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ABSTRAKT 
PRÁCE SE ZABÝVÁ SÍTÍ ROPOVODŮ V ČESKÉ REPUBLICE A MOŽNÝMI NOUZOVÝMI AŽ KRITICKÝMI 
SITUACEMI S NIMI SPOJENÝMI. V SOUVISLOSTI SE SÍTÍ ROPOVODŮ MŮŽEME IDENTIFIKOVAT DVĚ 
RŮZNÁ OHROŽENÍ, A TO SELHÁNÍ DODÁVEK ROPY A ÚNIK ROPY DO OKOLÍ. PŘI HAVÁRII 
ROPOVODU MŮŽE DOJÍT K REALIZACI JEDNOHO NEBO DRUHÉHO OHROŽENÍ, POPŘÍPADĚ KE 
KOMBINACI OBOU. DÁLE BUDEME PŘEDPOKLÁDAT, ŽE ZÁKONNÉ POŽADAVKY NA ROPNÉ 
REZERVY JSOU DODRŽOVÁNY A ZAMĚŘÍME SE POUZE NA IDENTIFIKACI DOPADŮ SPOJENÝCH 
S ÚNIKEM ROPY DO PROSTŘEDÍ. DOPADY ÚNIKU JSOU IDENTIFIKOVÁNY ZA POMOCÍ METODY „CO 
SE STANE KDYŽ“. 
KLÍČOVÁ SLOVA: kritická infrastruktura, ropovod, havárie, dopady 
 
ABSTRACT 
 The work deals with the oil pipeline networks in the Czech Republic and with possible emergency up to 
CRITICAL SITUATIONS. IN THE CONNECTION WITH THE OIL PIPELINE NETWORKS WE CAN 
IDENTIFY TWO HAZARDS, NAMELY THE FAILURE OF OIL SUPPLY AND THE RELEASE OF OIL INTO 
THE PIPELINE VICINITY. AT THE OIL PIPELINE ACCIDENT IT CAN REALIZE THE FIRST HAZARD OR 
SECOND ONE, EVENTUALLY THE COMBINATION OF BOTH HAZARDS. WE CAN SUPPOSE THAT 
LEGAL DEMANDS ON OIL RESERVES ARE ADHERED, AND WE ONLY DIRECT TO IDENTIFICATION OF 
IMPACTS CONNECTED WITH OIL RELEASE INTO THE ENVIRONMENT. THE IMPACTS ARE 
IDENTIFIED BY THE WHAT, IF METHOD.  
KEY WORDS: critical infrastructure, oil pipeline, accident, impacts 
 
ÚVOD 

 
Od ropné krize v 70. letech minulého století je hospodaření s ropou v naší zemi sledováno. V současné době 

je v platnosti zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách). Dále v České republice máme zákonem č. 
240/200 Sb. zavedeno a nařízením vlády č. 432/2010 Sb. stanoveno devět odvětví kritických infrastruktur. Ropa 
a ropné produkty patří pod první odvětví, Energetiku. Jako všechny ostatní prvky kritické infrastruktury tak i 
ropovody vyžadují zvláštní ochranu před vznikem havárie nebo selháním systému [1,2]. Jedním z takových 
opatření je i povinnost vytváření zásob ropy státem na 90 dní (centrální úložiště Nelahozeves) plus další zásoby 
vytvářené ropným průmyslem na 30 dní. 

Jelikož v České republice se těží jen málo ropy, tak dodávky ropy pro Českou republiku jsou zajištěny třemi 
prvky. V první řadě jde o ropovod Družba, který od roku 1965 přivádí ropu z území současného Ruska. V zájmu 
snížení závislosti na jednom zdroji ropy byl v roce 1996 uveden do provozu ropovod IKL který je napojen na 
ropovod TAL, přivádějící ropu z ropných terminálů ve Středozemním moři. Třetím, minoritním zdrojem jsou 
pak naftová pole na jižní Moravě. Ropa může být dále převážena i železniční, říční nebo silniční dopravou 
v množství zanedbatelném k celkovým objemům. 

