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ABSTRAKT 

Téma mé disertační práce Komplexní bezpečnost LPG stanic je směřováno do velmi obsáhlé  

a složité problematiky provozování čerpacích stanic. Je nutno si uvědomit, že tyto čerpací 

stanice svou technologii provozují současně celou řadu technických zařízení, které mohou být 

zdrojem ohrožení života a zdraví osob. Bezpečné provozování těchto zařízení se netýká pouze 

osob bezprostředně se vyskytujících v jejich nejbližší blízkosti, ale dle zkušeností ze zahraničí, 

se v případě výbuchu dostávají do značného rizika osoby v okruhu několika set metrů. 

Už samotný záměr a následná výstavba těchto stanic s sebou přináší celou řadu rizik, které 

mohou mít fatální následky nejenom na obsluhu, ale i obyvatelstvo. Jedním z takových rizik je 

i chybné prostorové umístění těchto čerpacích stanic. Další značnou oblastí rizik je pak samotný 

provoz těchto čerpacích stanic.   

Snahou disertační práce bylo navrhnout na základě celé šíře zkoumané problematiky jedno 

z možných řešení, jak zajistit komplexní bezpečnost čerpacích stanic LPG. 

Součástí práce pak je zcela nový návrh metodického postupu. Jedná se o nové návrhy 

metodických postupů, které by průřezově řešily celý proces přípravy, uvedení do provozu a 

následně i bezpečný provoz čerpacích stanic LPG. 

 

 

Klíčová slova: 
 
Inspekce práce, bezpečnost práce, kontrola, rizika, zdroje ohrožení života a zdraví, riziko, 

výbuch, metody výzkumu. 
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ABSTRACT 

The topic of my dissertation Comprehensive security LPG stations is directed to a very broad 

and complex issue of the operation of petrol stations. It should be noted that the pumping station 

at the same time its technology to run a wide range of technical devices, which can be a source 

of danger to life and health. Safe operation of these devices is not only people directly occurring 

in their immediate vicinity, but by experiences from abroad in the event of an explosion come 

at significant risk people in a radius of several hundred meters. The very intention and 

subsequent construction of these stations brings with it a number of risks, which can have fatal 

consequences not only for staff, but also the population. One such risk is the wrong spatial 

location of these stations. Other significant areas of risk then the actual operation of these 

stations. 

The effort dissertation was designed based on the full range of issues examined one possible 

solution to ensure complete safety of LPG filling stations. Part of the paper is a completely new 

proposal of methodological procedure. This is a new design methodologies that address the 

cross-cutting the entire process of preparing, commissioning and subsequent safe operation of 

LPG filling stations. 

 
 

Keywords: 

Labour inspection, occupational safety, control, risk, source of danger to life and health, risk, 

explosion, research methods.  
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ÚVOD 

 

Současná právní legislativa nestanovuje zcela jednoznačně komplexní požadavek na 

bezpečnost práce a technická zařízení pro čerpací stanice LPG. Už samotný způsob uvádění 

čerpacích stanic LPG do provozu, je problematický. Legislativou není například přesně 

specifikováno, kdy se jedná výrobek nebo sestavu jednotlivých technických zařízení.  Dále pak 

i samotný provoz těchto zařízení zahrnuje širokou oblast obecných požadavků kladených  

na bezpečnost práce, mnohdy s rozporuplnou škálou technických pravidel a předpisů.  

 

Jediným současným konkrétním předpisem pro čerpací stanice LPG je pouze technické 

pravidlo GAS TPG 304 01 - Čerpací stanice propan-butanu pro motorová vozidla ze dne  

19. 4. 1995, změna 11/2002. Je nutno však uvést, že uvedené technické pravidlo není ve své 

podstatě zcela aplikovatelné, a to z důvodu, že od 1. 10. 2009 Český plynárenský svaz vyřadil 

některá technická pravidla TPG ze svého systému udržovaných technických předpisů, což  

se týkalo mimo jiné i výše uvedeného technického pravidla GAS TPG 304 01 - Čerpací stanice 

propan-butanu pro motorová vozidla, s tím, že se problematikou čerpacích stanic LPG  

v budoucnu již nebude zabývat.  

Pokud by však i přes tyto skutečnosti provozovatelé těchto čerpacích stanic vycházeli  

z uvedeného předpisu, je nutno konstatovat, že se jedná pouze o základní provozní požadavky  

a v žádném případě se nejedná o ucelený bezpečnostní předpis v široké škále požadavků, které 

by měly být na bezpečný provoz čerpacích stanic LPG kladeny. 

Takováto nepřehlednost předpisů pak způsobuje velmi obtížnou orientaci pro investory, 

projektanty a samotné provozovatelé čerpacích stanic LPG. Z těchto důvodů tato disertační 

práce právě směřuje k deskripci dané problematiky spolu se závěrečným návrhem konkrétních 

metodických postupů bezpečného provozu čerpacích stanic LPG. 

 

Disertační práce je rozdělena na čtyři na sebe navazující jednotlivé části, které na sebe logicky 

navazují. Důležitou součástí jsou uvedené metodické postupy pro řešení dané problematiky.  

 

Cílem mé disertační práce je navrhnout zcela nový pracovní metodický postup, který bude 

vycházet z jednotlivých postupových částí v oblasti požadavků kladených na bezpečnost práce  

a technická zařízení čerpacích stanic LPG. Aby se k takto stanovenému cíli došlo, bude nutno 
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vycházet z mnoha aspektů, které se vztahují k celé problematice provozu těchto čerpacích 

stanic. 

Z těchto důvodů jsou zde zahrnuty jak chemické vlastnosti uhlovodíkových plynů a jejich 

využití, tak i současné legislativní požadavky k bezpečnosti práce v ČR a zahraničí, které platí  

pro provoz čerpacích stanice LPG, včetně jejich srovnání. Nedílnou součásti disertační práce je 

i analýza nejčastějších zdrojů a příčin rizik, které mohou mít za následek vznik smrtelných  

a závažných pracovních úrazů nebo technických poruch na těchto zařízeních. 

V návaznosti na provedenou analýzu rizika z hlediska správného umístění čerpacích stanic 

LPG byla aplikována metoda IAEA TEC –DOC 727 a metoda ALOHA. Je nutno uvést, že 

první z uvedených  metod je dnes již velmi málo používaná na rozdíl od modernější metody 

ALOHA. 

 

Za dílčí cíl mé disertační práce je pak samotné srovnání metody IAEA TEC – DOC 727  

a metody ALOHA. Jejich porovnání bylo provedeno na základě jednotlivých výpočtů 

modelových situací na dvou čerpacích stanicích LPG. Vzájemné porovnání výpočtů bylo pak 

zaměřeno na bezpečnou odstupovou vzdálenost z hlediska jejich umístění. Dále je pak uvedena 

komparace těchto dvou metod z hlediska přísnějších podmínek ve vztahu k umístění čerpacích 

stanic LPG v městské zástavbě.  

 

Pro vytvoření správně nastaveného komplexního metodického postupu bude nutné provést  

i praktická měření tloušťky stěn zásobníku tak, jak jsou deklarována v průvodní dokumentaci 

výrobce. Uvedená měření budou provedena na zásobnících vybraných čerpacích stanic LPG.  

Měření tloušťky stěn zásobníků bylo zásadním zjištěním pro analýzu rizika. Na tomto místě je 

nutné vyjádřit přesvědčení, že ze strany výrobců jsou dodržovány stanovené technické 

požadavky kladené na jejich výrobu a eliminuje se tímto riziko deformace stěn následkem tlaku 

média.   

 

Dalším dílčím cílem této disertační práce je popis způsobu použití pojistných ventilů za 

externích klimatických podmínek. Vzhledem k tomu, že současná technická norma není 

nastavena na uvedené klimatické podmínky, jsou i tato rizika hodna pozornosti, protože  

i z těchto důvodů může dojít ke snížení bezpečné funkce pojistných ventilů. 

Na základě této skutečnosti budou provedeny výpočty průtoku pojistných ventilů v různých 

teplotních režimech s následným srovnáním s požadavky stanovenými technickou normou.  
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Shrnutím veškerých poznatků, ke kterým se během měření v rámci disertační práci dospělo, se 

došlo k návrhu průběhového diagramu pro aplikaci instalace čerpacích stanic LPG  

a následně i diagram zajištění bezpečného systému provozu čerpacích stanic LPG. Uvedené 

diagramy pak vychází nejenom z oblasti legislativních požadavků a jejich posloupností, ale  

i z analýzy možných zdrojů rizik a praktických výpočtů. 

Uvedené diagramy pak byly rozpracovány do návrhů check listů. Jejich funkčnost byla ověřena 

v praxi na vybraných čerpacích stanicích LPG, včetně vyhodnocení a závěru. Uvedený postup  

z hlediska obsahu by pak měl vést k  požadovanému cíli předložené disertační práce.   

 

Disertační práce vzhledem k tématu „Komplexní bezpečnost LPG stanic“ je směřována 

zejména do oblasti bezpečnosti práce a souvisejících požadavků pro stanovená technická 

zařízení. V rámci celkového stanovení konkrétních závěrů je zde však i v základní podobě 

hodnocena analýza prevence závažných havárii.  

 
 
 
 
 



12 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

STRUČNÉ VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 
 

SOUČASNÝ STAV ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 
 

Stručné vymezení problematiky se bude zabývat chemickými vlastnostmi LPG – propan- 

butanu, jejich použití v praxi, a energetického využití zkapalněného uhlovodíkového plynu. 

Současný stav zkoumané problematiky pak směřuje do oblasti právních požadavků na umístění 

čerpacích stanic LPG a požadavků právní legislativy pro čerpací stanice v oblasti bezpečnosti 

práce pro vyhrazená technická zařízení v České republice, včetně poznatků z praxe s přehledem 

technických poruch ve světě a pracovních úrazů, které se staly při provozu čerpacích stanic 

LPG a CNG za období od roku 2009-2012. Pro celkové dokreslení problematiky této části jsou 

zde uvedeny i výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce z roku 2009, včetně 

závěrečných poznatků z těchto kontrol, kdy právě v tomto roce byla kontrola čerpacích stanic 

jedním z hlavních úkolů pro činnost oblastních inspektorátů práce.  

Součástí kapitoly je i komparace legislativního stavu v České republice a přehled požadavků 

slovenské právní legislativy, včetně výsledků a závěrů z poslední kontroly z roku 2005, která 

byla prováděna oblastními inspektoráty práce Slovenské republiky. Závěry z těchto kontrol 

jsou prezentovány ve zprávě Národního inspektorátu práce Slovenské republiky. 

 
ČÁST DRUHÁ 

 

STANOVENÍ VYBRANÝCH ZDROJŮ A PŘÍČIN RIZIK U ČERPACÍCH STANIC 

LPG A STANOVENÍ OPATŘENÍ K JEJICH SNÍŽENÍ 

POROVNÁNÍ METOD IAEA TEC-DOC-727 A ALOHA A JEJICH POROVNÁNÍ V PRAXI 

PROBLEMATIKA POJISTNÝCH VENTILŮ Z HLEDISKA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 

 

Z hlediska zadání disertační práce bylo nutné vyspecifikovat v oblasti bezpečnosti práce  

a technických zařízení zdroje a příčiny rizik v souvislosti jak s uváděním, tak i samotným 

provozem čerpacích stanic LPG a najít co nejvhodnější opatření ke snížení případně eliminaci 

rizik. Tato část podrobně rozebírá možné zdroje a příčiny rizik, které se v souvislosti 

s uváděním a provozem čerpacích stanic LPG mohou vyskytnout jako např. jejich umístění, 

obsluha, vznik technických, technologických a výrobních poruch.  
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V části stanoveného rizika s nebezpečím výbuchu z hlediska umístění u vybraných čerpacích 

stanic LPG jsem použil aplikaci dvou metod a to IAEA TEC-DOC-727 a ALOHA a následně 

jsem provedl i jejich vzájemné porovnání ve výpočtech na bezpečný odstup vzdálenosti  

při umístění dvou vybraných čerpacích stanic LPG.  

K  metodě IAEA TEC-DOC-727  je však nutno uvést, že se jedná o jednu ze screeningových 

metod, která v současné době má pouze základní informativní charakter, avšak může být 

dostatečná pro zásadní určení bezpečného umístění čerpací stanice LPG. 

 Daleko častěji je dnes preferována pro modelování klíčových situací pro umístění čerpací 

stanice LPG z hlediska nebezpečí ohrožení metoda ALOHA. Na základě výpočtů obou metod 

jsem pak provedl i jejich srovnání z hlediska stanovení nebezpečné oblasti pro umístění 

čerpacích stanic LPG. 

 

Za nové zjištění v rámci mé práce považuji i oblast provozu pojistných ventilů z hlediska 

klimatických podmínek, kdy na praktickém výpočtu moduluji rozdílnost výtoku vzhledem 

k různým teplotním režimům, kdy uvedené zjištění není obsaženo v žádném předpisu pro 

provoz pojistných ventilů. 

Praktickým měřením tloušťky stěn zásobníků u vybraných čerpacích stanic LPG se pak 

zabývám v souvislosti s možným rizikem nedodržení stanovených technických požadavku ze 

strany výrobce jako rizikem možné technické poruchy vlivem působení tlaku směsi propan-

butanu v tlakové nádobě.   

                    
ČÁST TŘETÍ 

 
NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU PRO BEZPEČNÝ PROVOZ ČERPACÍCH 

STANIC LPG 

 
OVĚŘENÍ METODICKÉHO POSTUPU PRO BEZPEČNÝ PROVOZ 

ČERPACÍCH STANIC LPG V PRAXI 

 

Na základě poznatků získaných z předchozích částí tato obsahuje již konkrétní návrh 

metodického postupu s rozdělením do dvou průběhových diagramů. První průběhový diagram 

je pro aplikaci zajištění bezpečného systému záměru instalace čerpací stanice LPG, druhý 

průběhový diagram je určen na bezpečný provoz čerpacích stanic LPG. 
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Ve vazbě na výše uvedené průběhové diagramy jsou pak zpracovány Check listy analysis  

pro posouzení bezpečného stavu, včetně vyhodnocení rizik a jednotlivých postupových kroků. 

Samotné ověření navrhovaného metodického postupu pro záměr instalace čerpací stanice LPG   

a na bezpečný provoz čerpací stanic LPG bylo provedeno na dvou rozdílných typech těchto 

zařízení, včetně vyhodnocení a závěrů. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

PŘÍNOS A VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ 

 

Jednotlivá nová zjištění na základě zkoumané problematiky komplexní bezpečnosti pro čerpací 

stanice LPG jsem pak navrhl jako konkrétní přínos jak pro vědu, tak i obor a v neposlední řadě 

i pro využití široké veřejnosti v rámci komplexně uceleného a nastaveného systému bezpečnosti 

práce pro čerpací stanic LPG. 

V části závěru je pak uvedeno kompletní zjištění poznatků mé disertační práce, její využití, 

včetně konkrétních ověření navrhovaných metodických postupů na čerpacích stanicích LPG. 
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ČÁST PRVNÍ 
 

1 STRUČNÉ VYMEZENÍ ZKAPALNĚNÝCH UHLOVODÍKOVÝCH PLYNŮ, 
VLASTNOSTI A POUŽITÍ 

 
Uvedená kapitola popisuje chemické vlastnosti uhlovodíkových plynů, včetně propan-butanu, 

energetické využití těchto plynů a využití propan-butanu v jednotlivých odvětvích. 

