zásobníky s LPG;  

Scénář: tryskový požár unikající směsi kapaliny a par propanu (Jet Fire), exploze 

vytvořeného oblaku propanu (VCE),  bleskové vyhoření vytvořeného oblaku propanu (Flash 

Fire).  

� procesní soubory vysokotlakého separátoru vč. příslušenství; 

Scénář: xploze vytvořeného oblaku reakční směsi (VCE), bleskové vyhoření vytvořeného 

oblaku  reakční směsi (Flash Fire), toxické ohrožení okolí.  

� absorber -striper; 

Scénář: požár kyselého bohatého plynu a sirovodíkového plynu, toxické ohrožení okolí. 

� potrubní rozvod sirovodíkového plynu; 

Scénář: požár unikajícího sirovodíkového plynu, toxické ohrožení okolí. 

  

 
Následky havárií uvnitř areálu 

 
V uvedených případech je nutné počítat s ohrožením zdraví a životů lidí a s negativním 

vlivem na životní prostředí a majetek. Nastane-li v důsledku úniku nebezpečných toxických či 

hořlavých látek k požáru nebo výbuchu, nelze vyloučit eskalaci a rozšíření havárie z primární 

v havárii sekundární. Spuštěním řetězové reakce tj. rozšířením havárie ze zasaženého zařízení/ 

objektu na jiné zařízení/objekt, dochází k  následnému vzniku domino efektu.    
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4.3  SYNTHOS Kralupy, a.s.  

SYNTHOS Kralupy, a.s. je podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky zařazen rozhodnutím 

Krajského úřadu Ústeckého kraje do skupiny B, tudíž je objektem , který zpracovává 

bezpečnostní zprávu,  vnitřní havarijní plán pro případ vzniku havárie a rovněž plán fyzické 

ochrany.. V souladu s mírou rizika a vzhledem k následkům havárií přesahující území 

chemického areálu zpracovává také písemné podklady pro stanovení zóny havarijního 

plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu.  Na základě předaných podkladů stanoví 

příslušný Krajský úřad zónu havarijního plánování, což je území, pro které je zpracován 

vnější havarijní plán.       

 

4.3.1  Provozované činnosti  

Společnost provozuje moderní výrobní jednotku Ethylbenzen II. produkující 

ethylbenzen katalytickou cestou z benzenu a ethylenu s kapacitou 300 000 tun za rok.   

Zdrojem výrazného rizika mohou být následující výroby: 

� dva zásobníky ethylbenzenu (každý o objemu 5 000 m3) umístěné poblíž oplocení 

západní části areálu. 

 

4.3.2  Nebezpečné látky  

Nebezpečnými látkami v případě úniku ze zařízení (výrobního, skladovacího či 

přepravního) s možnými dopady  v areálu i mimo areál společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

jsou  látky  uvedené v tabulce 5. [16] 

 

Tabulka 5.  Seznam hlavních nebezpečných látek SYNTHOSU Kralupy, a.s.     

Název látky Fyzikální forma Klasifikace 
látky 

Účinky na lidský organismus 

Ethylbenzen Kapalina F; R11  
Xn; R20 

Páry mají narkotický účinek, 
vstřebávání. Může způsobit 
poruchy centrální nervové 
soustavy. 
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Benzen Kapalina F; R11  
Karc. kat. 1; 
R45  
Mut. kat. 2; R46  
T; R48/23/24/25  
Xn; R65  
Xi; R36/38 

Páry mají narkotický účinek, 
dráždí dýchací cesty a oči, 
způsobuje útlum centrální nervové 
soustavy, bezvědomí až smrt. 

Ethen 

(Ethylen) 

plyn  F+; R12-67 Dráždí oči a dýchací cesty, má 
narkotický účinek, vytěsňuje kyslík 
(udušení) . 

 
 
 

4.3.3  Zdroje rizik,  scénáře závažných havárií a jejich dopady uvnitř areálu 

Pro analýzu a hodnocení rizik závažné havárie byly ve společnosti použity následující 

standardní doporučené metodiky: 

� Metoda IAEA: TEC-DOC-727; 

� Selektivní metoda výběru  QRA [6]; 

� Metoda HAZOP; 

� Metoda ETA; 

� Metoda prognostického modelování za pomoci programů EFFECT + DAMAGE. 

 

Zdroje rizik  

� Únik alkylační (reakční) směsi velkým otvorem v alkylátoru a jeho příslušenství; 

Scénář:  dojde-li k iniciaci, nastane požár unikajícího aerosolu a par látky (Jet  fire), pokud 

bude vytvořený oblak reakční směsi iniciován dostatečným iniciačním zdrojem, dojde k jeho 

explozi (VCE) a nebo k bleskovému vyhoření (Flash fire) bez tlakového působení na okolí. 