Na většině území České republiky jsou ropovody vedeny pod zemí. Jsou však místa, kde z důvodů 
geologických, nebo geografických je nutné ropovod vést nad zemí. Nadzemní části ropovodu jsou pak více 
zranitelné z pohledu havárií a úniků ropy. Za určitých okolností může dojít i k narušení podzemních částí. Únik 
ropy do okolí je spojen s řadou dopadů na chráněné zájmy lidského systému. Pro určení dopadů můžeme 
například použít bezpečnostní list ropy [3] a metodu What, If  [2], kterými identifikujeme rizika, tj. v daném 
místě podle místních podmínek určíme možné ztráty, škody a újmy, které únik ropy může způsobit. 
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ROPA 
 

Ropa je směs uhlovodíků zřejmě organického původu. Nejčastěji má podobu hnědé kapaliny a její 
barva, hustota a složení se liší podle naleziště. Obvykle se dělí na lehkou, střední a těžkou a důležitý je také 
obsah síry. Ropa slouží především k výrobě pohonných hmot a je základem široké palety výrobků chemického 
průmyslu. V rafineriích se zpracovává nejčastěji metodou frakční destilace, při níž se jednotlivé složky oddělují 
na základě různého bodu varu. 

Historie používání ropy je dlouhá. Surovou ropu a asfalt dovedli lidé využívat již ve starověku. V 
Babylonské říši se asfaltové směsi používaly ke zpevňování cest a ropa sloužila pravděpodobně ke svícení. 
Nejdříve se k získávání surové ropy využívaly pouze povrchové vývěry. Ropa se objevovala i jako nežádoucí 
příměs při kopání studní nebo při čerpání solných roztoků. V oblasti Kaspického moře se tradičně získávala ze 
speciálních ručně kopaných studní. Začátkem devatenáctého století jich tam už bylo několik desítek. Ve 
čtyřicátých letech devatenáctého století byl možná právě tam proveden první ropný vrt na světě, i když je těžko 
určit, který z vrtů lze za první považovat. Podle různých zdrojů se o prvenství hlásí Ázerbájdžán vrtem v 
Kaspickém moři (1844 nebo 1848), Polsko (1854), či Kanada (1858). Ve stejnou dobu se však konaly pokusné 
vrty i v Německu a v USA. 

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století vykazoval ropný trh značné přebytky. Na mnoha místech 
přebytečná ropa vytékala bez dalšího užitku na povrch. V roce 1901 se objevila nová bohatá ložiska ropy v 
Texasu. Ropný vrt Spindletop, od něhož majitelé očekávali padesát barelů denně, vyvrhoval z útrob země 
každých čtyřiadvacet hodin nečekaných 75 000 barelů. Během několika měsíců se tam přistěhovalo 16 000 
nových obyvatel a vyrostlo 214 vrtných věží. 

Zvýšení těžby pomohly i nové technologické postupy. Diamantové hlavice usnadnily pronikání do 
větších hloubek, nová čerpadla umožnila odběr ropy i při poklesu přirozeného tlaku v ložisku. Technika těžby se 
zdokonalovala, poptávka ale stagnovala. Před masovým nástupem spalovacích motorů sloužila ropa především 
jako zdroj petroleje do lamp a k výrobě mazadel. Po ropném boomu v Texasu se ceny ropy zhroutily a další ránu 
jim zasadila konkurence elektřiny. V roce 1902 svítilo v amerických domácnostech osmnáct milionů žárovek a 
petrolej se ke svícení používal jen v zapadlých venkovských oblastech. 

Rozvoj automobilizmu přišel pro těžaře ropy v pravý okamžik. Během krátké doby poptávka po ropě 
opět prudce stoupala a ropný průmysl se brzy vzpamatoval. V roce 1912 jezdilo v USA již 902 000 automobilů a 
v roce 1914 se poprvé prodalo více benzinu než petroleje. Benzin, který byl do té doby považován za odpadní 
produkt při výrobě petroleje, se stal vyhledávaným obchodním artiklem. Spalovací motory nahrazovaly parní 
sílu i v průmyslu a lodní dopravě. 

Ropa byla důležitou surovinou již během první světové války. Za druhé světové války její význam dále 
vzrostl. V leteckých a tankových bitvách a při přesunu armádních uskupení byl benzin klíčem k úspěchu. Pak se 
ropa stala prostředkem politického nátlaku v mocenských zápasech studené války. Byla i jedním z hlavních 
důvodů rozpoutání války v Perském zálivu v roce 1990. 
 