 

1.1 Základní představení zkapalněných plynů - chemické vlastnosti 

Zkapalněné uhlovodíkové (ropné) plyny jsou normativně rozděleny do tří základních skupin: 

propan, butan a propan - butan. Jak jejich názvy napovídají, jsou jejich základními složkami 

propan a butanové frakce. Další jejich složkou jsou lehčí složky (metan a etan) a těžší složky 

(zejména pentany) a nenasycené C3 a C4 frakce mezi něž lze zařadit zejména propen1-buteny 

2-buten (cis- a trans-), isobuten, butadieny (1,2- a 1,3-). [1]  

Ačkoliv zkapalněné uhlovodíkové plyny jsou používány, vyráběny a přepravovány již mnoho 

let, teprve v poslední době došlo k jejich masové výrobě a spotřebě v oblasti petrochemie  

a plynárenství. 

 

S rozvojem použití zkapalněných uhlovodíkových plynů je spojeno i značné riziko požáru  

a výbuchu. Havárie spojené s únikem těchto plynů se ve světě i u nás řadí k nejzávažnějším. 

 

V souladu s ČSN 65 0205 - Hořlavé kapaliny, Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice 

považujeme za hořlavé a výbušné zkapalněné uhlovodíkové plyny takové látky, které mají  

za normálních podmínek v plynném skupenství teplotu +50°C, absolutní tlak (v uzavřeném 

prostoru) vyšší než 0,3MPa a kritickou teplotou vyšší než -10°C s teplotou vznícení nižší než 

650°C.  

 

Teplota varu těchto látek je vesměs nižší než běžné venkovní teploty, u některých plynů je 

dokonce velmi nízká. Tato skutečnost v případě úniku vede alespoň z počátku k velmi 

rychlému odpaření části zkapalněného plynu, a tím k vytvoření oblaku výbušné směsi plynu se 

vzduchem. Ve srovnání s hořlavými kapalinami vzniká při rozlití zkapalněných uhlovodíků 

výrazně větší množství výbušné směsi, která se pochopitelně může šířit na daleko větší 
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vzdálenosti a dokonce v případě iniciace může explozivní hoření této směsi přejít v detonaci. 

[2] 

1.2 Chemické vlastnosti LPG (propan-butanu)  

LPG (Liquefied Petroleum Gas) je obchodní označení pro směs dvou zkapalněných 

uhlovodíkových plynů, a to propanu a butanu. Za normálních podmínek je to plyn, který je těžší 

než vzduch, je hořlavý, bezbarvý, nekorozivní s charakteristickým zápachem. Při úniku do 

volného prostoru se zkapalněný plyn po vytečení z tlakové nádoby rychle mění na bezbarvé 

páry, které tvoří se vzduchem výbušné směsi. Plyn sám o sobě není jedovatý, ale při 

nedokonalém spalování vznikají spaliny obsahující jedovatý oxid uhelnatý (CO). [3] 
 

Tabulka č. 1: Nejdůležitější fyzikálně chemické vlastnosti a technickobezpečnostní parametry LPG  [3] 

Zdroj: GAS s.r.o., 1996 

Fyzikálně chemické vlastnosti a 
technickobezpečnostní parametry 

Propan Butan Jednotky 

Chemický vzorec C3H8 C4H10  

Molová hmotnost 44,11 58,12 g/mol 

Hustota při 20°C 502 579 kg/m3 

Teplota tání při tlaku 101,08 kPa -186 -135 °C 

Teplota varu při tlaku 101,08 kPa -42 -0,5;-1 °C 

Kritická teplota 95,6 153 °C 

Kritický tlak 4,45 3,721 MPa 

Hranice výbušnosti ve směsi se vzduchem 

Dolní 2,1 1,5 % 

Horní 9,5 8,4 % 

Teplota vznícení 450 365 °C 

 

Tlak parní fáze tří základních složek zkapalněných uhlovodíkových plynů - propanu, n-butanu  

a i-butanu nad kapalinou v závislosti na teplotě je uveden v tabulce č. 2.  

S poklesem teploty klesá v oblasti mezi trojným bodem (v rovnováze tří fází - plynné, kapalné 

a pevné) a bodem kritickým (splývají vlastnosti kapaliny a plynu, kritická teplota je nejvyšší 

teplota,  při  níž  se ještě  může  vyskytovat  kapalná fáze) tenze par nad kapalinou. V případě 

nasycených uhlovodíků platí, že s klesajícím počtem atomů uhlíku stoupá při konstantní teplotě 
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hodnota rovnovážného tlaku. Například při teplotě 290 K je tenze par propanu téměř třikrát 

větší, než je tomu u i-butanu a čtyřikrát větší oproti n-butanu.  

Tabulka č. 2: Rovnovážný tlak parní fáze propanu, isobutanu a n-butanu v závislosti na teplotě [4]  

Zdroj: GAS s.r.o., 1998 

Teplota [K] / Složka 
Rovnovážný tlak [ kPa ] 

Propan i-butan n-butan 

260 310,7 95,4 61,0 

270 430,6 139,7 91,6 

280 581,9 198,3 133,0 

290 769,4 274,1 187,7 

300 997,8 369,7 258,2 

310 1272 488,4 347,2 

 

Zkapalněné uhlovodíkové plyny je možno získat při různých technologických procesech  

z rozmanitého množství surovin. Jako vstupní surovinu je možno použít i černé nebo hnědé 

uhlí. Z možných technologických procesů je v tomto případě možno aplikovat nízkoteplotní 

karbonizaci, hydrogenaci nebo zkapalňování. Ovšem tyto technologické procesy našly své 

uplatnění především v minulosti, nyní je hlavním zdrojem těžba, zpracování a úprava ropy  

a zemního plynu. 

 

Vývoj v posledních letech prokázal, že zkapalněné plyny, zejména propan-butanu, mají  

před sebou stále větší budoucnost. Zkapalněný plyn je v současnosti považován za 

plnohodnotné palivo, nikoliv za pouhý vedlejší produkt při zpracování nebo úpravě ropy nebo 

zemního plynu. 

V polovině devadesátých let minulého století se celková roční spotřeba pohybovala na hranici 

cca 170 miliónů tun, přičemž je reálný meziroční celosvětový nárůst spotřeby o 3 až 5 %. 

Zkapalněný plyn je nutno z místa jeho vzniku až ke konečnému odběrateli dopravit, k čemuž 

se používá mnoho prostředků při současném využití jeho nesporné výhody, tj. zkoncentrování 

velkého množství energie v kapalném stavu. Pro přepravu na velké vzdálenosti se používají 

transportní lodě (tankery), železniční cisterny, autocisterny, sudy, velké láhve a podobně. 

Pro distribuci ke konečným odběratelům se využívá systému vratných láhví a sudů, v případě 

větších odběrů se využívá tlakových zásobníků. Systém vratných láhví je používán od počátku  
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a udržel se až dodnes. V našich podmínkách jsou využívány sudy s náplní 300 kg a láhve  

o obsahu 0,4; 1; 2; 5 a 10 kg. V poslední době jsou plněny láhve o obsahu 10 a 33 kg nejen 

propan - butanem, ale i čistým propanem. Do láhví fy Camping Gaz (2,75 kg) je plněn pouze 

čistý butan. 

 

Tlakové zásobníky se používají ve třech variacích:  

 zdroj plynné fáze (zásobníky plněné propanem),  

 zdroj kapalného plynu (zásobníky plněné propan butanem a vybavené odpařovací 

stanicí),  

 zdroj kapalné fáze pro čerpací stanice (autocisterny).  

 

1.3 Použití zkapalněných plynů 
 
Jak již bylo výše konstatováno, zkapalněný plyn se dostává ke spotřebiteli buď v tlakových 

nádobách, nebo je rozvážen cisternami a skladován v tlakových zásobnících u odběratele. 

Možnosti využití zkapalněného plynu jsou opravdu všestranné, přičemž se nabízí možnost 

rozdělit je do těchto následujících oblastí:  

  domácnost, 

  průmysl, popř. v drobném podnikání nebo živnostenském podnikání,  

  doprava, 

  sportovní a rekreační účely,  

 speciální použití (zdravotnictví apod.). 

 

 

Využití v domácnostech 

Nabídka spotřebičů pro domácnosti je velmi pestrá. Zkapalněný plyn v domácnostech se 

používá pro přípravu pokrmů (sporáky, vařiče), pro ohřev teplé užitkové vody a pro vytápění.  

Pro vytápění rodinných domů lze použít kachlová kamna na plyn, popřípadě i plynové krby. 

Analogicky jak u zemního plynu, tak i u zkapalněného uhlovodíkového plynu, je možno využít 

kondenzačního efektu. I když poměr mezi spalným teplem a výhřevností je o něco málo menší 

(1,08 - 1,09) než u zemního plynu (cca 1,11). 
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Využití v průmyslu 

Zkapalněný uhlovodíkový plyn má v průmyslu široké uplatnění, používá se k vytápění hal, 

dílen, skladů, k sušení nátěrů, papíru, barev, k tavení, pájení, svařování, k rozmrazování, pečení, 

chlazení, velkokapacitní vaření apod. Také k těmto účelům se nachází na trhu velké množství 

spotřebičů.  

Využití v zemědělství 

Také v zemědělství nachází zkapalněný uhlovodíkový plyn široké uplatnění. Lze ho výhodně 

použít opět pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody, ale i pro speciální zemědělské operace 

(sušičky píce a obilí, dozrávání ovoce, klimatizace prostoru s chovnými zvířaty apod.)  

Využití pro sportovní a rekreační účely 

Využití zkapalněného uhlovodíkového plynu pro turistické účely a kempování je v České 

republice rozšířeno již několik desítek let. V poslední dekádě se sortiment spotřebičů pro tuto 

oblast značně rozrostl. Spotřebiče jsou konstruovány pro široké spektrum použití: vaření, 

vytápění, chlazení, svícení, grilování apod.  

Využití v dopravě 

Hlavní výhodou použití zkapalněného uhlovodíkového plynu v dopravě jsou nízké emise  

při spalování v motorech ve srovnání se spalováním benzinu nebo nafty. Při použití 

zkapalněného plynu nevznikají tuhé emise a jsou podstatně nižší emise oxidu uhelnatého, 

polyaromatických sloučenin, oxidů dusíku apod. Ve světě se provozem na zkapalněný plyn 

zabývají již dlouhá léta. Zkapalněný plyn se používá v dopravě pro osobní automobily, 

motorové vozíky, autobusy a nákladní automobily. Přestavba motorů je v České republice 

upravena mnoha přepisy, které jsou zaměřené jak na požadovanou bezpečnost, tak i na složení 

a obsah výfukových plynů. K masivnímu rozšíření používání zkapalněného plynu v dopravě 

došlo v České republice v letech 1994 až 1995, k čemuž přispěla i relativně hustá síť čerpacích 

stanic. 

1.4 Energetické využití zkapalněného uhlovodíkového plynu 
 

Z hlediska klasifikace topných plynů (ČSN 38 5502) náleží zkapalněným uhlovodíkovým 

plynům místo ve skupině vysoce výhřevných plynů. V tabulce č. 3 jsou uvedeny hodnoty 

výhřevností a spalných tepel v objemových (vztažené na 1 m3 plynné fáze), a měrných 

(vztažené na 1 kg) jednotkách pro propan, i-butan a n-butan a pro porovnání i pro metan, který 

náleží do skupiny velmi výhřevných plynů. [4] 
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Dále jsou zde uvedeny hodnoty hustot plynné fáze. Pomocí tabulky č. 3 je možné postihnout 

rozdíl v energetickém obsahu zkapalněných uhlovodíkových plynů a zemního plynu, jehož 

podstatnou část zde uvedený metan tvoří (běžně nad 80 % mol., v zemním plynu 

distribuovaném v ČR cca 98 % mol.). Při porovnání energetického obsahu zkapalněných 

uhlovodíkových plynů a zemního plynu vztažených na objemové jednotky docházíme k poměru 

kolem 3:1. V případě zhodnocení energetického obsahu v 1 kg paliva dojdeme k vyrovnanějším 

výsledkům a poměru cca 1:1,1 ve prospěch metanu, resp. zemního plynu. [5]  
 

Tabulka č. 3: Energetický obsah, měrná hmotnost v plynné fázi (hustota-MHPF) a teoretická teplota plamene 

propanu, isobutanu, n-butanu a metanu [5]  

Zdroj: Fyzikální chemie1 

Složka / Veličina Jednotky Metan Propan I-butan N-butan 

Výhřevnost*) MJ/m3 35,90 93,15 123,36 123,91 

Spalné teplo*) MJ/m3 39,94 101,36 133,85 134,41 

Výhřevnost MJ/kg 50,04 46,35 45,57 45,74 

Spalné teplo MJ/kg 55,66 50,43 49,45 49,62 

Hustota*)-MHPF kg/m3 0,7175 2,010 2,707 2,709 

Teor. teplota 

plamene+) 
°C 1940 1950 2040 2040 

 

Spalování propanu a butanu lze v jednoduchosti vyjádřit rovnicemi [5] :  

C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O        (1) 

C4H10 + 6,5 O2 = 4 CO2 + 5 H2O        (2) 

Jak vyplývá z rovnic spalování propanu a butanu (1) a (2) přecházejí molekuly propanu  

a butanu na oxid uhličitý a vodní páru, které jsou základními a žádoucími složkami spalin. Další 

významnou složkou spalin je dusík, který má původ ve spalovacím vzduchu. Vzhledem k tomu, 

že se při běžném provedení spalovacích reakcí nevyhneme určitému přebytku vzduchu, pak 

kyslík z přebytečného vzduchu představuje další složku spalin. Všechny dosud uvedené složky 

                                                 
1 *) veličiny vztažené na referenční podmínky - teplota 0°C a tlak 101,325 kPa 

+) teplota při spalování se vzduchem (při stechiometrickém poměru) bez výměny tepla s 

okolím, tzn. maximální dosažitelná teplota. 
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spalin (oxid uhličitý, voda, dusík, kyslík) přímo souvisejí se spalovacími pochody a jejich 

množství vzniklé spálením 1 m3 topného plynu se dá vypočítat ze spalovacích rovnic pro 

jednotlivé složky topného plynu. 

Prostřednictvím spalovacích rovnic se lze dobrat k teoretickému objemu spalin při spalování se 

vzduchem, který je v případě metanu 10,5 m3/m3, propanu 26,2 m3/m3, a butanu 34,7 m3/m3.  

V případě stanovení teoretické teploty plamene je na základě uvedených hodnot možno 

porozumět její malé závislosti na hodnotě výhřevnosti. Teoretická teplota plamene je dána 

poměrem výhřevnosti plynu a součinu teoretického objemu spalin a jejich tepelné kapacity.  

S vyšším počtem atomů uhlíku v molekule uhlovodíku roste i jeho energetický obsah vztažený 

na 1 m3 plynu, zároveň však stoupá i teoretický objem spalin.  

 

Konec dvacátého století a začátek jednadvacátého století prokázal, že propan-butan má své 

opodstatnění na trhu energetických plynů. Své místo nachází především tam, kde je neefektivní 

využití jiných surovin jako např. lehkého topného oleje, zemní plynu nebo kde je jejich provoz 

vysoce ekonomický a efektivní (pohon automobilů, autobusů, vysokozdvižných vozíků atd.). 

Je třeba zdůraznit, že při jeho spalování (ať již v motorových vozidlech nebo ve spotřebičích) 

nevznikají emise, které by při srovnání s ostatními palivy podstatným způsobem zhoršovaly 

kvalitu ovzduší v městských a obytných aglomeracích.  

Z ekologického hlediska je tedy možné propan-butan označit za příznivý. Vzhledem k zemnímu 

plynu byly v případě porovnání na stejném zařízení shledány zvýšené měrné výrobní emise.  