� Únik benzenu velkým otvorem ve spodní části refluxní nádrže; 

� Únik směsi surového etylbenzenu a benzenu velkým otvorem v patě benzenové 

kolony; 

� Únik ethylbenzenu velkým otvorem ve spodní části refluxní nádrže; 

� Únik směsi surového polyethylbenzenu a ethylbenzenu velkým otvorem v patě 

ethylbenzenové kolony;    
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� Únik ethylenu velkým otvorem v potrubí; 

� Únik ethylenu otvorem v potrubí; 

Scénář: požár unikajících par benzenu (Jet fire); exploze vytvořeného oblaku par benzenu 

(VCE); bleskové vyhoření vytvořeného oblaku par benzenu (Flash fire); rozplynutí oblaku par 

benzenu a kapalného benzenu v havarijní jímce  bez havarijních následků.  

 

V těsné blízkosti hranic výrobní jednotky Ethylbenzen II. se nenachází žádná obytná 

pásma. Jsou zde však situovány dva objekty se směnovým provozem a nepřetržitým 

výskytem osob. Jedná se o čerpací stanici pohonných hmot se samoobslužnou prodejnou a 

občerstvením BENZINA, a.s. a distribuční stanice ČEPRO, a.s.. 

Zpracovávané vstupní suroviny (benzen, ethylén) jsou v zařízení zahřívány nad svůj 

bod vzplanutí. Z toho vyplývá, že v důsledku havárie zařízení z důvodu porušení těsnosti 

strojního zařízení, únavy materiálu popřípadě technologické nekázně může dojít k úniku 

zpracovávaných látek a následně k výbuchu a požáru. Při požáru  technologického zařízení by 

se jednalo o explozivní hoření, kde bude především nutno bránit šíření požáru na okolní 

zařízení a snažit se o lokalizaci požáru.   

 

Následky havárií uvnitř areálu 
 

Případný požár výrobní jednotky Ethylbenzen II. by mohl být spojen s výbuchem 

skladovaných látek. Zplodiny hoření by ovlivnily nejen životy a zdraví lidí, ale také životní 

prostředí v areálu a jeho okolí. Je nutné počítat i s poškozením majetku uvnitř areálu. 

Následkem havárie by mohlo být odstavení výroby syntetického lihu UNIPETROL RPA, 

s.r.o.. 
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4.4  AIR PRODUCTS, spol. s.r.o. 

AIR PRODUCTS, spol. s.r.o. je podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 

havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky zařazen 

rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje do skupiny B, tudíž je objektem , který 

zpracovává bezpečnostní zprávu, vnitřní havarijní plán pro případ vzniku havárie a rovněž 

plán fyzické ochrany.. V souladu s mírou rizika a vzhledem k následkům havárií přesahující 

území chemického areálu zpracovává také písemné podklady pro stanovení zóny havarijního 

plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu. Na základě předaných podkladů stanoví 

příslušný Krajský úřad zónu havarijního plánování, což je území, pro které je zpracován 

vnější havarijní plán.       

 

4.4.1  Provozované činnosti  

 Společnost se zabývá úpravou a kompresí vzduchu ve dvou výrobních jednotkách. 

Vzduch je zkapalňován a z něho jsou destilací separovány kyslík, dusík a argon, které jsou 

pak jako základní výrobky buď v plynném nebo kapalném stavu distribuovány  zákazníkům 

potrubími, autocisternami nebo v bateriových vozech. Jednotlivé produkty jsou skladovány 

v areálu v zásobnících ve zkapalněné formě. 

Firma odebírá z UNIPETROLU RPA, s.r.o. plynný vodík, který komprimuje a předává 

zákazníkům v bateriových vozech.  

 

Zdrojem výrazného rizika mohou být následující výroby: 

� zásobníky se zkapalněnými plyny ( kyslík, dusík a argon). 

 
 

4.4.2  Nebezpečné látky  

Nebezpečnými látkami v případě úniku ze zařízení (výrobního, skladovacího či 

přepravního) s možnými dopady  v areálu i mimo areál společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

jsou  látky  uvedené v tabulce 6. [17] 
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Tabulka 6.  Seznam hlavních nebezpečných látek v AIR PRODUCTS, spol. .s.r.o.  

Název látky Fyzikální forma Klasifikace látky Účinky na lidský organismus 

Kyslík  Zkapalněný 
plyn, plyn 

O; R8 Kapalina způsobuje omrzliny, těžké 
popáleniny a puchýře,  vážné 
poškození zraku  

 
 

4.4.3  Zdroje rizik,  scénáře závažných havárií a jejich dopady uvnitř areálu 

Pro analýzu a hodnocení rizik závažné havárie byly ve společnosti použity následující 

standardní doporučené metodiky: 

� Selektivní metoda výběru  QRA [6];   

� Metoda HAZOP. 

 

Zdroje rizik  

� skladovací zásobník na kapalný kyslík; 

Scénář: odpar  v havarijní jímce. 

� potrubí pro plnění cisterny; 

Scénář: uvolnění obsahu cisterny do okolí. 