3. scénáře havárií ropovodu 
 

Ve světě pravidelně zaznamenáváme celou řadu havárií spojených s ropou a ropným průmyslem. 
Pozorujeme havárie při těžbě, například vrtná plošina „DeepwaterHorizon“ v Mexickém zálivu (2010) [4], při 
přepravě tankery například „Exxon Valdez“ nedaleko Aljašky 1989 [5], při přepravě vlaky například v Lac-
Mégantic, Kanada u hranic se spojenými státy (2013) [6]. Ať už došlo při havárii jenom k úniku ropy, k silným 
požárům, nebo výbuchům v uvedených případech, vždy byly škody extrémní. Další soupis případových studií je 
lze nalézt v [7]. 

Přeprava ropovodem je ve srovnání s jinými druhy přepravy ekonomicky výhodná, ekologická a 
spojená s výrazně menším ohrožením havárií. Zkušenosti z minulosti a ze světa nám však ukazují, že i v případě 
ropovodů může dojít k jejich narušení ať už opotřebením materiálům a vlivem prostředí, nebo při vnějším 
mechanickém narušení. Mezi největší havárie ropovodu ve světě patří havárie u „Little Buffalo“ v Kanadě 
(2011) [8], kdy uniklo nezanedbatelných 4,5 milionů litrů ropy. Konkrétně v souvislosti s ropovodem Družba 
pak lze uvést události narušení ropovodu u obce Bartoušov na území České republiky (1980) [9], kdy vlivem 
netěsnosti uniklo 6 tisíc tun ropy a nedaleko Budapešti v Maďarsku (2008) [10], kdy unikly desítky tisíc litrů 
ropy do okolí ropovodu.  

Poslední zmíněná událost také posloužila jako předloha k jednomu ze dvou zvolených scénářů. Na 
základě případových studií a technických vlastností sítě ropovodů u nás byly zvoleny dva scénáře havárie 
ropovodu pro analýzu jejich dopadů. Pro které pak byla metodou „co se stane, když“ v rámci diplomové práce 
[11] sestavena tabulka dopadů. Scénáře a dopady jsou uvedeny v následující kapitole. 
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ANALÝZA DOPADŮ VYBRANÝCH SCÉNÁŘŮ HAVÁRIE 
 

První scénář havárie byl umístěn na území města Kralupy nad Vltavou v místě, kde je ropovod vedený 
nad povrchem, a to kvůli překonání řeky. Kolem ropovodu vede silnice, obrázek 1. Havárie je způsobena 
motorovým vozidlem, které v zatáčce nabourá do ropovodu a způsobí tak jeho mechanické poškození, 
následovaném prudkým únikem do okolí. U prvního scénáře předpokládáme standartní klimatické podmínky. 
Dopady jsou uvedené v tabulce 1. Pro druhý scénář bylo vybráno jako místo vzniku pole nedaleko města Čáslav, 
obrázek 2. V důsledku výkopových prací bez seznámení se s inženýrskými sítěmi a dalšími prvky v území dojde 
k mechanickému narušení ropovodu těžkým strojem (bagr) například podle vzoru [10]. Při sestavení dopadů 
metodou „Co se stane, když“, tabulka 2, jsme předpokládaly velmi nepříznivé podmínky v podobě sucha a 
vysokých teplot (30+ °C). 

 
Obr. 1 -  Kralupy nad Vltavou, místo havárie ropovodu; plné černé čáry značí pozemní komunikace, červená 

přerušovaná čára značí ropovod, který se v celé oblasti nachází nad zemí 
 

Tab. 1 - Dopady sestavené metodou „Co se stane, když“ pro první scénář havárie v Kralupech nad Vltavou na 
obrázku 1 