Při porovnání s hnědým uhlím jsou však emisní parametry tohoto paliva výborné. [5] 

LPG-propan-butan  je zkapalněný ropný plyn, tedy směs uhlovodíkových plynů používaná jako 

palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. LPG - Liquefied Petroleum Gas je novodobé 

označení pro směs topných plynů známých jako propan-butan.[6] 

LPG vzniká v rafinériích při procesu zpracování ropy a jeho vlastnosti jsou velmi podobné 

benzínu. V  zahraničí se LPG také někdy získává jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu  

a ropy. Jako palivo má mnoho příznivých vlastností, jeho oktanové číslo je 101 až 111 a u nás 

se používá ve formě zimní a letní LPG směsi. Ty se liší vzájemným poměrem propanu a butanu. 

[6] 

  

http://www.nazeleno.cz/technologie-1/lpg-a-cng/mame-adekvatni-nahradu-za-benzin-hybridy-ci-lpg.aspx
http://www.nazeleno.cz/technologie-1/hybridy-a-elektromobily-1/7-alternativ-benzinu-aneb-na-co-budeme-jezdit-v-roce-2025.aspx
http://www.nazeleno.cz/technologie-1/lpg-a-cng/cng-kolik-stoji-prestavba-vozu-vyplati-se.aspx
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2   SOUČASNÝ STAV ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 
 
V této kapitole je podrobně popsán způsob a výstavba čerpacích stanic LPG z pohledu 

požadavků dotčených státních orgánů, současná platná legislativa v oblasti bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci a technických zařízení. Dále pak konkrétní rozdělení čerpacích stanic 

z hlediska výrobku nebo sestav výrobku čerpacích stanice LPG, včetně schematického 

zpracování.  

V této kapitole je uveden přehled technických poruch ve světě, včetně statistiky zraněných 

osob. Následně je zařazen přehled pracovních úrazů v České republice za období 2009 až 2012  

na čerpacích stanicích LPG.  

Nedílnou součásti této kapitoly jsou i výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce 

České republiky na čerpacích stanicích LPG a jejich závěry z těchto kontrol. 

V návaznosti na předpisy Slovenské republiky jsou zde prezentovány i výsledky z kontrolní 

činnosti Národního inspektorátu práce Slovenské republiky  k dodržování předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu a údržbě plníren a stabilních čerpacích 

stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG). 

V závěru kapitoly je pak pro danou oblast uvedena legislativa České republiky a Slovenské 

republiky a vzájemná komparace daných předpisů pro provoz čerpacích stanic a plníren LPG.   

 

 2.1 Umístění, výstavba a posuzování čerpacích stanic LPG na propan-butan 
 

Čerpací stanice LPG se zřizují na volném prostranství tam, kde není ohrožován jejich provoz  

a jejím provozem nejsou ohrožovány okolní objekty, komunikace a technická zařízení.  

Je zakázáno je umisťovat v průjezdech budov, průchodech a v bezprostřední blízkosti budov. 

Jednotlivé části čerpací stanice se chrání proti nebezpečí spojenému s provozem motorových 

vozidel. 

Při navrhování čerpacích stanic se vychází z ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb,  

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb -Výrobní objekty; u čerpacích stanic s kombinací PB 

a ostatních pohonných hmot pak platí ČSN 65 0202 - Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. 

Výdejní stojany čerpacích stanic. Pro potrubí, kde mediem je propan–butan, platí ČSN 38 6462 

- Rozvod a použití propan butanu v průmyslových závodech a sídlištích. 

Nebezpečné zóny se stanovují podle ČSN EN 60079 -10 (33 2320) - Elektrická zařízení pro 

výbušnou plynnou atmosféru. O jejich stanovení musí být před uvedením zařízení do provozu 
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vypracován protokol, který zahrnuje místní podmínky pro umístění čerpací stanice. Vzhledem 

ke značnému množství obsahu plynu v zásobnících jsou stanovena ochranná pásma, ve kterých 

je zakázáno používat zdroje iniciace, umísťovat nebo skladovat hořlavé materiály, a to zejména 

v souladu s požadavky nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.   

 

Montáž, opravy čerpacích stanic a plnění zásobníků motorových vozidel na propan-butan musí 

provádět oprávněná firma dle vyhlášky č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., 

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení; a to na základě oprávnění vydaného Technickou 

inspekcí České republiky (do roku 2009 Institut technické inspekce České republiky - ITI ČR). 

 Pro revize, opravy, zkoušení a provoz tlakových nádob čerpacích stanic platí zvláštní právní 

předpisy dle vyhlášky č. 18/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 551/1990 Sb., kterou se určují 

vyhrazená tlaková zařízení v návaznosti na ČSN EN 12817- Zařízení a příslušenství na LPG-

Kontroly a revize nadzemních zásobníků na LPG a ČSN 69 0012 - Tlakové nádoby stabilní - 

Provozní požadavky. 

 

Při umísťování čerpací stanice LPG je třeba požádat o vydání územního rozhodnutí, a to buď  

o využití území, pokud zařízení nebude považováno za stavbu, nebo rozhodnutí o umístění 

stavby, pokud se bude v konkrétním případě o stavbu jednat; v tomto druhém případě se  

pro realizaci stavby vyžaduje též stavební povolení. [7] 

 

a) Posuzování vlivu stavby na životní prostředí - EIA 

Posuzování vlivu stavby na životní prostředí se řídí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí. Základním významem procedury posuzování vlivů na životní 

prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů 

(staveb, činností a technologií). Na základě komplexního vyhodnocení pak stanovit taková 

opatření, která zmírní negativní vlivy na životní prostředí. 

 

b) Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v zákoně vymezené záměry (stavby, 

činnosti, technologie a jejich změny), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní 

prostředí. Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad 

pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. Do procesu 

posuzování se může zapojit i veřejnost v rámci stavebního řízení. 
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c) Hasičský záchranný  sbor - rizika havárií u čerpacích stanic LPG 

Hasičský záchranný sbor kraje je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska 

ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému.  

Hasičský záchranný sbor kraje vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní 

správy na úseku požární ochrany (viz § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně). 

Dále dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně státní požární dozor posuzuje územně 

plánovací dokumentaci, podklady pro vydání územního rozhodnutí, projektovou dokumentaci 

stavby ke stavebnímu řízení, dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením  

a posuzuje dokumentaci k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav,  

k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky  

v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů.  

 

2.2 Současná právní legislativa pro technická zařízení čerpacích stanic LPG   
 

Jak již v úvodu disertační práce bylo zmíněno, jediným konkrétním předpisem pro čerpací 

stanice LPG je pouze technický předpis GAS TPG 304 01 - Čerpací stanice propan-butanu pro 

motorová vozidla. Je však nutno uvést, že ani uvedený technický předpis není již v plné míře 

aplikovatelný, neboť od 1. 10. 2009 Český plynárenský svaz oznámil vyřazení některých 

pravidel ze systému spravovaného Českým plynárenským svazem na Českou asociací LPG. 

Uvedené vyřazení pravidel se systému se týkalo i výše uvedeného technického předpisu GAS  

s tím, že problematikou čerpacích stanic LPG se Český plynárenský svaz v budoucnu již nebude 

zabývat. Pokud by však provozovatelé těchto čerpacích stanic i přes to vycházeli z uvedeného 

předpisu, je nutno konstatovat, že se jedná pouze o základní provozní požadavky a nejedná  

se o ucelený komplexní bezpečnostní předpis, který by řešil systémově celkovou problematiku 

bezpečného provozu čerpacích stanic LPG.  

Vzhledem k technickým parametrům jsou uvedené čerpací stanice LPG na propan-butan  

pro motorová vozidla zařazeny z hlediska jejich provozu do tří kategorií vyhrazených 

technických zařízení (pozn. zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví osob) a to: 
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plynových -   obsah media (propan-butan) 

tlakových  -   provoz tlakové nádoby-zásobníku 

elektrických - prostředí s nebezpečím výbuchu  

Proto pro jejich provoz zejména platí následující právní předpisy: 

 

 vyhláška č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., kterou se určují vyhrazená 

plynová zařízení; 

 vyhláška č. 18/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 551/1990 Sb., kterou se určují vyhrazená 

tlaková zařízení. Tlakové nádoby, to znamená i zásobníky na LPG jsou definovány v § 

4 písm. b), kdy vyhrazenými tlakovými nádobami stabilními jsou tlakové nádoby, 

jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07MPa a které obsahují plyny, páry nebo 

žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o 

teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07MPa; 

 vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení. 

2.3 Provedení čerpacích stanic LPG na propan-butan 
 

2.3.1 Kompaktní čerpací stanice - VÝROBEK  

Jedná se o výrobek zařazený podle zákona č. 22/1997Sb., o výrobcích, kdy na konstrukčním 

rámu je instalován pouze jeden zásobník plynu s objemem zpravidla do 5 m3.  Dále pak 

technologické zařízení s propojovacím potrubím a výdejním stojanem. Na konstrukčním rámu 

musí být instalován výrobní štítek, na kterém je uvedeno  výrobní číslo, údaje o výrobci a 

technické parametry výrobku konkrétní čerpací stanice LPG. 
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Obrázek č. 1: Kompaktní čerpací stanice LPG Ostrava Poruba 

Zdroj: Autor 
 

2.3.2 Čerpací stanice – STAVBA  

 
Jedná se o stavbu respektive sestavu, která se skládá z více výrobků, které jsou smontovány  

do jednoho technologického celku. Uvedený způsob sestavy výrobků je používaný zejména  

u čerpacích stanic  LPG se zásobníky nad 5 m3, nebo součtem objemů těchto zásobníků nad 5 

m3. Tyto zásobníky mohou být instalovány jako nadzemní nebo podzemní.  

 

Výdejní stojan je v tomto případě od nádrží vzdálen a propojen zemním vedením. Jednotlivá 

technologická zařízení jsou opatřena jednotlivými výrobními čísly od výrobce. Doklady 

o posuzování shody jsou vydány výrobci na jednotlivá zařízení, nikoliv na celou čerpací stanici 

jako technologický celek. Bezpečný provoz této sestavy musí být se souhlasem, konkrétně 

vydáním odborného závazného stanoviska Technické inspekce ČR. Tato povinnost vyplývá 

z požadavků zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  

ve znění pozdějších předpisů.  
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Obrázek č. 2 Čerpací stanice LPG Hlučín 

Zdroj: Autor 
 
 

2.4 Poznatky z praxe  
 
Čerpací stanice  LPG jsou při nevhodném použití nebo při nedodržení základních 

bezpečnostních požadavků značně nebezpečným technickým zařízením. Jako odstrašující 

případy, které zapříčinily výbuch, jehož následkem bylo smrtelné zranění a značná majetková 

škoda, uvádím některé havárie, které se staly ve světě i v České republice: 

 velkokapacitní sklad LPG, San Juanico, Mexico city, 1984, 500 úmrtí; [8] 

 výbuch cisterny s LPG, Turecko, 2011, 21 úmrtí; [9] 

 

 statistika nehod a havárií v oblasti LPG (propan, butan a jejich směsi) v ČR: 

- rok 1995: 106 požárů, v tom 11 výbuchů, 2 úmrtí, 33 zraněných; 

- rok 1996: 108 požárů, v tom 15 výbuchů, 3 úmrtí, 21 zraněných; 

- rok 1997: 110 požárů, v tom 16 výbuchů, 1 úmrtí, 42 zraněných; 

- rok 1998: 120 požárů, v tom 12 výbuchů, 1 úmrtí, 4 zraněných; 

- rok 1999: 118 požárů, v tom 10 výbuchů, 0 úmrtí, 27 zraněných; 

- rok 1999: 118 požárů, v tom 8 výbuchů, 3 úmrtí, 36 zraněných; [10] 

 konkrétně výbuch stojanu na čerpání LPG, Líbeznice, Praha-východ, 2011. [11] 

Rovněž z výsledků kontrolní činnosti inspektorů Státního úřadu inspekce práce, zejména 

z kontrol příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, které se staly při provozu stanic LPG  

a CNG, vyplývá značná rizikovost provozování těchto stanic (viz tabulka č. 4). 
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Tabulka č. 4: Pracovní úrazy, které se staly při provozu stanic LPG a CNG [12] 

Zdroj: Informační systém Státního úřadu inspekce práce, vlastní konstrukce 

Rok Firma 
Druh 

zranění 
Příčina Popis příčin 

2009 
L T M 
Vrchlabí, spol. 
s r.o. 

Omrzliny 
Vadný nebo nepříznivý 
stav zdroje úrazu (nikoliv 
pracoviště) 

Tankování LPG, únik plynu a 
zasažení ruky pracovníka. 

2011 
DRS Deštná 
s.r.o. Popálení 

Špatně nebo nedostatečně 
odhadnuté riziko 

Při tankování LPG došlo k 
popálením plynem. 

2011 
DRS Deštná 
s.r.o. 

Popálení Vadný nebo nepříznivý 
stav zdroje úrazu  

Tankování LPG při nasazování 
pistole na ventil u vozidla došlo 
k úniku plynu z vozidla. 

2011 Tesco Stores 
ČR a.s. 

Podvrtnutí, 
natažení 

Špatně nebo nedostatečně 
odhadnuté riziko 

Zraněná obsluhovala automobil 
při čerpání LPG, při manipulaci 
zakopla o hadici a špatně 
došlápla na hranu obrubníku a 
poranila si levé koleno. 

2011 

ERGO, 
společnost s 
ručením 
omezeným 

Popálení Špatně nebo nedostatečně 
odhadnuté riziko 

Při seřizování LPG na vozidle 
praskl plastový T kus a horký 
fridex vystříkl postiženému do 
obličeje, popálenina 2. stupně. 

2011 MAGIC CLUB 
s.r.o. 

Popálení Špatně nebo nedostatečně 
odhadnuté riziko 

Při tankování LPG firemního 
automobilu vznikl mezi 
tankovací pistolí a tankovací 
nádrží přetlak a popálil 
postiženému obě ruce. 

2012 Veletrhy Brno, 
a.s. 

Pohmoždění 

Nedostatky osobních 
předpokladů k řádnému 
pracovnímu výkonu 
(chybějící tělesné 
předpoklady, smyslové 
nedostatky, nepříznivé 
osobní vlastnosti a 
okamžité 
psychofyziologické stavy) 

Při dotahování popruhu k 
uchycení nádoby LPG k vozidlu 
zabral větší silou a zranil si 
zápěstí. 

2012 AUTOLAROS 
SPEED s.r.o. 

Ostatní druhy 
otřesů a 
vnitřních 
zranění 

Špatně nebo nedostatečně 
odhadnuté riziko 

Při montáži LPG a zvednutí 
palivové nádrže došlo k 
poškození ramene 

2012 LUKOIL Czech 
Republic s.r.o. 

Pohmoždění Špatně nebo nedostatečně 
odhadnuté riziko 

Při zavěšování tankovací pistole 
LPG zpět do stojanu došlo k 
pádu plnící pistole, která udeřila 
postiženou na hřbet levé nohy. 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že je nezbytně nutné zvyšovat u těchto zařízení nároky  

na jejich bezpečný provoz. Vzhledem ke skutečnosti, že současná legislativa v této oblasti není 

jednotná a ucelená, je v závěru disertační práce navržen jednotný přehledný výstup pro správné  

a bezpečné uvedení čerpací stanice LPG do provozu a následného jejího bezpečného provozu.  

 

Pokud se týká kontrol čerpacích stanic LPG ze strany Státního úřadu inspekce práce  

a oblastních inspektorátů práce, byly v roce 2009 provedeny oblastními inspektoráty práce  

v souladu s programem hlavních úkolů pod názvem "Dodržování předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu a údržbě plníren a stabilních čerpacích 

stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG)“.  

 

Cílem těchto kontrol při provozu a údržbě plníren a stabilních čerpacích stanic LPG, CNG na 

zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG) bylo, zda kontrolované právnické a podnikající 

fyzické osoby plní požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení v dané oblasti. 