 
 
 

Následky havárií uvnitř areálu 

Modelování následků úniku kapalného kyslíku je pro výše uvedené scénáře záležitost 

velmi diskutabilní a prakticky se zpravidla neprovádí. Důvodem je chování kapalného kyslíku 

a odpařeného podílu. Velmi pozvolný odpar při teplotě normálního bodu varu se omezí na 

blízké okolí záchytné jímky. Jak ukázaly jednoduché modelové zkoušky, koncentrace kyslíku 

ve vzdálenosti několika metrů od záchytné jímky se bude přibližovat jeho běžné koncentraci 

ve vzduchu. 

V blízkosti záchytné jímky se nenachází zdroje rizika, které by vedly k eskalaci 

havárie, která by ovlivnila okolí. Teplota odpařeného kyslíku i jeho koncentrace ve 

vzdálenosti několika metrů od místa úniku nezvýší riziko havárie sousedních procesních 

jednotek. 
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V případě úniku z potrubí, a tedy i z utrženého sání/výtlaku čerpadel, je množství dáno 

objemem/zádrží úseku, který lze při havárii/události uzavřít a tak oddělit od okolních 

jednotek. Uniklé množství bude velmi malé a prakticky významně neovlivní provoz okolních 

zařízení mimo destinaci AIR PRODUCTS, spol. s.r.o.. 

 

 

4.5  UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.  

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 

havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky zařazen 

rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje do skupiny B, tudíž je objektem , který 

zpracovává bezpečnostní zprávu,  vnitřní havarijní plán pro případ vzniku havárie a rovněž 

plán fyzické ochrany. V souladu s mírou rizika a vzhledem k následkům havárií přesahující 

území chemického areálu zpracovává také písemné podklady pro stanovení zóny havarijního 

plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu. Na základě předaných podkladů stanoví 

příslušný Krajský úřad zónu havarijního plánování, což je území, pro které je zpracován 

vnější havarijní plán.       

 

4.5.1  Provozované činnosti  

Hlavním předmětem činnosti je železniční přeprava vozových zásilek (surovin a 

hotových výrobků) pro jednotlivé výrobní subjekty po areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. 

s jejich následným předáním veřejnému dopravci nebo zajišťuje přepravu jízdami vlaků 

externí dopravy po tratích ČD.  Mezi nejvýznamnější zákazníky patří především společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o., ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s., SYNTHOS Kralupy, a.s., 

SPOLANA a.s., PARAMO, a.s., SYNTHESIA, a.s.. 

K manipulaci s železničními vozy přepravujícími nebezpečné látky a  tedy ke 

zvýšenému nebezpečí možného úniku nebezpečných látek dochází zejména: 

� v seřadištích (předávacích a odstavných nádražích (viz.obrázek 6) [20]; 

� na kolejích (viz.obrázek 6) [20]; 

� na plnicích a stáčecích místech. 
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Obrázek 6.   Seřaďovací nádraží a trasy železničních vleček 

                                                                                                      

Zdrojem výrazného rizika mohou být následující výroby: 

� přeprava nebezpečných látek v rámci celého areálu; 

� plnění amoniaku a čpavkové vody do železničních cisteren v blízkosti oplocení 

v jihozápadní části areálu; 

� plynné látky  jsou přepravovány v kotlových cisternových vozech (ŽCV); 

� kapalné látky jsou přepravovány v ocelových sudech (zpravidla 200 l) a kotlových 

cisternových vozech (ŽCV); 
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� pevné látky jsou přepravovány v polyetylenových pytlích, plastových hobocích, 

papírových kartonech. 

Některé nebezpečné látky jsou přepravovány v tepelně izolovaných kotlových vozech 

vybavených zařízením pro ohřev. Jedná se o látky (asfalty, síra, naftalenový koncentrát),  

jejichž body tuhnutí jsou nižší než teploty při běžných klimatických podmínkách.  

 

4.5.2  Nebezpečné látky 

Nebezpečnými látkami v případě úniku z ŽCV (přepravního zařízení) s možnými 

dopady v areálu i mimo areál společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. jsou látky uvedené 

v tabulce 6. [20] 

 

Tabulka 6.  Seznam hlavních nebezpečných látek v UNIPETROLu DOPRAVA, s.r.o.     

Název látky Fyzikální 
forma 

Klasifikace látky Účinky na lidský organismus 

Amoniak  

( čpavek ) 

Zkapalněný 
plyn, plyn 

R10  
T; R23  
C; R34  
N; R50 

Páry dráždí až těžce leptají oči, 
sliznice, dýchací cesty, plíce, kůži. 
Může způsobit otok plic, křeč 
hrtanu až zástavu dechu. 

Benzen Kapalina F; R11  
Karc. kat. 1; R45  
Mut. kat. 2; R46  
T; R48/23/24/25  
Xn; R65  
Xi; R36/38 

Páry mají narkotický účinek, 
dráždí dýchací cesty a oči, 
způsobuje útlum centrální nervové 
soustavy, bezvědomí až smrt. 

Benzín Kapalina F+; R12 
Karc. kat. 2; R45  
Xn; R65 
 

Páry dráždí oči a dýchací 
cesty,mají narkotický účinek. 
Obsahuje karcinogenní složku.  

Buten  Zkapalněný 
plyn, plyn 

F+; R12 Dráždí oči a kůži, má narkotický 
účinek, působí na centrální 
nervovou soustavu, vytěsňuje 
kyslík ( udušení).  