Chráněné 
zájmy 

Dopady na chráněné zájmy 

Životy a 
zdraví lidí 

0h: poraněni / smrt posádky vozidla v důsledku havárie vozidla; poškození zdraví náhodní 
kolemjdoucích, kteří se dostanou do přímého kontaktu s ropou – vdechnuti ropy, styk pokožky 
s ropou, zasáhnuti očí – vážné ohrožení zdraví; velký požár způsobí i smrt buď přímo, nebo 
nadýcháním zplodin hoření ropy. 
6h: nebezpečí poškození zdraví vlivem výparů a zplodin požáru u obyvatel okolního sídliště 
Lobeček; příslušníci integrovaného záchranného systému mohou vdechnout výpary ropy, styk 
pokožky s ropou, zasmahnutí očí. 
12h: poškození zdraví osob zasáhnutých ropou/ ropnými výpary až s následkem smrti; 
poškození zdraví obyvatel okolitého sídliště Lobeček na zdraví/ smrť v důsledku ropných 
výparů, zplodin hoření, ohně, výbuchů; poškození zdraví i u obyvatel města Kralupy nad 
Vltavou v důsledku šíření ropných výparů a zplodin požáru v závislosti na směru šíření větru.   
24h: poškození zdraví obyvatel v důsledku zplodin hoření a ropných výpary přetrvávají, dokud 
se požár neuhasí. 
3dni+:- 

Bezpečí lidí 
a veřejné 
blaho 

0h: - 
6h: růst nebezpečí pro lidi okolitého sídliště Lobeček v důsledku vzniknutého požáru / 
výbuchu; ohrožení obyvatel města Kralupy nad Vltavou v důsledku šíření ropných výparů 
v závislosti na směru šíření větru; obavy panika. 
12h: snížení dostupnosti nouzových služeb v důsledku zásahu IZS; přerušení dodávek 
elektrického proudu v důsledku přerušeni vedeni vysokého napětí 110 kV. 
24h: - obavy panika se prohlubují, když nebude uhašen požár a budou se šířit ropné výpary a 
zplodiny hoření. 
3dni+: ekonomické dopady na ropný trh; obava z očekávání růstu cen benzínu a nafty. 

Majetek 0h: poškozeni/zničeni havarovaného vozidla; velké škody na tělesu poškození časti ropovodu; 
poškození majetku v místě havárie (vozovka, lampa pouličního osvětleni) vlivem požáru/ 
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kontaminace ropou. 
6h: poškození majetku v přilehlé oblasti sídliště/průmyslové oblasti Lobeček, (automobily, 
domy, obchody, občanská vybavenost, atd.) v důsledku rozšířeni požáru/ výbuchy / 
kontaminace ropou. 
12h: poškození majetku celého sídliště / průmyslové oblasti Lobeček, (automobily, domy, 
obchody, občanská vybavenost, atd.) v důsledku rozšíření požárů/ kontaminace ropou; 
poškození majetku časti města Kralupy nad Vltavou v závislosti na směru šíření ropných 
výparů (kontaminace povrchu oken, automobilů, budov, atd.).  
24h: škodyna majetku v důsledku styku s ropou/požárům/ropnými výparům se prohlubují. 
3dni+: - 

Životní 
prostředí 

0h: kontaminace zeminy v zasažené oblasti nehody (lesopark). 
6h: kontaminace zeminy v zasažené oblasti sídliště/průmyslové oblasti Lobeček; kontaminace 
řeky Vltava; znečistění ovzduší ropnými výpary a zplodinami požárů. 
12h: kontaminace hlubších vrstev zeminy v poškozené oblasti sídliště/průmyslové oblasti 
Lobeček; kontaminace podzemních vod; šíření ropné kontaminace po proudu řeky Vltavy 
(Labe); rozšířeni znečistění ovzduší ropnými výpary a zplodinami požárů v závislosti na směru 
šíření větru.   
24h: škody a újmy na životné prostředí v důsledku kontaminace  ropou/ požárem/ ropnými 
výpary se zvětšují. 
3dni+: závažnénarušení zasmahnutých biotopů (ekosystémy řeky Vltava / Labe, přírodní park 
Dolní Povltaví).     

Dodávky 
energií 
(elektřina, 
pohonné 
hmoty) 

0h: - 
6h: poškození vedení vysokého napětí 110 kV v důsledku šířenípožárů (přerušení dodávek 
elektrický energie v oblasti zásobované poškozenými větvemi); přerušení zásobovaní ropou 
okolního ropného průmyslu v důsledku poškození ropovodu. 
12h: - 
24h: Nutnost zásobování ropného průmyslu z nouzových zdrojů, nebo alternativními cestami; 
prohloubení problému zásobovaní místního ropného průmyslu. 
3dni+: nárůst cen pohonných hmot a dalších ropných produktů; zhoršení veřejného mínění o 
spolehlivosti dodávek ropy. 