 

Uvedené kontroly v rámci hlavního úkolu pak byly podrobně zaměřeny na obecnou  

a technickou prevenci, zejména pak na vyhodnocení rizik a přijetí opatření k jejich 

minimalizaci, školení pracovníků, kvalifikace a zdravotní způsobilost osob obsluhy a údržby, 

ustanovení osoby odpovědné za provoz a používání osobních ochranných pracovních 

prostředků. Inspekce se dále zaměřila na to, zda k provozovaným technickým zařízením je 

průvodní a provozní dokumentace. Kontrola byla dále zaměřena na oblast preventivní údržby, 

revizí a odstranění zjištěných nedostatků, dále výstroje tlakových a plynových zařízení výměny 

vzduchu pro spalování a způsobu řešení odstavení tlakových a plynových zařízení z provozu  

v případě havárie, při krizových provozních situacích a nedílnou součástí kontroly bylo značení 

únikových cest. 

 

Nejčastějšími zjištěnými nedostatky byla neodpovídající odborná způsobilost obsluh těchto 

zařízení, dále neprovádění kontrol, revizí, zkoušek a údržby v předepsaných pravidelných 

intervalech a v neposlední řadě nebyla technická zařízení často vybavena řádnou provozní 

dokumentací. 
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Kromě kontrol poskytují oblastní inspektoráty práce i poradenskou činnost, která především 

pomáhá provozovatelům těchto zařízení k lepší orientaci v oblasti bezpečnostních  

a pracovněprávních předpisů. 

Vzhledem k rozsahu využití a rozvoji tohoto odvětví jsou poznatky získané při kontrolách dále 

využívány při kontrolní i poradenské činnosti inspektorátů a i v budoucnu bude ze strany 

oblastních inspektorátů práce nadále věnována této oblasti trvalá pozornost. [13] 

 

 

2.5 Slovenská legislativa a výsledky z kontrolní činnosti Národního inspektorátu 

práce  

 

Státní úřad inspekce práce České republiky velice úzce spolupracuje s Národním inspektorátem 

práce Slovenské republiky a v této práci jsou uvedeny předpisy, které se k tomuto zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu a údržbě plníren a stabilních čerpacích 

stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG) vztahují. 

Kontrola LPG se provádí na základě níže uvedeného právního předpisu, prováděcích vyhlášek 

o vyhrazených technických zařízeních a na základě technických norem platných ke dni 

zhotovení LPG stanice. 

 

Jedná se o následující právní a ostatní předpisy: 

 

 zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  

o  především § 15 Oprávnění na činnost a § 16 Osvědčení na vykonávání činnosti 

a průkaz na vykonávání činnosti v rámci odborné způsobilosti2 

 

                                                 
2 ve znění § 38 odst. 1 zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů platí: „Pokud  zaměstnavatel a fyzická osoba, která je podnikatelem a není 

zaměstnavatelem, plní povinnosti ustanovené tímto zákonem a dalšími všeobecně závaznými právními předpisy 

na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci způsobem, anebo postupem upraveným v slovenské technické 

normě, toto plnění se považuje za splnění požadavku na zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví  při  práci; tyto 

povinnosti je možné splnit také jiným prokazatelně přiměřeným způsobem.“ 
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 vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., kterou se ustanovují podrobnosti na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s technickými zařízeními tlakovými, zdvihacími, 

elektrickými a plynovými a kterou se ustanovují technická zařízení, která se považují 

za vyhrazená technická zařízení. 

 

 Příklady slovenských technických norem - STN: 

 
o STN 38 6460:2012 Tlakové stanice a rozvod zkapalněných uhlovodíkových 

plynů (LPG). Technické požadavky a bezpečnost; 

o STN 38 6462 Čerpací stanice zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) 

pro motorová vozidla. Technické požadavky a bezpečnost; 

o STN 38 6463:2012 Plnírny LPG. Technické požadavky a bezpečnost. 

 

2.5.1 Výsledky  kontrolní činnosti inspekce práce slovenské republiky  

u provozovatelů čerpacích stanic LPG   

V roce 2005 byla vyhlášená celoslovenská úloha  s názvem: „Prověrky zaměřené na kontrolu 

dodržování BOZP při práci na čerpacích stanicích“. Cílem úlohy bylo prověřit dodržování 

ustanovení právních předpisů na zajištění  a ochranu zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení na čerpacích stanicích LPG.  

Úloha byla provedena jako celoslovenská kontrola v souvislosti s rozvojem sítě čerpacích 

stanic na zkapalněný propan-butanový plyn (LPG) na území Slovenské republiky. Prověrky 

s podobným zaměřením byly provedené naposledy v roce 2001, od té doby byl zaznamenán 

další nárůst čerpacích stanic.  

 

Výkon inspekce práce byl zaměřen především na: 

 kontrolu dodržování ustanovení rozvrhu pracovní doby, 

 kontrolu ustanovení pracovní podmínky na pracovištích z důvodu výkonu noční práce, 

 kontrolu poskytování, používání, kontrola používání, evidence OOPP v souladu 

s platnými pravidly a legislativou,           

 kontrolu vypracování provozních pravidel a pokynů v rámci bezpečných pracovních  

postupů a dodržování pokynů od výrobců čerpacích stanic LPG, 
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 kontrolu odborné způsobilosti zaměstnanců vykonávajících obsluhu čerpacích stanic 

LPG a kontrolu opakovaných školení, 

 kontrolu zdravotní způsobilosti obsluhy, 

 kontrolu evidence a registrace událostí, 

 kontrolu stavu provozních a souvisejících objektů čerpacích stanic LPG, vyhotovení 

vydání souhlasu na užívání ze strany stavebních úřadů, 

 kontrolu oprávnění na výkon činností při plnění nádrží motorových vozidel vydaných 

místně příslušným inspektorátem práce, 

 kontrolu vyhrazených technických zařízení ze strany provozovatelů elektrických, 

tlakových a plynových zařízení, které spočívají především v zabezpečení předepsaných 

odborných prohlídek, zkoušek a odstraňování zjištěných nedostatků. 

 

2.5.2 Návrhy, poznatky a náměty na zlepšení stavu a účinnosti výkonu inspekce 

práce SR na kontrolu provozovatelů čerpacích stanic LPG 

Na základě zjištěných poznatků z prováděných prověrek byly vyvozeny následné závěry: 

Prověrky zaměřené na  kontrolu provozovatelů čerpacích stanic LPG je zapotřebí také 

v budoucnosti vykonávat hlavně u nových subjektů, přičemž je potřebné zúčastňovat se každé 

kolaudace těchto zařízení, protože se jedná o kombinaci tří vyhrazených technických zařízení 

– tlakových, plynových a elektrických s vysokou mírou ohrožení života a zdraví osob.  

 

2.5.3 Závěr z kontrol inspekce práce Slovenské republiky   

Z celkového závěru provedených kontrol slovenského Národního inspektorátu práce pak 

v oblasti legislativní vyplývá, že návrh připravované vyhlášky o bezpečnosti práce při práci se 

zkapalněnými plyny pro tuto oblast nebyl do současné doby vydán platný předpis pro tuto 

oblast. V současné době se vychází ze STN 38 6462 - Čerpací stanice zkapalněných 

uhlovodíkových plynů (LPG) pro motorová vozidla. Technické a bezpečnostní požadavky, 

které obsahuje uvedená slovenská technická norma, neodráží vědeckotechnický rozvoj v dané 

oblasti.[14] 
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Při srovnání právní legislativy a návazných technických předpisů v ĆR a SR v oblasti uvádění  

a samotného provozu čerpacích stanic LPG je nutno konstatovat, že situace v oblasti 

bezpečnosti práce je velmi obdobná v pohledu na aktuální stav provozu čerpacích stanice LPG.   
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ČÁST DRUHÁ 
 

3 ANALÝZA VYBRANÝCH RIZIK U ČERPACÍCH STANIC LPG A STANOVENÍ 
OPATŘENÍ K JEJICH SNÍŽENÍ (ELIMINACI) 
    
Tato kapitola je zaměřena na stanovení zdrojů a příčin rizik, které v souvislosti s uvedením 

nebo samotným provozem čerpacích stanic mohou nastat. Na základě zdrojů těchto rizik jsou 

stanoveny opatření k jejich snížení. V rámci důležitosti, kterou je prevence zdrojů a příčin rizik 

k zajištění ochrany před výbuchem z hlediska umístění čerpací stanice v zástavbě, je použita 

screeningová metoda IAEA TEC – DOC-727  na třech konkrétních čerpacích stanicích LPG. 

Vzhledem k tomu, že uvedená screeningová metoda je samozřejmě jen jedna z možných metod 

pro určení správné instalace, rozhodl jsem použít na stejné čerpací stanice LPG i metodu 

ALOHA, která v současné době je daleko více používaná. 

Na základě výpočtu při použití metody IAEA TEC – DOC-727 a metody ALOHA   jsem 

provedl jejich vzájemné porovnání z hlediska umístění jednotlivých čerpacích stanic LPG. 

Zavedením ověření možných screeningových metod v rámci prevence rizik k zajištění ochrany 

před výbuchem pak následně navrhuji jako jeden z požadavků do průběhového diagramu pro 

aplikaci záměru instalace čerpací stanice LPG.  

 

Dle analýzy rizik bylo následně provedeno jejich vyhledání v posloupnosti rizik, a to 

pracovních, organizačních a technických s návrhem možnosti jejich snížení nebo eliminace.  

 

A) Pracovní rizika  

3.1 Analýza rizika při selhání lidského faktoru - stres 

 
Selhání lidského faktoru je ovlivněno celou řadou aspektů, jako je například momentální 

indispozice, nesoustředění se na provádění pracovních úkonů, psychická zátěž apod. To ovšem 

znamená, že se může jednat o takový zdroj rizika, kdy i přesto, že ze strany zaměstnavatele 

byly splněny požadavky v rámci kvalifikace, se uvedené riziko může objevit.  
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Snížení rizika 

Správné rozvržení pracovní doby a odpočinku mezi směnami, pravidelné lékařské prohlídky, 

vytvoření pracovní pohody pro bezpečnou činnost na pracovišti a v neposlední řadě i kolegiální 

přístup ze strany zaměstnavatele. 

3.1.1 Analýza rizika při nesprávném pracovním postupu ze strany obsluhy 

Za pracovní rizika pak můžeme stanovit rizika, která souvisí se selháním lidského faktoru 

v rámci činnosti, konkrétně obsluhy čerpací stanice nebo osoby, která by nesprávně mohla 

obsluhovat zařízení této stanice.  

Nesprávný pracovní postup pro jednotlivé pracovní úkony ze strany obsluhy, který je zaviněný 

její neznalostí, může vést k iniciaci nebo výbuchu technologických zařízení čerpací stanice LPG 

na propan-butan. 

 

 Snížení rizika 

Jednoznačným snížením uvedeného rizika je ustanovení osoby způsobilé pro obsluhu zařízení 

čerpací stanice LPG na propan-butan. Za takto odborně způsobilou osobu se považuje osoba, 

která má osvědčení o odborné způsobilosti pro plynová zařízení čerpací stanice LPG. Uvedené 

osvědčení vydává revizní technik na základě provedeného školení a ověření znalostí pro provoz 

čerpací stanice LPG na propan-butan dle vyhlášky ČÚBP č. 21/1979 Sb. Dále pak je nutné, aby 

osoba způsobilá pro obsluhu čerpací stanice byla proškolena z pracovních postupů, vnitřních 

směrnic pro bezpečnost práce a návodů výrobců k jednotlivým zařízením. 

3.1.2 Analýza rizika při nesprávném postupu plnění propan butanu do zásobníku  

Při nesprávném plnění zásobníku LPG může dojít k celé řadě fatálních důsledků. Jedním   

ze zásadních rizik lze spatřovat v souvislosti s možnou iniciací plynné směsi a vznikem 

pracovního úrazu obsluhy v souvislosti s nesprávným napojením přívodního potrubí. Zde je si 

nutno uvědomit, že zásobník se řadí jak do vyhrazených tlakových zařízení, tak i do 

vyhrazených plynových zařízení ve smyslu § 2 vyhlášky č. 21/1979 Sb., kdy za vyhrazená 

plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) je nutno považovat plynová zařízení pro: 

a) výrobu a úpravu plynů, 

b) skladování a přepravu plynů, 

c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic. 
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Snížení rizika 

Z hlediska nebezpečí vzniku iniciace nemůžeme jednoznačně stanovit, že se jedná o eliminaci, 

nýbrž o minimalizaci rizika. Plnění LPG do zásobníku musí provádět pouze organizace  

na základě osvědčení a následně oprávnění vydaného dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 21/1979 Sb. 

Takovéto osvědčení a oprávnění může vydat pouze Technická inspekce České republiky 

(TIČR), a to na základě místního šetření a splnění podmínek pro bezpečný provoz.     

 
B) Organizační rizika 

3.1.3 Analýza rizika při manipulace na zařízení čerpací stanice LPG cizí osobou  

Jedná se o riziko možného vstupu cizí osoby do prostoru čerpací stanice LPG. Volný přístup 

může mít nedozírné následky v podobě výbuchu celého zařízení umožněním neoprávněné 

manipulace na technologickém zařízení čerpací stanice LPG na propan-butan nebo např. 

kouřením v prostoru s nebezpečím výbuchu 

 

Snížení rizika 
 
Uvedené riziko je možno hodnotit z hlediska následků jako velmi nebezpečné. Z těchto důvodů 

je nutno provést ohraničení prostoru čerpací stanice s umístěním výstražných informačních 

tabulí o zákazu vstupu do prostoru čerpací stanice, včetně uzamčení vstupu v době mimo 

pracovní dobu.  

3.1.4 Analýza rizika při nedodržení technologického procesu ze strany obsluhy  

Každé vychýlení technologického procesu, které není v součinnosti s běžnou stanovenou 

technologii, můžeme považovat za určité riziko. Zůstává jenom otázkou, do jaké míry jsou tato 

rizika pro provoz nebezpečná a jakým způsobem je možno je eliminovat, případně je snížit  

na přípustnou bezpečnostní mez. 

 

Snížení rizika 

Důsledná organizační opatření, stanovení jednoznačných technologických postupů, důsledná  

a systematická kontrola ze strany zaměstnavatele. 
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C) Technická rizika 

3.1.5 Analýza rizika při nesprávném vyhodnocení prostředí proti statické elektřině 

Riziko souvisí už v samém správném posouzení projektové dokumentace a stanovení 

správného prostředí před ochranou výbuchu, včetně navrhované instalace bleskosvodu proti 

statické elektřině, instalace zajišťovacích prvků zamezující nežádoucí přetlak a jiné. 

 

Snížení rizika 

Při uplatnění snížení rizika se musí vycházet z požadavků a zásad prevence rizik k zajištění 

ochrany před výbuchem dle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích 

na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, kdy 

zaměstnavatel je povinen přijímat technická nebo organizační opatření přiměřená povaze 

provozu v souladu se zásadami, které uplatňuje podle charakteru činnosti v následujícím pořadí: 

a) předcházení iniciace výbušné atmosféry, 

b) zabránění iniciace výbušné atmosféry, 

c) snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců. 

Dále pak v návaznosti na § 6 výše uvedeného nařízení vlády je povinností zaměstnavatele 

zpracovat písemnou dokumentaci v souladu s výsledky posuzování rizik.  