C9 frakce Kapalina F; R 10-20/21-
36/37/38-45-
51/53-65 

Páry dráždí oči,  dýchací cesty i 
kůži, mají narkotický účinek, 
způsobuje poruchy srdečního 
rytmu. Vstřebává se pokožkou. 
Obsahuje karcinogenní složku.   
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Diethylether Kapalina F+; R12  
R19  
Xn; R22  
R66  
R67 

Páry způsobují ospalost, závratě a 
mají narkotický účinek.Vyvolává 
nervové a psychické poruchy, 
selhání srdce a krevního oběhu.  

Ethanol (líh) Kapalina F; R11 Páry dráždí sliznici,vstřebávají se. 

Propen 

(Propylen)  

Zkapalněný 
plyn, plyn 

F+; R12 Dráždí oči a dýchací cesty, má 
narkotický účinek, vytěsňuje 
kyslík (udušení) . 

Síra (kapalná) 

 

Kapalina Xi; R36/37/38 

 

Dráždí oči, sliznice, dýchací cesty 
a pokožku. Vdechováním výparů 
způsobuje zažívací potíže. 
Roztavená síra způsobuje 
popáleniny.  

Ethylbenzen Kapalina F; R11  
Xn; R20 

Páry mají narkotický účinek , 
vstřebávání.Může způsobit 
poruchy centrální nervové 
soustavy. 

Hexan Kapalina F; R11  
Repr. Cat. 3; R62  
Xn; R65-48/20  
Xi; R38  
R67  
N; R51-53 

Páry působí narkoticky; porucha 
srdeční činnosti. 

Hexen Kapalina F; R11,  

Repr. Cat. 3; R62  
Xn; R65-48/20  
Xi; R38  
R67  
N; R51-53  

Páry dráždí oči, dýchací cesty, 
působí omamně. 

Hydroxid sodný Pevná látka C; R35 Dráždí a leptá oči, pokožku a 
dýchací cesty. 

Kyselina 
dusičná 

Kapalina O; R8  
C; R35 

Dráždí oči, dýchací cesty, 
způsobuje poleptání kůže, tkání, 
trávicího traktu, očí a sliznic. 

Kyselina sírová Kapalina C; R35 Páry způsobují pálení očí, v nose, 
krvácení z nosu, kašel, dušnost; 
vysoké koncentrace par: zástava 
dechu a srdce; při nadýchání 
aerosolu: edém plic;  při požití: 
vážné poleptání úst a zažívacího 
ústrojí, perforace žaludku, šok, 
smrt;  kontakt s kůží: těžké a 
bolestivé poleptání; 
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kontakt s očima : poleptání až 
ztráta zraku 

Methyl-
terc.butylether 

(MTBE) 

Kapalina F; R11  
Xi; R38 

Dráždí oči, pokožku, dýchací 
cesty.  Páry  působí narkoticky,  
 

Petrolej 
(primární, 
letecký) 

Kapalina                        Xn; R65 Páry dráždí oči a dýchací cesty, 
mají narkotický účinek.  

Topný olej 
(lehký, těžký) 

Kapalina                     Karc. kat. 2; R45 

 

Páry dráždí oči, dýchací cesty, 
mají narkotický účinek.  

Motorová nafta  Kapalina  Xn; R65 Páry dráždí   očí , dýchací cesty, 
pokožku, mají  narkotický účinek: 
Při požití vyvolává poškození plic.  

LPG  

(směsi propan-
butan apod.) 

Zkapalněný 
plyn, plyn 

F+; R12 Způsobuje závratě, zvracení, 
poruchy srdečního rytmu, má 
narkotický účinek, vytěsňuje 
kyslík (udušení). 

 

4.5.3  Zdroje rizik,  scénáře závažných havárií a jejich dopady uvnitř areálu 

Pro analýzu a hodnocení rizik závažné havárie byly ve společnosti použity 

následující standardní doporučené metodiky: 

� Selektivní metoda výběru  QRA [6]; 

� Metoda EFFEKT (verze 4); 

� Metoda DAMAGE ( verze 5); 

� Metoda ETA. 

 

Zdroje rizik  

� železniční cisternový vůz;  

Scénář: únik hořlavé kapaliny (ethanol apod.); vznik plošného požáru (Pool Fire). 

Scénář: únik toxické hořlavé kapaliny hořlavé kapaliny (benzen apod..); vznik  plošného 

požáru (Pool Fire), toxické ohrožení okolí.  

Scénář: únik tlakem zkapalněného toxického plynu (např. amoniak); toxické ohrožení 

širokého okolí při rozptylu z místa úniku. 
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Scénář: únik zkapalněného hořlavého plynu (např. LPG, propylén); vytvoření oblaku 

hořlavého plynu ve směsi se vzduchem (dostatečné množství plynu v mezích výbušnosti), 

k jeho iniciaci (opožděná iniciace) ( Flash Fire), exploze oblaku  (VCE) s tlakovými účinky 

na okolí. 