Přepravní 
síť 

0h:- 
6h: uzavření a objížďky na pozemních cestách, silniční síť (č. 101), železniční síť (vlaková 
stanice Kralupy nad Vltavou), říční síť (Vltava); přetížení okolní infrastruktury pozemních 
komunikací v důsledku evakuace obyvatel.   
12h:- 
24h:- 
3dni+: zvýšeni přepravních nákladů; náklady na obnovu poškozených komunikací. 

Ostatní 
kritické 
infrastruktu
ry  

0h: - 
6h: kontaminace vody v studních a podzemních vrtech; vyřadění kybernetické infrastruktury 
v oblasti výpadku elektrické energie; únik ropy do kanalizace, dosáhnutí kritické hodnoty 
koncentrace ropných výparů, výbuchy po celé oblasti Lobeček.  
12h: nedostupnost prvků kritické infrastruktury (finanční služby, státní správa, komunikační 
služby, vzdělávací zařízení…) v uzavřené oblasti Kralupy nad Vltavou. 
24h:- 
3dni+: negativnívliv na finanční sektor; finance na zásah; ušlý zisk průmyslu v evakuovaných 
oblastech; ušlý zisk průmyslu vlivem problémů se zásobováním ropou. 

Nouzové 
služby 
(policie, 
hasiči, 
zdravotníci) 

0h: - 
6h: zvýšená zátěž na složky IZS v důsledku řešení ropné havárie / snížená dostupnost 
záchranných složek v regióne. 
12h: zhoršení stavu IZS v důsledku poškození zdraví příslušníků a vybavení vlivem požárů / 
přímému kontaktu s ropou / vdechnutí ropných výparů.  
24h: - 
3dni+: chronická únava příslušníků IZS v důsledku dlouho trvajících zásahových prací; velké 
náklady na odezvu. 

Veřejná 
správa 

3dni+: zvýšené náklady na ochranná opatření pro obyvatelstvo; náklady na obnovu území – 
zvláště, když dojde ke kontaminaci podzemní vody a bude třeba zajistit dlouhodobé 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou v postižené oblasti; náklady na opravu ropovodu. 
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Obr. 2 - Místo havárie ropovodu nedaleko Čáslavi; plné černé čáry značí pozemní komunikace, červená 

přerušovaná čára značí ropovod, oranžové čáry značí elektrické vedení 
 
 

  Tab. 2 - Dopady sestavené metodou „Co se stane, když“ pro druhý scénář havárie nedaleko Čáslavi na 
obrázku 2. 

 
 
Chráněné zájmy 
 

 
Dopady na chráněné zájmy 

Životy a zdraví lidí 0h: škody na zdraví / ztráty na životech původců nehody. U lidí, kteří poškodí ropovod 
6h: škody na zdraví / životech lidí v blízkých obcí následkem šíření ropných výparů 
ovzduším; možné poškození zdraví příslušníků IZS přímém styku s ropou;  
poškození zdraví / lidí v blízkých obcí následkem sekundárních požárů.    
12h: škody na zdraví / životech lidí v regióne v následku rozšiřováni sekundárních 
požárů.    
24h: přehřátí a dehydratace příslušníků IZS zasahujících při likvidaci požárů. 
3dni+: škody na zdraví / životech lidí v rozsáhlých oblastech vlivem rozšiřováni 
požárů, které se vlivem tropických teplot nedaří uhasit. 

Bezpečí lidí a 
veřejné blaho 

0h: - 
6h:  Výrazné zvýšení nebezpečí u lidí v okolí zplodinami hoření a ropnými výpary, 
strach, panika 
12h: obavy a strach u lidí v těsné blízkosti; snížení dostupnosti nouzových služeb 
v důsledku zásahu IZS; výpadky dodávek elektrického proudu v důsledku přerušeni 
vedení vysokého napětí. 
24h: - růst paniky, když se bude požár dále šířit a ropné produkty budou v potoce a 
v rybníku nebo na zahrádkách občanů  
3dni+: ekonomické dopady na ropný trh. 