Z výše uvedených právních ustanovení vyplývá, že jedním ze zásadních omezení možné 

iniciace a výbuchu je správné technické a organizační posouzení prostředí s nebezpečím 

výbuchu a následné zpracování písemné dokumentace o ochraně před výbuchem, a to vždy před 

zahájením výkonu práce, při změně pracoviště, zařízení nebo organizace práce, které jsou 

významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak mimo jiné ukládá 

§ 6 odst. 2 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (v návaznosti na ČSN 13 4309-2 

- Průmyslové armatury - Pojistné ventily). 

3.1.6 Analýza rizika při nesprávném umístění čerpací stanice – aplikace metody 

IAEA TEC-DOC-727 a metody ALOHA a jejich vzájemné srovnání 

Riziko nesprávného umístění čerpací stanice LPG na propan-butan do hustě zalidněné oblasti 

nebo v bezprostřední blízkosti frekventované silnice může mít, v případě požáru nebo výbuchu 
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technologie, nedozírné následky. A to ve smyslu smrtelných a závažných úrazů a dále je nutno 

vzít i v potaz následné ekonomické škody. 

 

Snížení rizika 

V rámci snížení uvedeného rizika je nutno provést v samotné projektové dokumentaci výpočet 

pomocí screeningové metody posouzení zdrojů společenského rizika stacionárních zdrojů rizik 

z hlediska umístění čerpací stanice LPG.V rámci disertační práce je použito posouzení pomocí 

dvou metod, a to IAEA TEC-DOC-727 a metody ALOHA. 

Jejich výpočet na vybrané čerpací stanice LPG a jejich vzájemná komparace je zpracována ve 

čtvrté kapitole (POROVNÁNÍ METOD IAEA TEC-DOC-727 A ALOHA  V PRAXI).  

3.1.7 Analýza rizika technických poruch při provozu čerpacích stanic LPG 

Jedná se o riziko, které vzniká v souvislosti s chybějící pravidelnou kontrolou, údržbou  

a revizemi technického stavu čerpacích stanic LPG na propan-butan, které mohou mít za 

následek selhání technického stavu tím, že není prováděna kontrola a údržba. Proto není 

možnost posoudit správnost a bezpečnost zařízení před rizikem požáru nebo výbuchu, před 

nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem užívaných nebo skladovaných směsí látek 

v zařízení, bezpečné ovládání a ochrana před možným poškozením zdraví zaměstnanců. 

 

Snížení rizika 

Z hlediska správné údržby zásobníku a zabezpečovací výstroje je nutno vycházet ze základních 

požadavků ČSN EN 12 817. Zařízení a příslušenství na LPG – Kontroly a revize zásobníků  

na LPG o objemu nejvýše 13 m3 (novelizace září 2010) a ČSN EN 12 819 Zařízení  

a příslušenství na LPG - Kontroly  a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3 (novelizace 

červenec 2010).  

a) Běžná kontrola - údržba 

Při běžné kontrole se vizuálně kontroluje stav zásobníku, zabezpečovací výstroje a udržování 

ochranného pásma. Pozornost se věnuje zejména kontrole nátěru, kontrole těsnosti v připojení 

armatur a kontrole z hlediska deformací. Na základě provedené běžné kontroly vystaví osoba, 

která běžnou kontrolu provedla, písemný záznam - zprávu o běžné kontrole. Běžnou kontrolu 

zajišťuje provozovatel obsluhou k této činnosti pověřenou a řádně zaškolenou. 
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b) Periodická kontrola - Provozní revize   

Provozní revizi zajišťuje provozovatel. Revizi může provést pouze revizní technik s platným 

osvědčením skupiny  R-N/AB, a to na základě zkoušky na místně příslušné pobočce Technické 

inspekce ČR (TIČR). Platnost osvědčení dle zákona č. 124/2001 Sb., je pět let.  Účelem 

provozní revize je posouzení, zda nádoba je provozována v souladu s požadavky ČSN 69 0012 

- Tlakové nádoby stabilní - Provozní požadavky. Interval provozní revize je vždy po dvou 

letech provozu. 

Závěr periodické provozní revize musí vždy konstatovat, zda je zásobník schopen dalšího 

bezpečného provozu.  

 

c) Periodická kontrola – Tlaková zkouška  

Tlakovou zkouškou na maximální konstrukční přetlak zásobníku se zjišťuje technický stav 

zásobníku, zejména pak jeho těsnost a pevnost materiálu. Požadavek na provedení tlakové 

zkoušky je uveden v § 7 vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Zpravidla je prováděna vodou pomocí 

tlakové pumpy. Podrobnější postup pro samotné provedení tlakové zkoušky je pak uvedeno v 

ČSN EN 12 817. Zařízení a příslušenství na LPG – Kontroly a revize zásobníků na LPG o 

objemu nejvýše 13 m3 (novelizace září 2010). 

 

3.1.8 Analýza rizika při selhání funkce zabezpečovacího prvku – pojistného ventilu 

Nefunkční zabezpečovací zařízení může mít za následek deformaci, případně roztržení tlakové 

nádoby. Nefunkční pojistný ventil může mít za následek i tzv. jev BLEVE (Boiling Liquid 

Expanding Vapour Explosion). I přesto, že disertační práce je zaměřena do oblasti bezpečnosti 

práce, je nezbytné v souvislosti s rizikem nefungujícího pojistného ventilu na tento jev 

upozornit.  

Jedná se o jev způsobený uvolněním vzkypělého obsahu nádoby s hořlavou kapalinou  

či zkapalněným plynem a jejich distribucí do okolí se současným hořením obalové vrstvy 

(vytvoří se fireball – ohnivá koule). V důsledku uvedeného nárůstu tlaku musí dojít k otevření 

pojistného ventilu (tlakové pojistky) a zabránění nežádoucího nárůstu tlaku.  

Značná část obsahu pak uniká ve tvaru velkého oblaku plynů a par kapaliny, směšujícího se 

prudce se vzduchem. Celý obsah velké nádoby může být iniciován do 40 sekund. [15]  
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Snížení rizika 

Ve stanovené průvodní dokumentaci musí být základní technický požadavek na správný typ 

zabezpečovacího zařízení - pojistného ventilu. Tento pojistný ventil je jedním z hlavních prvků 

pro zabránění nežádoucího, nekontrolovaného nárůstu pracovního tlaku nad stanovené 

pracovní režimy. Nejčastější typy pojistných ventilů jsou pojistné ventily přímočinné a dále pak 

pojistné ventily pružinové. Jedním z dalších důležitých požadavků u pružinového pojistného 

ventilu je, aby byl vybaven zařízením, jímž je možné za provozu při tlaku 80% tlaku otevíracího 

nebo vyššího vyzkoušet jeho správnou funkci, a to odlehčením ze sedla a pohybu kuželky. Při 

správné funkci musí dojít k „odfouknutí“ media ze zásobníku - tlakové nádoby.    

 

Pro snížení uvedeného rizika je nutno postupovat dle následujících požadavků: 

a) správný výběr typu a druhu pojistného ventilu na základě průvodní dokumentace, 

dále pak prohlášení o shodě od výrobce, 

b) stanovit v rámci provozní dokumentace pravidelné termíny zkoušení pojistného ventilu, 

c) v případě seřizování, údržby a opravy pojistného ventilu stanovit v provozní dokumentaci, 

že uvedené činnosti může provádět pouze oprávněný pracovník nebo oprávněná 

organizace.   

 
Obrázek č. 3: Zabezpečovací výstroj – pojistný ventil 

                                        Zdroj: Autor 

3.1.9 Analýza rizika v souvislosti s výboji atmosférické elektřiny  

V tomto případě se jedná o riziko přeskoku statické elektřiny, tzv. výboje, který vzniká zejména 

při změně klimatických podmínek, konkrétně při blesku při bouřkové činnosti. Podle příčiny 
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vzniku je možno rozlišovat několik důvodů vzniku bouřky, a to 

 z tepla, kdy se země v určitém místě zahřívá intenzivním slunečním zářením a ohřáté 

vrstvy vzduchu nad povrchem země jako lehčí stoupají vzhůru; 

 frontální, při nichž následkem postupu studené fronty vytlačuje studený vzduch teplý 

vzduch směrem nahoru; 

 orografické, při nichž jsou spodní vrstvy teplého vzduchu následkem terénního 

vyvýšení vytlačovány větrem vzhůru. 

 

Snížení rizika 

Správná instalace aktivního jímače a jeho pravidelná údržba. Stanovení způsobu ochrany 

atmosféry musí být uvedeno už v projektové dokumentaci pro čerpací stanici LPG, přičemž je 

velmi důležité, aby dané požadavky na aktivní jímače byly správně aplikovány i při samotné 

výstavbě čerpací stanice LPG  

3.1.10 Analýza rizika při selhání vodivého propojení v souvislosti s výboji statické 

elektřiny 

Nedostatečným nebo chybějícím vodivým propojením před účinky výboje statické elektřiny 

vzniká riziko možného výbuchu nebo technické poruchy zařízení v návaznosti na možný vznik 

smrtelného nebo závažného pracovního úrazu obsluhy.  

  

Snížení rizika 

Správné provedení vodivého propojení a jeho pravidelná údržba. Určení ochrany proti 

atmosférické elektřině musí být stanoveno už v projektové dokumentaci pro čerpací stanici 

LPG na propan-butan. Stejně tak v návaznosti na atmosférickou elektřinu je i vazba z pohledu 

stanoveného prostředí z hlediska výbuchu s požadavkem na vodivé propojení. Dalším 

důležitým aspektem ke snížení uvedeného rizika je používání pouze nářadí, které je určeno do 

nevýbušného prostředí.  
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Obrázek č. 4: Ochrana před atmosférickými vlivy – bleskosvod 

Zdroj: Autor 

3.1.11 Analýza rizika při výrobě zásobníku LPG 

Jedním z možných zdrojů příčiny rizika může být nedodržení technologické podmínky tloušťky 

stěn při výrobě tlakové nádoby zásobníku na LPG. Nedodržením stanovené výrobní podmínky, 

kdy tloušťka materiálu je zvolena menší než je normou stanovená pro pracovní  

a maximální konstrukční přetlak nádoby, může se pak tato chyba při provozu projevit deformací 

stěn zásobníku. Tato deformace pak má za  následek vznik možné technické poruchy, případně 

roztržení stěn nádoby s následným výronem plynu. Popisovaná situace může mít za následek 

vznik pracovních úrazů obsluhy nebo úrazů občanů, kteří by se pohybovali v blízkém okolí 

čerpací stanice LPG.  

 

Snížení rizika 

Celý proces výroby zásobníku je nastaven legislativními požadavky pro výrobu. Při výrobě se 

postupuje podle ČSN 13 445 - Netopené tlakové nádoby a Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení. Výrobce je odpovědný dodržet 

nejen technologické postupy, ale i požadavky na stanovený materiál z hlediska třídy materiálu, 

kvality, tloušťky materiálu, svařovacích postupů a přídavných materiálů pro svařování. 

Výstupním dokumentem je prohlášení o shodě a označení CE (certifikace výrobku). Tímto 

označením výrobce potvrzuje, že uvedené technické zařízení bylo vyrobeno v souladu 

s předpisy (harmonizovanými předpisy) a jsou splněny veškeré podmínky pro jeho bezpečné 
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uvedení na trh. Oblast kvality výrobku spadá do kompetence České obchodní inspekce dle 

zákona č. 22/1997 Sb., požadavky na výrobky. V této části se chci zabývat skutečností, zda jsou 

ze strany výrobců opravdu dodrženy požadavky deklarované tloušťky stěny uváděné 

v průvodní dokumentaci a skutečnou tloušťkou stěny zásobníku. 

 

Z těchto důvodů jsem si stanovil provést praktické měření tloušťky stěn zásobníku a jejich 

srovnání s průvodní dokumentací uvedenou na výrobních štítcích zásobníků. Pro měření jsem 

vybral tři čerpací stanice LPG. Měření tloušťky stěny bylo provedeno na plášti a na dnech 

nádoby zásobníku. Pro účely měření byl použit ultrazvukový tloušťkoměr s rozsahem měření 

tloušťky materiálu do 15 mm. 

 

a) Ultrazvukové měření tloušťky stěny zásobníku na čerpací stanici LPG 

 Výrobce: Deltagaz spol. s r.o. (dnes mají jiný název) 

 Pracovní látka: Propan-Butan 

 Rok výroby: 2000 

 Výrobní číslo: 866N 

 Objem: 4800 litrů 

 Nejvyšší pracovní přetlak: 15,6 Bar 

 Nejvyšší pracovní teplota: 40°C 

 Naměřené hodnoty se pohybují v 10 naměřených bodech v rozmezí od 5,906  

do 5,968. 

 Standardní šířka materiálu dle výrobce je uváděna v rozmezí od 5,10 mm do 5,27 

mm 

 Naměřené hodnoty jsou s přídavkem na nátěr nádoby 0,3 mm 

 

 



44 
 

 
Obrázek č. 5: Zásobník na LPG, objem 4000 litrů 

výrobce Deltagaz spol. s. r. o., čerpací stanice LPG Opava, Těšínská ulice 

Zdroj: Autor 

 
b) Ultrazvukové měření tloušťky stěny zásobníku na čerpací stanici LPG 

 Výrobce: G.A.M  HEAT spol. s r.o., distributor Deltagaz spol. s r.o.  

 Pracovní látka: Propan-Butan 

 Rok výroby: 2012 

 Výrobní číslo: 119152 

 Objem: 4850 litrů 

 Nejvyšší pracovní přetlak: 15,6 Bar 

 Nejvyšší pracovní teplota: 40°C 

 Naměřené hodnoty se pohybují v 10 naměřených bodech v rozmezí od 5,91  

do 5,97 

 Standardní šířka materiálu dle výrobce je uváděna v rozmezí od 5,10 mm  

do 6 mm  

 Naměřené hodnoty jsou s přídavkem na nátěr nádoby 0,3 mm 
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Obrázek č. 6: Zásobník na LPG, objem 4850 litrů  

výrobce G. A. M  HEAT spol. s r. o., čerpací stanice LPG Hlučín, Markvartovická ulice 

Zdroj: Autor 

 

c) Ultrazvukové měření tloušťky stěny zásobníku na čerpací stanici LPG 

 Výrobce: TOMEGAS spol. s r.o.  

 Pracovní látka: Propan-butan 

 Rok výroby: 1994 

 Výrobní číslo: 2139 

 Objem: 17 000 litrů 

 Nejvyšší pracovní přetlak: 15,6 Bar 

 Nejvyšší pracovní teplota: 40°C 

 Naměřené hodnoty se pohybují v 10 naměřených bodech v rozmezí od 10,2  

do 10,4 

 Standardní šířka materiálu dle výrobce je uváděna v rozmezí od 10 mm  

do 10,8 mm  

 Naměřené hodnoty jsou s přídavkem na nátěr nádoby 0,8 mm 

 

 
 
 



46 
 

 
Obrázek č. 7: Zásobník na LPG, objem 17 000 litrů,  

výrobce TOMEGAS spol. s r. o., čerpací stanice LPG Hlučín, Celní 

Zdroj: Autor 

 

 
 

Obrázek č. 8: Výrobní štítek zásobníku na LPG, objem 17 000 litrů,  

výrobce TOMEGAS spol. s r. o., čerpací stanice LPG Hlučín, Celní 

Zdroj: Autor 
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Závěr provedených měření 
 
Z provedených měření tloušťky stěn jednotlivých zásobníků na LPG, kdy jedním z možných 
zdrojů příčiny rizika je i možné nedodržení technologické kázně při výrobě tlakové nádoby 

zásobníku na LPG vyplývá, že uvedené riziko nebylo zjištěno. 