Scénář: okamžitý únik zkapalněného hořlavého plynu (např. LPG, propylén);  plošný požár 

(Pool Fire).  

Scénář: únik zkapalněného hořlavého plynu otvorem (např. LPG, propylén);  tryskající požár 

(Jet Fire).  

 

  Při současné přepravě hořlavých kapalin a hořlavých zkapalněných plynů je třeba 

počítat rovněž s havárií typu BLEVE. Scénář této havárie předpokládá únik hořlavé kapaliny 

a následný požár v blízkosti tlakové ŽCV takového rozsahu, že se ŽCV s hořlavým 

zkapalněným plynem octne v plamenech. 

 

Následky havárií uvnitř areálu 

Při haváriích mobilních zdrojů rizika nelze uvažovat s vlivem technicky 

bezpečnostních opatření (např. dálkově ovládané armatury, automatické řízení systémů 

apod.). Vzhledem k fyzikálně chemickým vlastnostem přepravovaných nebezpečných látek 

lze očekávat únik hořlavé kapaliny, únik toxické látky a únik extrémně hořlavého 

zkapalněného plynu. U některých předpokládaných následků modelových havárií je uveden 

také  vznik domino efektu.      

 

 

4.6  LINDE TECHNOPLYN, a.s, VEDAG-ČR, s.r.o., EUROSUPPORT 

MANUFACTURING CZECHIA,  s.r.o.    

Na společnosti LINDE TECHNOPLYN, a.s. a VEDAG–ČR, s.r.o. se nevztahují 

povinnosti dle zákona o prevenci závažných havárií. Jedná se však o významné provozy 

z hlediska havarijního plánování v areálu z důvodu nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky.  

Společnost EUROSUPPORT MANUFACTURING CZECHIA s.r.o. je dle zákona       

o prevenci závažných havárií zařazena do skupiny A, tudíž je povinna zpracovat bezpečnostní 
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program a plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení. Hlavní činností společnosti je vývoj       

a výroba pevných katalyzátorů pro průmyslové heterogenně-katalytické procesy. Nebezpečné 

látky mají potenciál poškození zdraví osob a životního prostředí. 
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5. ZDROJE RIZIK V AREÁLU UNIPETROL  RPA, s.r.o. 

 Kromě již zmíněných zdrojů rizika vyjmenovaných u jednotlivých společností je 

společným zdrojem pro všechny společnosti nacházející se uvnitř areálu UNIPETROLu RPA, 

s.r.o. distribuce surovin, výrobků a pomocných látek, která se realizuje pomocí rozsáhlé 

silniční a železniční sítě a částečně také potrubními cestami (viz. obrázek 7) [11]. 

Jedná se zejména o níže uvedené dopravní systémy: 

� veřejná silnice první třídy mezi Mostem a Litvínovem (č. I/27) probíhající mezi 

dvěma částmi komplexu společnosti, po které se realizují některé přepravy materiálů   

a nákladů. V okolí probíhají dále méně významné silnice do Komořan (II/255)            

a odbočka na Horní Jiřetín (III/2541); 

� silniční stanoviště uvnitř areálu určená pro nakládání zkapalněného  etylénu, 

močoviny, polyetylénu a polypropylénu, oxidu uhličitého a ropných produktů 

(ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.); 

� potrubní dálkovou dopravu ethylbenzenu, ropy, C4 frakce (do SYNTHOSu, a.s. 

Kralupy), ehtylénu (do Německa a do Spolany, a.s. Neratovice), dusíku do Řetenic     

a potrubní dopravu hydrosměsi (elektrárenský popílek + sazové vody); 

� předávací nádraží UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Litvínov, kterým prochází značná 

množství zvláště hořlavých a výbušných látek (roční množství 2 miliony tun 

hořlavých látek, denní množství cca 5 500 tun, v každém časovém okamžiku se 

nachází v prostoru předávacího nádraží minimálně 1340 tun hořlavých látek tj. čtyři 

vlakové soupravy se špičkami mezi 4 a 6 hodinou ranní - až 6 souprav a 1845 tun 

hořlavých látek a mezi 15 a 19 hodinou odpolední – až 7 souprav a 2 180 tun  

hořlavých látek). Nebezpečné organické látky jsou zastoupeny alkany, olefiny, 

aromáty a  alkoholy.  
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Obrázek 7:  Silniční, železniční  a potrubní síť. 
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6. SOUČASNÝ  STAV  PŘIPRAVENOSTI  NA  HAVÁRIE  

Společnosti nacházející se v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o (UNIPETROL RPA, 

s.r.o., ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. - Rafinerie Litvínov, AIR PRODUCTS spol.  s.r.o. – 

provoz Litvínov, SYNTHOS, a.s. Kralupy), které dle  zákona o prevenci závažných havárií 

spadají do skupiny B, mají zpracovánu bezpečnostní zprávu a vnitřní havarijní plán. Plán 

fyzické ochrany je centrálně zpracován hlavním správcem areálu – společností UNIPETROL 

RPA, s.r.o.  Přestože společnost  EUROSUPPORT MANUFACTURING CZECHIA, s.r.o. 

spadá do skupiny A, tudíž je zpracovatelem bezpečnostního  programu, má také nad rámec 

požadavků zákona zpracován vnitřní havarijní plán.   

