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Práce na odstranění následků havárie ukončeny
Podzimními kontrolami krajský úřad zakončuje každoroční kolečko po zařízeních zařazených do
režimu zákona o prevenci závažných havárií společně s ostatními složkami integrované
kontroly. Tento rok kromě rutinní kontroly bezpečnostní dokumentace dohlíží i na likvidaci
havárie.
Šlo o provoz společnosti ČEPRO, středisko Šlapanov, kde došlo k přetlakování podzemní
nádrže s benzínem a následné destrukci její střechy, ke které došlo 31. ledna letošního roku.
Havárie byla ohlášena v souladu s vnitřním havarijním plánem a plánem vyrozumění, HZS kraje
Vysočina nebyl požádán o součinnost. Touto havárií došlo pouze ke škodě na majetku
společnosti, nedošlo však naštěstí ke škodě na životním prostředí.
V době kontroly provedené dne 6.9. 2011 byly již ukončeny práce na odstranění následků
havárie. Likvidaci zajišťuje společnost DEKONTA a.s. a Vodní zdroje Chrudim. Kontrole byl
prezentován znalecký posudek č.19.11 ve věci posouzení protiexplozní pojistky a stanovení
možného názoru na příčinu fyzikálního výbuchu nádrže 239/6.
V posudku se konstatuje, že téměř jistou příčinou destrukce nádrže bylo zamrznutí
protiexplozivní pojistky. Před nehodou byla nádrž vyčištěna, vytřena a ponechána prázdná.
V mrazivém počasí pak byla napouštěna benzínem a vytlačovaná vodní pára zamrzla na
protiexplozní pojistce. Tlak benzínových par dalším napouštěním způsobil destrukci střechy.
Nedošlo tedy k selhání obsluhy ale šlo o nehodu.
Bezprostředně po havárii byla na základě příkazu provozního ředitele provedena kontrola
funkčnosti systému odvodu par z nádrží na všech skladech společnosti ČEPRO, a.s.
Organizačním opatřením bylo stanoveno pravidlo nečištění nádrží v zimním období.
Nyní probíhá systematické hodnocení rizik nádrže metodou HAZOP, ze které vyplynou návrhy
na další opatření. Tyto budou předloženy managmentu společnosti ČEPRO, a.s. k posouzení,
stejně jako další osud poškozené nádrže.
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