 

Naměřené hodnoty byly v toleranci a v souladu s průvodní dokumentací výrobce. Z těchto 

důvodů nebude tato oblast rizika zahrnuta ani v navrhovaném metodickém postupu. 
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4   POROVNÁNÍ METOD IAEA TEC-DOC-727 A ALOHA V PRAXI  
 

4.1 Popis metody IAEA TEC-DOC-727 

 
Screeningová metoda IAEA TEC-DOC-727  má ryze informativní charakter. Tato metoda byla 

vybrána z důvodu jednoduchého a ekonomicky výhodnějšího systému pro určení počtu 

fatálních případů při provozu čerpacích stanic LPG. V rámci počítačového programu umožňuje 

kompatibilitu se systémem Windows, včetně grafického znázornění i možného rozptylu 

únikových látek.   

 

Hlavním záměrem metody IAEA TEC-DOC-727 je poskytnout komplexní metodiku  

pro klasifikaci a priority zdrojů společenského rizika v průmyslové oblasti s ohledem na 

potřebu dalšího detailnějšího hodnocení rizik. Vychází ze zkušeností z dřívějších závažných 

havárií. Metodika je zpracována dle originálu Manual for the Classification and Priorisation 

of Risks Due to Major Accidents in Process and Related industries. 

 

Uvedený postup pomocí klasifikace rizika metodou IAEA TEC-DOC-727 umožňuje stanovení 

míry rizika stabilních zařízení s nebezpečnými látkami (např. nádrže, sklady tlakových lahví). 

Určuje se společenské riziko pro případy ohrožení obyvatelstva následky požáru, výbuchu  

a úniku toxických látek z nebezpečných technologických zařízení.  

 

Interpretace je dána definicí rizika – pravděpodobnosti vzniku havárie a závažnosti jejich 

následků. Společenské riziko je definováno jako vztah mezi daným počtem obětí při havárii  

a možností nebo pravděpodobností, že tento počet bude překročen. 

Odhady následků jsou prováděny při průměrných povětrnostních podmínkách a 100 % 

úmrtnosti uvnitř oblasti definované určitými kritérii účinků (např. požáru, výbuchu). 

 

V metodice jsou použity pouze nejdůležitější faktory k odhadu pravděpodobností a následků 

havárií (např. druh a množství látky, hustota obyvatelstva, bezpečnost provozu, frekvence 

plnění a vyprazdňování). [ 15 ] 
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4.2 Popis metody ALOHA 

 
Program ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je rozptylový model určený  

pro operační systém Windows vyvinutý americkou organizací pro ochranu přírody (US EPA). 

Program používá sérii rovnic Gaussova rozdělení k vyhodnocení pohybu znečišťujících látek 

uvolněných do ovzduší.  

Program pracuje s následujícími vstupními informacemi, vždy zadávanými ve stejném pořadí: 

 Data o poloze stanoviště (název místa, stát, typ zástavby); 

 Informace o uniklé látce (program obsahuje velké množství chemických látek, včetně všech 

potřebných fyzikálních a chemických vlastností); 

 Informace o stavu atmosféry (třída stability teplotního zvrstvení ovzduší podle Pasquillovy 

stupnice, síla a směr větru, teplota vzduchu, pokrytí oblohy oblačností, atd.); 

 Informace o zdroji úniku - možno zadat 4 druhy zdrojů a jejich parametry (přímý zdroj, 

louže, zásobník, potrubí). 

Program ALOHA umožňuje vypsat výsledky v textové i grafické podobě. Zobrazí stopu oblaku 

látky o zadané koncentraci, dávku a vydatnost zdroje.  

 

Omezení programu ALOHA: 

- program pracuje s nízkými rychlostmi větru, 

- stabilními atmosférickými podmínkami, 

- malým rozlišením členitosti terénu, 

- nezahrnuje změny směru větru, efekty požáru a chemických reakcí,  

- rozptyl pevných částí a roztoků,    

- únik látek je stanoven na dobu jedné hodiny, 

- rozptyl látek je omezen do vzdáleností 10 km. 

 

Poslední verze ALOHA 5.4 (z února 2006) má doplněnou možnost modelování požáru  

a výbuchu. Uživatelé tak mohou hodnotit kromě toxického ohrožení také nebezpečí spojené 

s požáry typu Jet fire, požáry kaluže, výbuch mraku par (VCE - Vapor Cloud Explosions), 

výbuch expandujících par vroucí kapaliny (BLEVE – Boiling Liquid Expanding Vapor 

Explosions) a požáry typu Flashfires. [ 16 ] 

 

 Program ALOHA je volně dostupný na internetových stránkách organizace US EPA [ 17 ]. 
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 4.3 Ověření metody IAEA TEC-DOC-727 a metody ALOHA v praxi 

 
Výše uvedené metody byly aplikovány na dvou vybraných čerpacích stanicích LPG. Výstupem 

praktického ověření by měla být skutečnost, zda vybrané čerpací stanice jsou umístěny 

bezpečně vzhledem k okolní zástavbě a bezpečnosti obyvatel. Závěrem ke každé z vybraných 

metod je i jejich vzájemné srovnání. Metoda ALOHA je v rámci výpočtu rozdělena na dva 

samostatné výpočty, a to na rozptylový mrak a BLEVE (okamžitý výbuch zásobníku čerpací 

stanice). 

4.4 Klasifikace umístění čerpací stanice LPG Hlučín, Markvartovická ulice metodou 

IAEA TEC-DOC-727   

 

 
Obrázek č. 9: Zásobník na LPG, objem 4850 litrů 

výrobce G. A. M HEAT spol. s r.o. 

Zdroj: Autor 
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Obrázek č. 10 

Umístění čerpací stanice LPG Hlučín, Markvartovická ulice 

Zdroj: www.mapy.cz[18] 
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Postupové kroky při aplikaci metody IAEA TEC-DOC-727 u čerpací stanice LPG 
Hlučín 
 

Objem zásobníku čerpací stanice LPG je 4850 litrů. Dále se přiřadí jednotlivé indexy  

(viz tabulka č. 5, 6: Přiřazení indexů). 
 

Tabulka č. 5: Přiřazení indexů 

Zdroj: Analýza nebezpečí prevence průmyslových havárii II [15]  

Číslo tabulky Popis Výstup z tabulky 

II 
Klasifikace činností podle 
druhu (Kontrolní seznam) 

Skladování paliv – čerpací stanice - 
LPG 

referenční číslo: 7 

IV (a) 
Klasifikace kategorií 
následků pro stabilní zařízení  

Množství látky – 4850 kg 
Referenční číslo - 7 

Kategorie následků: 
A1 

V 
Kategorie následků – 
maximální dosah a zasažená 
oblast 

A – kategorie dosahu účinků 
I  - odpovídá kruhové ploše 
s průměrem maximálního účinku 
(případ výbuchu) 

Zasažená oblast:  
0,2 ha 
Dosah: 0 - 25 m 

VI 
Hustota obyvatel dle oblasti 

Zemědělská oblast, rozptýlená 
zástavba 

5 os./ha obyvatelstvo 
5 os./ha zaměstnanci 

VII 
Korekční faktor fa pro 
rozložení hlavní obydlené 
oblasti v kruhu, jehož 
poloměr představuje max. 
dosah účinků 

Kategorie zasažené oblasti I 
Zlomek osídlení [%] z kruhové oblasti  
 

fa = 0,05 (5 %) 
obyvatelstvo 
 
fa = 0,25 (25 %)  
zaměstnanci 

VIII 
Korekční faktor fm pro 
zmírnění účinků 

Referenční číslo 7 (hořlaviny) fm = 1 

 

 

Odhad následků závažných havárií  

Následky (počet úmrtí/havárií) pro obyvatelstvo: 

 C a,s = A x δ x fa x fd x fm = 0,2 x 5 x 0,05 x 0,25 x 1 = 0,0125  =  1 osoba 

[15] zdroj: Analýza nebezpečí prevence průmyslových havárii II 
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Tabulka č. 6: Přiřazení indexů 

Zdroj: Analýza nebezpečí prevence průmyslových havárii II [15] 

Číslo tabulky Popis Výstup z tabulky 

IX 
Průměrná pravděpodobnostní 
čísla N*i,s pro stabilní zařízení 

Referenční číslo látky 7 
Činnost skladování 
N*i,s = 6 

X (a) 
Korekční faktory 
pravděpodobnostního čísla n1 pro 
četnost nakládání/vykládání 

Četnost plnění/stáčení za rok  
50 - 200 

n1= -1 

XI 
Korekční faktory 
pravděpodobnostního čísla nf pro 
hořlavé látky 

referenční číslo – hořlavý plyn 
7 

nf= 0,5 

XII 
Korekční faktory 
pravděpodobnostního čísla n0 pro 
organizační bezpečnostní opatření 

Zvolená - průměrná úroveň 
řízení bezpečnosti 

n0= 0 

XIII 
Korekční parametry 
pravděpodobnostního čísla np pro 
směr větru vzhledem k obydlené 
oblasti zasažené zóny 

 
Kategorie zasažené zóny I 
Obydlená oblast % zasažené 
zóny 5% 
 

np= 0 
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Odhad pravděpodobnosti vzniku závažné havárie pro stabilní zařízení 

Ni,s = N*i,s + n1+ nf + n0 + np = 6 +(– 1 )+ 0,5 + 0 + 0 = 5,5 

 

Konverze pravděpodobnostního čísla (N = 5,5) na četnost (P, událost/rok) – tabulka č. XIV  

na frekvenci P = 3.10-6 případu za rok 

Zavedením frekvence výskytu rizika s jeho následky (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 

o společné matice rizik určí míru společenského rizika (viz obr. č. 11: Matice rizik). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: Zasažená oblast v prostoru čerpací stanice LPG 

Zdroj: Analýza nebezpečí prevence průmyslových havárii II [15] 
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Na následujícím obrázku č. 12 je znázorněna odhadovaná zasažená oblast nebezpečnou látkou. 

Dle metody IAEA TEC – DOC – 727 je zasažená oblast v okruhu 0 – 25 m. 

 

  
Obrázek č. 12: Zasažená oblast v prostoru čerpací stanice LPG 

Zdroj: www.mapy.cz [18] 

 

V aktuálně platném právním předpisu České republiky, ve vyhlášce č. 256/2006 Sb., 

o podrobnostech systému prevence závažných havárií, není kvantitativně upravena míra 

společenského rizika. V předchozí právní úpravě, vyhlášce č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví 

zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu 

prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, stanovoval přijatelnost rizika ve vztahu 

k četnosti a počtu ohrožených osob.  

 

Přijatelná četnost výskytu možného ohrožení života více osob v důsledku vzniku závažné 

havárie je dána vztahem Fp = 10-3/N2 pro stávající objekt nebo zařízení (N - počet ohrožených 

osob) a Fp = 10-4/N2 pro nový objekt nebo zařízení. Na základě stanovených kritérií 

přijatelnosti rizika lze zdroje rizika třídit do dvou základních tříd, na zdroje s přijatelnou, ale i 

s nepřijatelnou úrovní rizika. 
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Tabulka č. 7: Výsledné hodnoty 

Zdroj: Analýza nebezpečí prevence průmyslových havárii II [15] 

Zdroj rizik Odhad fatálně 
zraněných 

Frekvence 
případů 

Hranice 
přijatelného rizika 

Čerpací stanice LPG, Hlučín 
1osoba 

 
3.10 -6 vyhovuje 

 
Vzhledem k umístění čerpací stanice mimo frekventovanou obytnou zónu je výsledné 

společenské riziko pro odhad zraněných zaměstnanců a obyvatelstva vyhovující.  

 

4.5 Klasifikace umístění čerpací stanice LPG Hlučín, Markvartovická ulice metodou 

ALOHA - modelování rozptylu toxického oblaku a rozptylu BLEVE  

 
 Postup a výpočet podle metody ALOHA   je uveden v kapitole Přílohy  

Jednotlivé výsledné zóny ukazují ohroženou plochu. Jejich barevné označení se řídí podle 

stupně ohrožení. Největší nebezpečí výbuchové vlny představuje zóna červená, následně nižší 

zóna oranžová a následně s nejnižší úrovní nebezpečí je pak zóna žlutá. 

a) Modelování rozptylu toxického oblaku pomocí metody ALOHA [16] 

Výsledky dle zadání modelu metody ALOHA: 

   Červená zóna: 58 metrů - potenciální smrtelné zranění do 60 sekund 

   Oranžová zóna: 79 metrů – 2. stupeň popálenin do 60 sekund 

   Žlutá zóna: 229 metrů - bolestné zranění do 60 sekund  

 
Obrázek č. 13: Zasažená oblast v prostoru čerpací stanice LPG, Zdroj: www.epa.gov/ceppo/cameo/aloha [17] 
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b)Modelování rozptylu toxického mraku pomoci BLEVE [16] 
Výsledky dle zadání modelu metody ALOHA: 

Tepelné záření z ohnivé koule-fireball 

   Červená zóna: 175 metrů - potenciální smrtelné zranění do 60 sekund. 

   Oranžová zóna: 248 metrů - 2. stupeň popáleniny do 60 sekund 

   Žlutá zóna: 387 metrů - bolestné zranění do 60 sekund 

 

 

 
 

Obrázek č. 14: Zasažená oblast v prostoru čerpací stanice LPG 

Zdroj: www.epa.gov/ceppo/cameo/aloha [17] 
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Obrázek č. 15: Zasažená oblast v prostoru čerpací stanice LPG 

Zdroj: www.mapy.cz [18] 

 
 
Výsledky výpočtů:  

Dle metody IAEA TEC – DOC – 727 je zasažená oblast v okruhu 0 – 25 m. 

Dle metody ALOHA je oblast vzdálenosti rozptylového mraku v délce 229 m, přičemž: 

   Červená zóna: 58 m - potenciální smrtelné zranění do 60 sekund 

   Oranžová zóna: 79 m - 2. stupeň popálenin do 60 sekund 

   Žlutá zóna: 229 m- bolestná zranění do 60 sekund  

 

Dle metody ALOHA při modelování ohnivého kruhu (fireball) je vzdálenost od středu 

kružnice 387 m v čase 60 sekund, přičemž: 

   Červená zóna: 175 m - potenciální smrtelné zranění do 60 sekund 

   Oranžová zóna: 248 m - 2. stupeň popáleniny do 60 sekund 

   Žlutá zóna: 387 m - bolestná zranění do 60 sekund 

[16] 
 

 



59 
 

4.6 Klasifikace rizika metodou IAEA TEC-DOC-727 čerpací stanice LPG, Těšínská 

ulice, Opava 

 
 

  
Obrázek č. 16: Zásobník na LPG, objem 4000 litrů 

výrobce Deltagaz spol. s. r. o., Těšínská ulice, Opava 

Zdroj: Autor 

 

 
Obrázek č. 17 Umístění čerpací stanice LPG, Těšínská ulice, Opava 

Zdroj: www.mapy.cz [18] 
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Postupové kroky při aplikaci metody IAEA TEC-DOC-727 u čerpací stanice LPG, ulice 

Těšínská, Opava 

 
Objem zásobníku čerpací stanice LPG je 4000 litrů. Dále se přiřadí jednotlivé indexy  

(viz tabulka č. 8, 9: Přiřazení indexů). 
 