Všechny plány společností v areálu obsahují identické informace, málo i více detailní, 

které se týkají  popisu okolí a vnějších služeb poskytovaných na základě smluvních vztahů se 

společností UNIPETROL  RPA, s.r.o.. Jedná se o tyto služby: 

� dodávky elektrické energie vč. zajištění hlavních rozvodných sítí;, 

� dodávky ostatních energetických médií; 

� dodávky páry, horké vody a vzduchu, včetně zajištění hlavních rozvodných sítí;  

� dodávky vody včetně zajištění hlavních rozvodných sítí (technologie v areálu vyžadují  

použití několika druhů vod). Za tím účelem je v areálu vybudován systém 

samostatných potrubních okruhů dodávajících příslušný druh vody (čerstvá voda, 

chladící voda, zpětná voda a užitková voda); 

� nezávislý systém požární vody (NSPV); 

� zásobování technologickými surovinami  -  vedení potrubí po potrubních mostech; 

� poskytování služeb v oblasti požární represe HZSP;   

� záchrannou službu, která je smluvně zajišťovaná nestátním zdravotnickým zařízením 

Paracelsus, s.r.o.. V areálu UNIPETROLu RPA, s.r.o. je k dispozici i plocha pro přílet 

letecké záchranné služby. Areál je označen dle traumatologického plánu systémem 

stanovišť pro příjezd lékařské služby;  

� ostrahu objektu – provádí společnost  B.A. DORA, a.s.;   

� kanalizační systém (odpadní vody); 
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Události v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. 
přehled v letech 2004 - 2007 
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požár únik technická havárie

� komunikační a informační systémy  (služby zajišťované HZSP a systém výstrah a 

varování); 

� sledování meteorologické situace. 

 
Vnitřní havarijní plány společností jsou komplexně zpracované dokumenty, jak je 

vyžadováno zákonem, ale se zaměřením na jeden konkrétní subjekt. Dokumenty vychází 

vstříc požadavkům příslušných úřadů, ale nejedná se o dokumenty užitečné pro praktické 

využití. Tím mám na mysli absenci  kontinuity informací mezi komplexem společností, ať už 

se jedná o zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky  včetně  

jejich účinků na zdraví a životy lidí, ale také v případě závažných úniků, požárů nebo 

výbuchů, které mohou mít dopad na okolní objekty společností. Přestože jsou 

v bezpečnostních  zprávách provozovatelů, užívající výrobní zařízení či objekty, uvedeny 

scénáře, modelující možnost ohrožení  života a zdraví lidí a majetku společností uvnitř areálu, 

není následně řešena strategie bezpečnosti mezi společnostmi. Statistiky požárů a úniků 

nebezpečných chemických látek v průmyslovém areálu (viz. graf 2) ukazují, že k případům 

požáru, úniku / výronu látek dochází neustále. Z uvedeného vyplývá, že je třeba analyzovat 

současný stav, především z hlediska předávání informací při vzniku havárie i následného 

zdolávání. Integrovaný plán by měl být sestaven tak, aby jednotlivé činnosti probíhaly 

koordinovaně, a aby došlo zároveň ke zvýšení  obecného povědomí, znalosti, odpovědnosti     

a aktivity.               

Graf 2.  Události v areálu UNIPETROL RPA,  s.r.o.  –  přehled v letech  2004 až 2007   
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Výměna informací mezi jednotlivými společnostmi, a nejedná se jen o téma prevence 

závažných havárií, je velmi složitá, ať už ze vzájemného nerespektování se, či dlouhodobé 

rivalitě. Krajský úřad může provozovatelům objektů a zařízení uložit povinnost vzájemné 

výměny údajů nutných pro řízení rizika. V případě areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. tato 

povinnost uložena nebyla, což považuji za nedostatek. Taktéž nebyla uložena povinnost 

zahrnout do vnitřního havarijního plánu preventivní bezpečnostní opatření vztahující se 

k možnosti vzniku domino efektu, přičemž téměř ve všech bezpečnostních zprávách 

společností jsou uvedeny  scénáře, které modelují havárie s domino efektem.    

Informace veřejnosti v okolí areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. (zóna havarijního 

plánování), vyšla nejenom tiskem, ale je k dispozici také na internetových stránkách 

Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ovšem informovanost zaměstnanců uvnitř areálu  

optimální není. Celkový počet zaměstnanců dvou největších provozovatelů v areálu (ČESKÁ 

RAFINÉRSKÁ, a.s., a UNIPETROL RPA, s.r.o.) a zaměstnanců dceřinných společností se 

pohybuje okolo 5 100. Tento počet je doplněn kolísavým počtem zaměstnanců externích 

firem, tj. celkem asi 6 000 převážně v ranní směně. V areálu se pohybuje během dne také 

průměrně 300 osob (návštěvy, klienti apod.).  Zaměstnanci společností prochází pravidelným 