Majetek 0h: poškození/zničení zařízení zodpovědného za vznik nehody; poškození časti 
ropovodu; poškození sloupů elektrického napětí. 
6h: poškození majetku v přilehlých obcích (automobily, domy, obchody, občanská 
vybavenost, atd.) v důsledku vzniku sekundárních požárů; poškození majetku, 
technického vybaveni a infrastruktury vojenského letiště Čáslav v důsledku vzniku 
požáru. 
12h: poškození majetku v regionu v následku rozšiřovaní sekundárních požárů.    
24h: - 
3dni+: poškození majetku lidí v rozsáhlých oblastech vlivem rozšiřovaní požárů, které 
se vlivem tropických teplot nedaří uhasit. 

Životní prostředí 0h: kontaminace půdy v poškozené oblasti nehody. 
6h: kontaminace půdy v rozsáhlé oblasti okolo nehody; kontaminace říčky Klejnárka a 
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přírodního biotopu rybníku Vrabcov a okolí. 
12h: kontaminace hlubších vrstev půdy v rozsáhlé oblasti okolo nehody; kontaminace 
podzemních vod; kontaminace po proudu řeky Klejnárka; rozšířeni znečistění ovzduší 
ropnými výpary a zplodinami požárů. 
24h: kontaminace potoka Brslenka; újmy na floře a fauně v okolí v důsledku 
kontaminace  ropou/ požáry/ ropnými výpary a zplodinami požárů se prohlubují. 
3dni+: kontaminace řeky Doubrava; závažnénarušeni zasáhnutých biotopů (přírodní 
ekosystémy, orná půda, říční ekosystémy); kontaminace řeky Labe prostřednictvím řek 
Klejnárka / Doubrava. 

Dodávky energií 
(elektřina, pohonné 
hmoty) 

0h: poškození vedení elektrického napětí v důsledku tryskající ropy z potrubí 
(přerušeni dodávek elektrické energie v oblasti zásobované poškozeným elektrickým 
vedením). 
6h: poškozovaní pevných prvků eklektické sítě (vedení, trafostanice) v důsledku 
vzniku sekundárních požárů. 
12h: poškozovaní pevných prvků eklektické sítě v důsledku rozšiřujících se požárů. 
24h: Nutnost zásobování ropného průmyslu z nouzových zdrojů, nebo alternativními 
cestami. 
3dni+: nárůst cen pohonných hmot a dalších ropných produktů; zhoršení veřejného 
mínění o spolehlivosti dodávek ropy. 

Přepravní síť 0h: - 
6h: uzavření a objížďky na pozemních komunikacích, silniční síť (č. 38), železniční síť 
(trať SŽDC 230), letecká přeprava (vojenské letiště Čáslav); přetížení okolních 
pozemních komunikací v důsledku evakuace obyvatel. 
12h: - 
24h: rozšířeni uzavírek na okolní pozemní komunikace v důsledku rozsáhlých požárů. 
3dni+: zvýšeni přepravních nákladů. 

Ostatní kritické 
infrastruktury  

0h: - 
6h: kontaminace vody v studních a podzemních vrtech; vyřazení kybernetické 
infrastruktury v oblasti výpadku elektrické energie; poškozovaní pevných prvků 
ostatních kritických infrastruktur vlivem vznikajících požárů. 
12h: nedostupnost prvků kritické infrastruktury (finanční služby, státní správa, 
komunikační služby, vzdělávací zařízení, atd.) v zasáhnutých oblastech; poškozovaní 
pevných prvků ostatních kritických infrastruktur vlivem rozšiřujících se požárů. 
24h: - 
3dni+: negativnívliv na finanční sektor; finance na zásah; ušlý zisk průmyslu 
v evakuovaných oblastech; ušlý zisk průmyslu vlivem problémů se zásobováním 
ropou. 

Nouzové služby 
(policie, hasiči, 
zdravotníci) 

0h: - 
6h: zvýšená zátěže na složky IZS v důsledku řešeni ropné havárie/ sekundárních 
požárů / snížená dostupnost záchranných složek v regionu. 
12h: zhoršení akceschopnosti IZS v důsledku poškození zdraví příslušníků a vybavení 
vlivem požárů / přímému kontaktu s ropou / vdechnutí ropných výparů.  
24h: : zhoršení akceschopnosti IZS v důsledku přehřátí a dehydratace příslušníků IZS 
zasahujících při likvidaci požárů. 
3dni+: chronická únava příslušníků IZS v důsledku dlouho trvajících zásahových 
prací; velké náklady na odezvu 

Veřejná správa 3dni+: zvýšené náklady na ochranná opatření pro obyvatelstvo; náklady na obnovu 
území – zvláště, když dojde ke kontaminaci podzemní vody a bude třeba zajistit 
dlouhodobé zásobování obyvatelstva pitnou vodou v postižené oblasti; náklady na 
opravu ropovodu. 