Tabulka č. 8: Přiřazení indexů 

Zdroj: Analýza nebezpečí prevence průmyslových havárii II [15] 

Číslo tabulky Popis Výstup z tabulky 

II 
Klasifikace činností podle 
druhu (Kontrolní seznam) 

Skladování paliv – čerpací stanice - 
LPG 

referenční číslo: 7 

IV (a) 
Klasifikace kategorií 
následků pro stabilní zařízení  

Množství látky – 4000 kg 
Referenční číslo - 7 

Kategorie následků: 
A1 

V 
Kategorie následků – 
maximální dosah a zasažená 
oblast 

A – kategorie dosahu účinků 
I  - odpovídá kruhové ploše 
s průměrem maximálního účinku 
(případ výbuchu) 

Zasažená oblast:  
0,2 ha 
Dosah: 0 - 25 m 

VI 
Hustota obyvatel dle oblasti 

Osídlené oblasti 
250 os./ha 
obyvatelstvo 
 

VII 
Korekční faktor fa pro 
rozložení hlavní obydlené 
oblasti v kruhu, jehož 
poloměr představuje max. 
dosah účinků 

Kategorie zasažené oblasti I 
Zlomek osídlení [%] z kruhové oblasti  
 

fa = 1 (100 %) 
obyvatelstvo 
 
 

VIII 
Korekční faktor fm pro 
zmírnění účinků 

Referenční číslo 7 (hořlaviny) fm = 1 

 

 

Odhad následků závažných havárií  

Následky (počet úmrtí/havárií) pro obyvatelstvo: 

 C a,s = A x δ x fa x fd x fm = 0,2 x 250 x 1 x 1 x 1 = 50 osob 

zdroj: Analýza nebezpečí prevence průmyslových havárii II [15] 
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Tabulka č. 9: Přiřazení indexů 

Zdroj: Analýza nebezpečí prevence průmyslových havárii II [15] 

Číslo tabulky Popis Výstup z 
tabulky 

IX 
Průměrná pravděpodobnostní 
čísla N*i,s pro stabilní zařízení 

Referenční číslo látky 7 
Činnost 
skladování 
N*i,s = 6 

X (a) 
Korekční faktory 
pravděpodobnostního čísla n1 pro 
četnost nakládání/vykládání 

Četnost plnění/stáčení za rok  
200 - 500 

n1= -1,5 

XI 
Korekční faktory 
pravděpodobnostního čísla nf pro 
hořlavé látky 

referenční číslo – hořlavý plyn 7 nf= 0,5 

XII 
Korekční faktory 
pravděpodobnostního čísla n0 pro 
organizační bezpečnostní opatření 

Zvolená - průměrná úroveň řízení 
bezpečnosti 

n0= 0 

XIII 
Korekční parametry 
pravděpodobnostního čísla np pro 
směr větru vzhledem k obydlené 
oblasti zasažené zóny 

 
Kategorie zasažené zóny I 
Obydlená oblast % zasažené zóny 
10% 
 

np= 0 

 

 

Odhad pravděpodobnosti vzniku závažné havárie pro stabilní zařízení 

Ni,s = N*i,s + n1+ nf + n0 + np = 6 +(– 1,5)+ 0,5 + 0 + 0 = 5 

 

Konverze pravděpodobnostního čísla (N = 5) na četnost (P, událost/rok) na frekvenci  

P = 1.10-5 případu za rok 

zdroj: Analýza nebezpečí prevence průmyslových havárii II [15] 
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Zavedením frekvence výskytu rizika s jeho následky do společné matice rizik určí míru 

společenského rizika.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

Obrázek č. 18: Zasažená oblast v prostoru čerpací stanice LPG 
zdroj: Analýza nebezpečí prevence průmyslových havárii II [15] 

 

 

Společenské riziko při provozu této čerpací stanice je na hranici nepřijatelného rizika.  
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Na následujícím obrázku č. 19 je znázorněna odhadovaná zasažená oblast nebezpečnou látkou. 

Dle metody IAEA TEC – DOC – 727 je zasažená oblast v okruhu 0 – 25 m. 

 

 
Obrázek č. 19: Zasažená oblast čerpací stanice LPG 

zdroj: www.mapy.cz [18] 

 
 

Tabulka č. 10: Výsledné hodnoty 

zdroj: Analýza nebezpečí prevence průmyslových havárii II [15] 

Zdroj rizik 
Odhad fatálně 

zraněných 

Frekvence 

případů 

Hranice přijatelného 

rizika 

Čerpací stanice LPG, Opava 
 50 obyvatel 

 
1.10 -5 

    0,1.10-5 nevyhovuje 

 

 

Vzhledem k umístění čerpací stanice v osídlené oblasti a poblíž centra města je výsledné 

společenské riziko pro odhad zraněných obyvatel nevyhovující.  

  

http://www.mapy.cz/
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4.7 Klasifikace umístění čerpací stanice LPG Opava, Těšínská ulice, metodou ALOHA - 

modelování rozptylu toxického oblaku a rozptylu BLEVE  

 

Hořlavý mrak 

Tepelné záření z ohnivé koule-fireball 

   Červená zóna: 175 metrů - potenciální smrtelné zranění do 60 sekund. 

   Oranžová zóna: 248 metrů - 2. stupeň popáleniny do 60 sekund 

   Žlutá zóna: 387 metrů - bolestné zranění do 60 sekund [16] 

 

 
Obrázek č. 20: Zasažená oblast v prostoru čerpací stanice LPG 

zdroj: http://www.epa.gov/ceppo/cameo/aloha [17] 

BLEVE 

Tepelné záření z ohnivé koule-fireball 

   Červená zóna: 175 metrů - potenciální smrtelné zranění do 60 sekund. 

   Oranžová zóna: 248 metrů - 2. stupeň popáleniny do 60 sekund 

   Žlutá zóna: 387 metrů - bolestné zranění do 60 sekund [16] 
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Obrázek č. 21: Zasažená oblast v prostoru čerpací stanice LPG 
zdroj: www.epa.gov/ceppo/cameo/aloha [17] 

 

 

 

Obrázek č. 22: Umístění čerpací stanice LPG Opava, Těšínská ulice 
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zdroj: www.mapy.cz [18] 
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Výsledky výpočtů:  

Dle metody IAEA TEC – DOC – 727 je zasažená oblast v okruhu 0 – 25 m. 

Dle metody ALOHA je oblast vzdálenosti rozptylového mraku v délce 229m, přičemž: 

   Červená zóna: 58 m- potenciální smrtelné zranění do 60 sekund 

   Oranžová zóna: 79 m- 2. stupeň popáleniny do 60 sekund  

   Žlutá zóna: 229 m- bolestná zranění do 60 sekund  

 

Dle metody ALOHA při modelování ohnivého kruhu (fireball) je vzdálenost od středu 

kružnice  387m v čase 60 sekund, přičemž: 

   Červená zóna: 165 m- potenciální smrtelné zranění do 60 sekund 

   Oranžová zóna: 233 m - 2. stupeň popáleniny do 60 sekund 

   Žlutá zóna: 363 m- bolestné zranění do 60 sekund 
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4.8 Výsledky klasifikace rizika z hlediska umístění čerpacích stanic LPG metodou 

IAEA TEC-DOC-727 a metodou ALOHA a jejich srovnání  

 

Na základě výsledků praktických postupových kroků a výpočtů dle metody IAEA TEC-DOC-

727 a metody ALOHA na dvou vybraných čerpacích stanicích LPG bylo zjištěno, že umístění 

čerpací stanice LPG, Opava, ulice Těšínská vzhledem k husté obydlené zóně a blízkého 

nákupního centra je nevyhovující.  

Takovéto umístěná čerpací stanice LPG pak může být zdrojem rizika zranění značného počtu 

obyvatel při technologických poruchách s následnou explozí plynu.   

 

Vzájemným porovnáním obou metod je možno konstatovat, že metoda ALOHA je 

z hlediska umístění čerpacích stanic LPG daleko přísnější a přesnější. Je to zcela evidentní 

při rozdílnost bezpečné vzdálenosti rozptylového mraku dle metody ALOHA  a výpočtu 

dle metody IAEA TEC-DOC-727  činí násobek rozdílu vzdálenosti pak 9,16 krát. 

 

Musíme však připustit, že metoda IAEA TEC-DOC-727 i přesto, že je dnes již metodou 

překonanou, může být použita pro získání základní informaci z hlediska umístění čerpací 

stanice LPG. 

Na základě těchto poznatků považuji jako nezbytný požadavek implementovat do projektové 

dokumentace požadavek na zavedení metody  ALOHA, případně pro základní informaci pak 

použít IAEA TEC-DOC-727. Uvedený požadavek jsem zařadil do šesté kapitoly.  

 
Ze zahraničních předpisů je možno uvést, že například v základní podobě na požadavek 

teplotních rozdílů z hlediska správné funkce výtoků pojistných ventilů je pamatováno 

v technické normě American Petroleum Institute (API) Standart 520, která platí pro 

dimenzování a výběr zabezpečovacích prvků proti nežádoucímu tlaku tlakových celků 

používaných v rafineriích, chemických nádobách a v chemickém průmyslu s maximálním 

pracovním tlakem 15 Psí (103 kPa). Uvedený předpis mimo jiné zahrnuje dimenzování 

teplotních postupů a metod právě z hlediska teplotních rozdílů chemických látek. [19] 
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5 PROBLEMATIKA POJISTNÝCH VENTILŮ Z HLEDISKA KLIMATICKÝCH 

PODMÍNEK  

 
Jako samostatnou část v rámci vyhledání zdrojů a příčin rizik jsem zařadil problematiku použití 

pojistných ventilů z hlediska klimatických podmínek a to z důvodu, že chci upozornit 

v základní podobě na možnou chybu v předpisu. Tato oblast je tak široká z hlediska pojetí  

a technických podmínek, že by nebylo možné ji plošně zařadit do této disertační práce. Z těchto 

důvodů následně uvádím základní zjištění a poznatky, včetně výpočtů, které poukazují 

rozdílnost zaručeného výtoku pojistných ventilů vzhledem k teplotním režimům.  

Uvedený poznatek v těchto konkrétních případech jsem však zařadil do závěru disertační práce.  

 

Stanovený požadavek na pojistné ventily z hlediska klimatických podmínek vychází  

z ČSN EN 14 071 (07 8635) „Pojistné ventily pro zásobníky na zkapalněné plyny (LPG)“. 

V části 4. Uvedené normy pod „Provozní podmínky“ je mimo jiné stanoveno, že ventily 

navržené v souladu s tímto dokumentem musí být vhodné pro použití za následujících 

podmínek, a to: 

- nejnižší provozní teplota, které bude ventil při běžném používání vystaven je -20°C, 

nižší teploty se mohou vyskytnout jen krátkodobě, například při odfuku a nejvyšší 

provozní teploty se mohou vyskytnout při běžném používání pravděpodobně vystaven, 

je 65°C. 

Při takto nastaveném teplotním režimu vzniká otázka, zda při extrémních teplotách, které 

nastávají stále častěji, je takovýto požadavek správný, respektive bezpečný pro provoz 

tlakových nádob čerpacích stanic LPG z hlediska správné funkce pojistného ventilu. 

 

Z fyzikálního hlediska budou jiné parametry při -20°C a -27°C, a jiné při teplotě 65°C a 70°C. 

Pro dokreslení celé situace je nutno dále konstatovat, že čerpací stanice, včetně tlakových nádob 

nejsou zastřešeny a tudíž jsou vystaveny atmosférickým vlivům např. přímému slunečnímu 

záření. 

 

Takto provozované zařízení pak může mít vliv na nesprávnou činnost pojistného ventilu  

při překročení maximálního pracovního přetlaku, v podstatě jeho nefunkčnost a následnou 
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technickou poruchu s možným poškozením zdraví obsluhy nebo osob, které se pohybují v jeho 

blízkosti. 

Z těchto důvodů je nutno poukázat v jednotlivých výpočtech rozdílnost fyzikálních parametrů  

při rozdílnosti teplotního režimu ve vazbě na uváděné teploty v ČSN EN 14 071 (07 8635) 

„Pojistné ventily pro zásobníky na zkapalněné plyny (LPG)“. 

 

 
 

Obrázek č. 23: Zabezpečovací výstroj – pojistný ventil 
Zdroj: Autor  

 
 

 
                    

Obrázek č. 24:Umístění zabezpečovací výstroje – pojistného ventilu na zásobníku  
Zdroj: Autor  
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5.1 Výpočet dle ČSN 13 4309-3 „Pojistné ventily – část 3. Výpočet výtoků“  

Výpočet zaručeného výtoku Qz  v kg/h pojistných ventilů pro plyny při kritickém výtoku dle 

ČSN 13 4309-3„Pojistné ventily – část 3. Výpočet výtoků“  

 

TZkr
MCpAQz


 100,10     (kg/h) 

Veličiny: 

Qz zaručený výtok v kg/h; 

A0 nejmenší průtočný průřez pojistného ventilu v mm2; 

αω zaručený výtokový součinitel – bezrozměrný; 

p1 skutečný absolutní tlak na vstupu pojistného ventilu při plném otevření; 

C funkce izoentropického exponentu – bezrozměrná; 

M molová hmotnost v kg/kmol; 

Zkr kritický kompresibilní faktor – bezrozměrný; 

T absolutní teplota na vstupu pojistného ventilu v K. 

Pozn.: Uvedené veličiny ve vzorci byly doplněny dle daných požadavků příslušných tabulek  

a obrázků normy čl. 2.2 ČSN 13 4309-3. „Pojistné ventily – část 3. Výpočet výtoků“  

 

Únik propan butanu C3H8  C4H10 

 

při 40°C = 313 K           hkgQz /04,268  

při 60°C = 333 K                          hkgQz /08,317  

při 70°C = 343 K                      hkgQz /26,365  

 

5.2 Poznatky z výpočtu pro pojistné ventily dle klimatických podmínek 

 
Z provedených výpočtů lze konstatovat, že stanovené požadavky na teplotní režimy tak, jak 

jsou uváděny v ČSN EN 14 071 (07 8635) „Pojistné ventily pro zásobníky na zkapalněné plyny 

(LPG)“ jsou z hlediska klimatických podmínek zvoleny nevhodně.  Při navrhování umístění 

čerpací stanice LPG na základě poznatků uvedených v kapitole 5 a provedeného výpočtu v části 
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5.1 je na místě doporučit, aby se při instalaci pojistného ventilu vycházelo z místních 

klimatických podmínek.  Takto splněný požadavek zaručuje bezpečnou činnost pojistného 

ventilu v případných extrémních klimatických podmínkách. V této souvislosti je nutno si 

uvědomit, že právě pojistný ventil je hlavním bezpečnostním prvkem celého zařízení čerpací 

stanice LPG.      
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ČÁST TŘETÍ 
 

6 NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU PRO BEZPEČNÝ PROVOZ ČERPACÍCH 

STANIC LPG 

 

Na základě veškerých uvedených poznatků uvedených v disertační práci jsem navrhl jednotlivé 

kroky pro návrh metodického postupu od základních údajů až po konkrétní nastavení modulu 

metodického postupu pro bezpečný provoz čerpacích stanic LPG.  

 

6.1 Základní návrh metodického postupu  

 
Metodický postup je rozdělen do dvou průběhových diagramů: 

 

 průběhový diagram pro aplikaci záměru instalace čerpací stanice LPG  

 

 průběhový diagram pro aplikaci zajištění bezpečného systému provozu čerpací 

stanice.  

 

Z těchto dvou diagramů vychází návrh postupu pro řešení bezpečnosti čerpací stanice LPG 

pomocí kontrolního listu (CHECK LIST). Uvedený kontrolní seznam zahrnuje i vyhodnocení 

z hlediska jeho bezpečného provozu v návaznosti na zdroje a příčiny rizik, které jsou podrobně 

rozebrány a popsány v kapitole 4.1 - Stanovení vybraných zdrojů a příčin rizik u čerpacích 

stanic LPG a stanovení opatření k jejich snížení (eliminaci) při provozu čerpacích stanic. 