školením, ale z vlastní zkušenosti vím, že se při školení probírá pouze prevence závažných 

havárií velice okrajově a obecně se zaměřením na specifickou část, týkající se dané 

společnosti. Informace o rizicích a nebezpečných látkách ostatních společností z hlediska 

obecných znalostí neprobíhají, což snižuje připravenost pro případ nežádoucí události.   
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7. NÁVRH ŘEŠENÍ  

Situace se dá řešit individuálně spoluprácí všech společností s hlavním správcem 

objektu pro daný areál, což je společnost UNIPETROL RPA, s.r.o.. Řešením je společný 

integrovaný havarijní plán, který bude optimálně funkční a ve kterém budou mít zastoupení 

všechny subjekty v areálu. Vzájemná spolupráce  společností se tak stává stěžejním bodem při 

vytváření preventivních opatření minimalizujících vznik a rozsah škod havárií s únikem 

nebezpečných chemických látek v mezích možného ohrožení v areálu.  

Není předpokladem, že by výsledný dokument rozsahově odpovídal havarijním 

plánům zpracovaným podle příslušné vyhlášky, ale jednotlivé obsahové části havarijních 

plánů nebo pokyny mohou sloužit jako pomůcka při jeho zpracování. Vzájemná spolupráce, 

sběr dat a jejich jednoduché a přehledné zpracování může být velkým přínosem pro zasahující 

jednotky, oddělení krizového řízení, ale i pro společnosti samotné v případě úniku nebo 

havárie s únikem spojené. Navržené řešení shrnu do následujících bodů:  

 

� Využít již existující vnitřní havarijní plány a vytvořit integrovaný havarijní plán, aby 

byla zajištěna efektivnost a kontinuita v krizové situaci.  

 

� Propojení havarijních plánu zajistit přes koordinační skupinu, jejímž úkolem bude 

vytvořit spojení mezi společnostmi a rozvíjet jednotný koordinovaný přístup pro 

případ vzniku nežádoucích událostí a vytvořit optimální komunikaci mezi 

společnostmi v areálu. (viz.obrázek 8).   
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     Obrázek 8.  Sestavení a činnost koordinační skupiny.  

 

 

Přípravu plánu a činností lze přibližně shrnout do několika kroků. Každý z těchto 

kroků je rozdělen na dvě části. U každého kroku je uvedeno o jakou činnost se jedná               

a navržen způsob řešení. 

KROK  1  

Identifikace společností zainteresovaných v likvidačních činnostech v případě náhlého 

ohrožení v areálu.  

Připravit stručný popis všech zúčastněných společností, jejich umístění v areálu, charakter, 

množství a druh nebezpečných látek, obecné popisy procesů společností a bloková schémata .   

KOORDINA ČNÍ SKUPINA 
 

UNIPETROL RPA, s.r.o. 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 

SYNTHOS, a.s. Kralupy 

AIR PRODUCTS, spol. s.r.o. 

EUROSUPPORT 
MANUFACTURING CZECHIA, s.r.o. 

VEDAG - ČR,  s.r.o. 

LINDE GAS,  a.s. 

DALŠÍ SUBJEKT PŮSOBÍCÍ 
V AREÁLU  

 
• Komunikační propojení.  

• Společné informace. 

• Společný postup při řešení 

problémů. 

• Společné vzdělávání a 

výcvik. 

• Vzájemná pomoc v případě 

nežádoucí události.  

• Zajištění osobní bezpečnosti 

zaměstnanců , externích 

zaměstnanců a návštěvníků. 

• Příprava plánu a činností.  

ODPOVĚDNOST 
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KROK  2 

Analyzovat a hodnotit rizika, které by mohly vést ke vzájemnému ohrožení společností 

v areálu.  

Je nutné identifikovat nežádoucí události, které je možno skutečně očekávat včetně 

pravděpodobnosti jejich výskytu v dané lokalitě. Využít poznatky a sestavit seznam možných 

zdrojů rizika, které mohou vyústit v nežádoucí událost, stanovit rozsah  zasažené oblasti, 

počet osob, jichž se ohrožení týká, druh rizika (např. toxické, dlouhodobý účinek, atd.). 

V úvahu vzít kromě chemických provozů také dopravu a přírodní mimořádné události.  

KROK  3 

Přehodnotit existující vnitřní havarijní plány z hlediska společného koordinovaného zásahu 

v případě ohrožení.  

Zhodnotit vnitřní havarijní plány společností z hlediska možnosti přispění ke koordinované 

ochraně. Jedná se především o zhodnocení koordinace zásahu v případě havárie. Zde je 

důležitá vzájemná schopnost komunikace, odpovědnosti a vzájemných vztahů.  

KROK  4 

Identifikovat úkoly v rámci zásahu při nežádoucí události, které nejsou zahrnuty v již 

existujících havarijních plánech.  

 Přesně vymezit komunikační toky a propojit všechny zúčastněné společnosti přes 

komunikační zařízení.        

KROK  5 

Využít vnitřní havarijní plány společností vytvořením integrovaného havarijního plánu. 