 
 

Jak nám říkají zkušenosti ze světa, je sice ropovod nejbezpečnější způsob přepravy, nic méně i u 
ropovodů může dojít k významné poruše a úniku ropy do okolí. V případě takové události pak o rozsahu 
rozhoduje především rychlost odezvy a připravenost. Když se podíváme do tabulek 1 a 2 vidíme, že v prvních 
hodinách i při nepříznivých podmínkách dochází ke ztrátám, škodám a újmě na chráněných zájmech na relativně 
malém rozsahu území. Z obrázku 1 a 2 je patrné, že v bezprostřední blízkosti ropovodů nejsou důležité chráněné 
zájmy ve větší míře zastoupeny. Pokud se ale připustí eskalace nouzové situace, zasažené území se rozšíří, pak 
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začne docházet i k dopadům s fatálním rozsahem. Nejen že se rozšiřuje oblast zamořená ropou a s ní i množství 
ohrožených osob a chráněných zájmů především za nepříznivých podmínek, ale po několika hodinách může dojít 
i k nevratnému znečištění podzemních vod. 

Z pohledu včasné odezvy můžeme mluvit o několika nutných oblastech – monitoring, místo zásahu, 
plánování.  

V případě monitoringu jde o odhalení, že došlo k havárii a určení úseku jejího vzniku tak, aby mohlo 
dojít k vyrozumění příslušných složek odezvy. Kvalita monitoringu se zlepšuje s novými technologiemi a bude 
tak o něco lepší v případě ropovodu IKL než v případě ropovodu Družba. V našich scénářích předpokládáme 
výrazné narušení a únik ropy, proto odhalení monitoringem je jednoduší než u drobných havárií.  

Aby mohla být situace vyvolaná havárií správně a rychle zvládnuta, musí dorazit technické síly do 
místa havárie. Určení správného místa může být složité z několika důvodů. Monitoring poukáže na úsek potrubí, 
kde došlo k havárii a je nutné další zpřesnění lokalizace havárie. Místo havárie může být ve špatně přístupné 
oblasti (není případ popsaných scénářů), a jeho nalezení není jednoduché, protože přesné označení vedení 
ropovodů je utajené z bezpečnostních důvodů; před případným útokem zlodějů či jiných kriminálních živlů. 
Předmětná skutečnost brání dobré informovanosti zasahujících složek. Na území České republiky máme proto 
místa, kde je vedení ropovodu výrazně označené tabulkami, jde především o ropovod IKL, a místa kde je jeho 
přítomnost naopak zcela utajena.  

Poslední oblastí je plánování, jde o sestavení plánu odezvy a jejich procvičování. Slabiny lze 
předpokládat především v nácviku, kdy podobná událost nemá vysokou prioritu. 
 
 
ZÁVĚR 
 

Při dostatečné údržbě je přeprava ropy za pomocí ropovodů nejbezpečnějším způsobem. Avšak zatím 
co dostatečná údržba a správné řízení systému může předejít havárii z vnitřních příčin, existuje neustále ohrožení 
ropovodu vnějšími vlivy, především v oblastech nadzemního vedení ropovodu. Vnější narušení ropovodu může 
být například způsobeno lidským faktorem, viz oba použité scénáře, který nelze nikdy zcela vyloučit. Když už 
dojde k takové havárii, hraje pak velkou roli rychlost a přesnost odezvy. V prvních hodinách je havárie spojena 
s malým množstvím mírných dopadů, ale s trváním nouzové situace se dopady řádově prohlubují. Je proto 
potřeba, aby složky odezvy měli zajištěné včasné vyrozumění (monitoring), uměly rychle najít místo havárie 
(znalost trasy ropovodu) a věděly jak v místě postupovat (sestavení a procvičení plánu činností). 
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