Připravit návrh integrovaného havarijního plánu. Návrh musí být prodiskutován se všemi 

členy koordinační skupiny a prověřován  tak často, dokud se neodstraní všechny nedostatky    

a členové koordinační skupiny nebudou s konečným zněním souhlasit. Integrace všech plánů 

do jednoho společného pokryje obtíže týkající se informovanosti, odpovědnosti                        

a komplikovaných vzájemných vztahů.   

KROK  6 

Předložit integrovaný plán průmyslového areálu v písemné formě ke schválení  všem 

zainteresovaným stranám. 
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 KROK  7 

Seznámit s integrovaným havarijním plánem všechny zainteresované strany (skupiny)             

a zajistit, aby všichni ti, kteří se na likvidaci nežádoucí události podílejí, byli řádně vyškoleni.  

Sestavit seznam skupin, které budou potřebovat hlubší znalosti o integrovaném havarijním 

plánu. Zavést program školení nejen pro zaměstnance, ale také pro osoby, které se 

příležitostně zdržují na území průmyslového areálu. Pro zvýšení informovanosti lze využít 

formu článků v  měsíčním  zpravodaji bezpečnosti práce v průmyslovém areálu .  

KROK  8 

Zavést pravidelné testování, posuzování a aktualizaci plánu.  

Prvotní testování je nutno provést ještě před tím, než bude integrovaný plán schválen všemi 

stranami.  Testovací scénáře by měly být připraveny tak, aby byly schopny odhalit nedostatky 

v koordinaci. Testování by měla provést nezávislá skupina podle připraveného scénáře. 

Jednotlivé fáze scénáře by měly obsahovat pořadí událostí, které budou ověřovány 

příslušnými subjekty.  Okamžitě po skončení je nutné cvičení vyhodnotit a provést případné 

odstranění nedostatků.  
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8. ZÁVĚR 

Práce podává základní informace o průmyslovém areálu UNIPETROL RPA, a.s.         

a v něm působících společností. Jednotlivé společnosti jsou charakterizovány z hlediska jejich 

výrobní činnosti, druhu nebezpečných látek, zdrojů rizika, scénářů závažných havárií              

a v neposlední řadě také následných dopadů uvnitř i vně areálu. Všechny společnosti se musí 

řídit zákonem o prevenci závažných havárií a tudíž zpracovávají příslušnou dokumentaci – 

bezpečnostní zprávu, vnitřní havarijní plán a podklady pro zpracování vnějšího havarijního 

plánu. 

Přestože z poskytnutých podkladů vyplývá, že dopady modelových situací mohou mít 

následky na objekty a zařízení jiných subjektů, není zajištěna vzájemná kontinuita informaci 

mezi komplexem společností, ať už se jedná o zacházení s nebezpečnými chemickými látkami 

a chemickými přípravky, ale také v případě mimořádných událostí.  

Řízení havarijních situací v průmyslovém areálu vyžaduje rychlou a účinnou výměnu 

informací mezi subjekty v areálu. Realizace prevence a opatření při mimořádných událostech 

by spočívala v individuální spolupráci společností s hlavním subjektem areálu, což je 

společnost UNIPETROL RPA, s.r.o..  

Bakalářská práce naznačuje základní organizační krok, který by spočíval ve vytvoření 

koordinační skupiny složené ze zástupců jednotlivých společností působících v průmyslovém 

areálu. Koordinační skupina by byla vedoucím týmem při rozvoji jednotného koordinovaného 

přístupu a optimální komunikaci mezi společnostmi v areálu při vzniku nežádoucích událostí. 

Jako jedním z kroků navrhuji využití vnitřních havarijních plánů společností pro vytvoření 

integrovaného havarijního plánu areálu. Integrace všech  plánů do jednoho společného zajistí 

rychlý a přesný přenos potřebných informací, sníží riziko z prodlení, zvýší bezpečnost celého 

areálu a změní od základu komplikované vzájemné vztahy a profesní rivalitu ve spolupráci, 

která se výrazně projevuje v oblasti bezpečnosti osob a majetku.    
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

RPA   Rafinerie, petrochemie, agrochemie 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

EU   Evropská unie 

B.A.   Bezpečnostní agentura 

ZJ   Zásahová jednotka 

LPG   Liqufied Petroleum Gas  / Kapalný propan butan  

ETA   Event Tree Analysis / Analýza stromu událostí  

FTA    Fault  Tree Analysis / Analýza stromu poruch 

HAZOP             Hazard and Operability Study / Studie nebezpečí   

a provozuschopnosti 

QRA   Process Quantitative Risk Analysis / Kvantitativní hodnocení rizika 

POOL FIRE  Plošný požár 

JET FIRE    Požár tryskající kapaliny  

VCE   Vapour Cloud Explosion / výbuch oblaku par  

FLASH FIRE Bleskový požár 

BLEVE  Exploze expandujících par přehřáté kapaliny 

ŽCV   Železniční cisternový vůz 

ČD   České dráhy 

HZSP   Hasičský záchranný sbor podniku 

NSPV   Nezávislý systém požární vody   

 