 

Ověření metodického postupu jednotlivých kroků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci a technických zařízení, včetně požadované dokumentace pro čerpací stanice LPG, je 

dále ověřeno v praxi u dvou čerpacích stanic a uvedeno v následující podkapitole této disertační 

práce (viz kapitola č. 4. 3. 3 a č. 4. 3. 4). 
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6.2 Konkrétní návrh metodického postupu pro záměr instalace čerpací stanice LPG 
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6.3 Konkrétní návrh metodického postupu na provoz čerpací stanice LPG 
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6.4 CHECK LIST ANALYSIS čerpací stanice LPG  

 
Pro vypracování jednotlivých CHECK LIST ANALYSIS jsem vycházel z předešlého rozdělení 

jednotlivých konkrétních návrhů metodického postupu pro záměr instalace čerpací stanice LPG  

a konkrétního návrhu metodického postupu na provoz čerpací stanice LPG uvedených 

v kapitole 5.3 a kapitole 5.4 s následným rozdělením: 

 

- návrh postupu pro řešení bezpečnosti při záměru instalace čerpací stanice LPG 

- návrh postupu pro řešení bezpečnosti na provoz čerpací stanice LPG 

Při zpracování CHECK LIST ANALYSIS jsem vycházel ze zásadních rizik tak, jak jsou 

uvedena v kapitole 3. Tyto zásadní rizika považuji za tak závažné, že při jejich výsledném 

hodnocení ve stupni ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik jsou dány na stejnou 

hodnotící úroveň. 
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6.4.1 Návrh postupu pro řešení bezpečnosti při záměru instalace čerpací stanice 

LPG pomocí kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS 
 

Tabulka č. 11: Výskyt zásadních rizik při záměru instalace 

Zdroj: Autor 

Otázka Ano Ne Poznámka 

1. Splňuje projektová dokumentace 

legislativní požadavky a je předkládána 

dále k posouzení? 

   

2. Kladné vyjádření HZS k projektové 

dokumentaci? 

   

3. Kladné vyjádření Oblastního 

inspektorátu práce k projektové 

dokumentaci? 

   

4. Posouzení vlivu stavby na životní 

prostředí – EIA? 

   

5. Je vydán územní souhlas se stavbou 

nebo územní rozhodnutí? 

   

Výstavba čerpací stanice LPG v režimu výrobku 

(KOMPAKT) dle zák. č. 22/1997 Sb.? 

* Vyplňuje se pouze v případě 

režimu výrobku. 

6. Je posouzena sestava zařízení ochrany 

před bleskem souhlasným odborným 

stanoviskem za účasti TIČR ? 

   

7. Je vydáno souhlasné odborné 

stanovisko TIČR k bezpečnému 

užívání? 

   

8. ESP prohlášení o shodě na celé zařízení 

výrobku, zajištěna průvodní 

dokumentace výrobce (zák. č. 22/1997 

Sb.)? 

   

Výstavba čerpací stanice LPG v režimu stavby komponentů 

dle zákona č. 174/1968 Sb.? 

* Vyplňuje se pouze v případě 

režimu stavby komponentů. 
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9. Je oprávnění činností k jednotlivým 

montážím vyhrazených technických 

zařízení (tlaková, elektrická, plynová) 

vydané TIČR? 

   

10. Je posouzena stavba – sestava 

komponentů čerpací stanice LPG a účast 

TIČR k vydání souhlasného odborného 

stanoviska k bezpečnému užívání? 

   

11. Je vydáno souhlasné odborné 

stanovisko TIČR? 

   

12. Je zajištěna průvodní dokumentace, 

prohlášení o shodě komponentů (zák. č. 

22/1997 Sb.)? 

   

13. Vydán kolaudační souhlas na základě 

místního šetření stavebním úřadem? 

   

 

 

Počet záporných odpovědí 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1 2 3 4 5 

 

Stupeň ohrožení z hlediska zdrojů 

a příčin rizik 

Velmi vysoké riziko 3 - 5 

Vysoké riziko 2 

Střední riziko 1 
 

 

Závěrečné hodnocení: 

Pro výslednou hodnotu 1 hodnotíme jako střední riziko ohrožení z hlediska zdrojů a příčin 

rizik, kdy může hrozit akutní nebezpečí již v průběhu záměru instalace čerpací stanice LPG. 
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Pro výslednou hodnotu 2 hodnotíme jako vysoké riziko ohrožení z hlediska zdrojů a příčin 

rizik, kdy může hrozit velmi akutní nebezpečí. Je nutno všechna slabá místa vyhodnotit, 

upozornit na ně vedení podniku a okamžitě přijmout opatření. 

 

Pro výslednou hodnotu 3 hodnotíme jako velmi vysoké riziko ohrožení z hlediska zdrojů  

a příčin rizik. Již v průběhu záměru instalace čerpací stanice LPG může hrozit velmi vážné 

nebezpečí. 

Je proto nutno okamžitě přijmout opatření vedením podniku u všech slabých míst, vyhodnotit 

je a odstranit. 
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6.4.2 Návrh postupu pro řešení bezpečnosti na provoz čerpací stanice LPG pomocí 

kontrolního seznamu CHECK LIST ANALYSIS 
 

Tabulka č. 12: Výskyt zásadních příčin při provozu 

Zdroj: Autor 

Otázka Ano Ne Poznámka 

1. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na   

BOZP – tzn., že je stanovena obsluha? 

   

 2. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP – je zajištěna odborná způsobilost 

obsluhy? 

   

3. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP - je obsluha zdravotně způsobilá? 

   

4. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP – je zpracována směrnice o poskytování 

OOPP, včetně vybavení obsluhy příslušnými 

OOPP? 

   

5. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP - je zpracována provozní dokumentace, 

místní provozní předpis pro obsluhu, údržbu a 

opravy čerpací stanice LPG? 

   

6. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP – jsou zpracována technická a 

organizační opatření přijatá k prevenci a 

ochraně před výbuchem včetně určení intervalů 

přehodnocování v prevenci rizik? 

   

7. Byly provedeny stanovené výchozí revize 

plynových zařízení (vyhl. č. 21/1979 Sb. vyhl. 

č. 85/1978 Sb.)? 

   

8. Byly provedeny stanovené výchozí revize 

tlakových zařízení (vyhl. č. 18/1979 Sb., ČSN 

EN 12 817)? 
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9. Bylo provedeno určení vnějších vlivů 

z hlediska elektrické instalace a zařízení 

ochrany před bleskem? 

   

10. Byly provedeny stanovené výchozí revize 

elektrických zařízení (vyhl. č. 73/2010 Sb., 

ČSN 33 1500)? 

   

11. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

u výchozích revizí plynových zařízení? 

   

12. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

u výchozích revizí tlakových zařízení? 

   

13. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

u výchozích revizí elektrických zařízení? 

   

14. Byly provedeny pravidelné kontroly 

plynových zařízení (např. těsnost spojů, 

kontrola ovzduší) včetně evidence, a to 1 x za 

rok? 

   

15. Byla provedena kontrola TZ dle 

stanovených požadavků MPŘ pro výstroje 

tlakoměry, pojistný ventil včetně evidence - 1 x 

za rok? 

   

16. Byla provedena kontrola elektrických 

zařízení – 1 x za rok? 

   

17. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z kontrol plynových zařízení? 

   

18. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z kontrol tlakových zařízení? 

   

19. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z kontrol elektrických zařízení? 

   

20. Byly provedeny stanovené provozní revize 

plynových zařízení – 1 x za 3 roky? 
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21. Byly provedeny stanovené provozní revize 

tlakových zařízení, nádob a zásobníků – 1 x za 

rok provozní?  

   

22. Byly provedeny stanovené provozní revize 

tlakových zařízení, nádob a zásobníků – 1 x za 

5 let vnitřní, zkouška těsnosti? 

   

23. Byly provedeny stanovené provozní revize 

tlakových zařízení, nádob a zásobníků – 1 x za 

9 let tlaková zkouška? 

   

24. Byly provedeny revize elektroinstalace a 

zařízení ochrany před bleskem – 1 x za 3 roky 

dle ČSN 33 1500? 

   

25. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z revizí plynových zařízení? 

   

26. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z revizí tlakových zařízení? 

   

27. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z revizí elektrických zařízení? 

   

28. Je zajištěna údržba a opravy čerpací stanice 

odbornými osobami? 

   

 

Počet záporných odpovědí 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1 2 3 4 5 

 

Stupeň ohrožení  

z hlediska zdrojů a příčin rizik 

Velmi vysoké riziko 3 - 5 

Vysoké riziko 2 

Střední riziko 1 
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Závěrečné hodnocení: 

 

Pro výslednou hodnotu 1 hodnotíme jako střední riziko ohrožení z hlediska zdrojů a příčin 

rizik, kdy může hrozit akutní nebezpečí při provozu čerpací stanice LPG. 

 

Pro výslednou hodnotu 2 hodnotíme jako vysoké riziko ohrožení z hlediska zdrojů a příčin 

rizik vyskytujících se při provozu čerpací stanice, kdy může hrozit velmi akutní nebezpečí. Je 

nutno všechna slabá místa vyhodnotit, upozornit na ně vedení podniku a okamžitě přijmout 

opatření k eliminaci rizik při provozu. 

 

Pro výslednou hodnotu 3 hodnotíme jako velmi vysoké riziko ohrožení z hlediska zdrojů  

a příčin rizik. Při provozu čerpací stanice LPG může hrozit velmi vážné nebezpečí, a proto je 

zcela nezbytné, aby vedení podniku okamžitě přijalo bezpečnostní opatření na všech 

vytipovaných slabých místech, tato bezpečnostní rizika vyhodnotila a odstranila. 

 

DOPORUČENÍ A SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ RIZIK 

 

Dále jsou uvedena doporučení pro následné kroky. 

 V případě záporných odpovědí „ne“ jsou doporoučeny bezpečnostní opatření a postupy  

na snížení rizik.  

 Je nutno zvážit a stanovit postup opatření uvedených v kapitolách č. 2 a č. 4. 

 Detailní návrh příslušného opatření ke každé záporné odpovědi. 

 V rámci ročních prověrek BOZP na pracovištích (§ 108 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

rovněž rizika zmíněná v této analýze prověřit. 

 

Pomocí „CHECK LIST ANALYSIS“ – kontrolních seznamů, je možno u čerpací stanice LPG 

přispět k celkovému řízení rizik, jak již při záměru instalace, tak i při provozu čerpací stanice. 

 

Provedená studie hodnocení zdrojů rizik v oblasti bezpečnosti práce přispívá především  

pro zadavatele (investory) a podnikající subjekty, kterým předkládá možný postup nastaveného 

hodnocení  

 

  



83 
 

7 OVĚŘENÍ METODICKÉHO POSTUPU V PRAXI U ČERPACÍCH STANIC  

 

Ověření stanoveného návrhu metodického postupu podle jednotlivých kroků bylo provedeno 

v praxi u vybraných čerpacích stanic LPG. Na těchto vybraných čerpacích stanicích byly 

použity průběhové diagramy pro aplikaci záměru instalace a provozu čerpací stanice LPG a 

průběhového diagramu pro aplikaci zajištění bezpečného systému provozu čerpací stanice LPG.  

Dále pak byl použit seznam Check listu analysis pro záměr instalace čerpací stanice LPG  

a Check list analysis na provoz čerpací stanice LPG. Na závěr bylo provedeno vyhodnocení 

rizik dle příslušných tabulek stupně ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik. 

 
7.1 Ověření bezpečnosti při záměru instalace čerpací stanice LPG, Hlučín, Celní ulice 

pomocí kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS 

 

Jedná se o čerpací stanici, deklarovanou jako stavba, což znamená sestava jednotlivých 

výrobků.  
 

Tabulka č. 13: Výskyt zásadních rizik při záměru instalace 

Zdroj: Autor 

 Otázka Ano Ne Poznámka 

1. Splňuje projektová dokumentace 

legislativní požadavky a je 

předkládána dále k posouzení? 

  Pozn.: 
Chybí doklad k pojistnému 
ventilu (Prohlášení o shodě 
s určením teplotního režimu) 

2. Kladné vyjádření HZS k projektové 

dokumentaci? 

   

3. Kladné vyjádření Oblastního 

inspektorátu práce k projektové 

dokumentaci? 

   

4. Posouzení vlivu stavby na životní 

prostředí – EIA? 

   

5. Je vydán územní souhlas se stavbou 

nebo územní rozhodnutí? 

   

X 

X 

X 

X 

X 
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Výstavba čerpací stanice LPG v režimu výrobku 

(KOMPAKT) dle zák. č. 22/1997 Sb. 

* Vyplňuje se pouze v případě 

režimu výrobku. 

6. Je posouzena sestava zařízení ochrany 

před bleskem za účast TIČR? 

  
- 

7. Je vydáno souhlasné odborné 
stanovisko TIČR k bezpečnému 
užívání? 

  
- 

8. ESP prohlášení o shodě na celé zařízení 

výrobku, zajištěna průvodní 

dokumentace výrobce (zák. č. 22/1997 

Sb.)? 

  

- 

Výstavba čerpací stanice LPG v režimu stavby komponentů 

dle zákona č. 174/1968 Sb. 

* Vyplňuje se pouze v případě 

režimu stavby komponentů. 

9. Je oprávnění činností k jednotlivým 

montážím vyhrazených technických 

zařízení (tlaková, elektrická, plynová) 

vydané TIČR? 

   

10. Je posouzena stavba – sestava 

komponentů čerpací stanice LPG a účast 

TIČR k vydání souhlasného odborného 

stanoviska k bezpečnému užívání? 

   

11. Je vydáno souhlasné odborné 

stanovisko TIČR? 

   

12. Je zajištěna průvodní dokumentace, 

prohlášení o shodě komponentů (zák. č. 

22/1997 Sb.)? 

   

13. Vydán kolaudační souhlas na základě 

místního šetření stavebním úřadem? 

   

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X
1
1
x 

X 

X 
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Počet záporných odpovědí 1 - 2 

Stupeň ohrožení 1 

 

 

 

 

Závěrečné hodnocení: 

Pro výslednou hodnotu 1 hodnotíme jako střední riziko ohrožení z hlediska zdrojů a příčin 

rizik, kdy může hrozit akutní nebezpečí již v průběhu záměru instalace čerpací stanice LPG. 

 

Vždy je nutno zvážit a stanovit opatření uvedené v kapitole č. 2. 3. 2. Jednotlivé 

technologické zařízení nesou svá výrobní čísla od výrobce. Doklady z posuzování shody jsou 

vydány výrobci na jednotlivá zařízení, nikoliv na celou čerpací stanici jako technologického 

celku. Bezpečný provoz této sestavy musí být se souhlasem Technické inspekce ČR. Tato 

povinnost vyplývá z požadavků zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce.  

 

7.2 Ověření bezpečnosti na provoz čerpací stanice LPG, Hlučín, Celní ulice pomocí 

kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS 
 

Tabulka č. 14: Výskyt zásadních příčin rizik při provozu 

Zdroj: Autor 

Otázka Ano Ne Poznámka 

1. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na   

BOZP – to znamená, že je stanovena obsluha? 

   

 2. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP – je zajištěna odborná způsobilost 

obsluhy? 

   

3. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP - je obsluha zdravotně způsobilá? 

   

4. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP – je zpracována směrnice o poskytování 

  Pozn.: 
Dle vyhodnocených 
rizik a konkrétních 
podmínek práce 

Stupeň ohrožení z hlediska zdrojů 
a příčin rizik 

Střední riziko 1 

X
1
1
x X
1
1
x 
X
1
1
x X

1
1
x 
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OOPP, včetně vybavení obsluhy příslušnými 

OOPP? 

zaměstnavatel i přes to 
nevybavil zaměstnance 
ochranou zraku. 

5. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP - je zpracována provozní dokumentace, 

místní provozní předpis pro obsluhu, údržbu a 

opravy čerpací stanice LPG? 

   

6. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP – jsou zpracována technická a 

organizační opatření přijatá k prevenci a 

ochraně před výbuchem včetně určení intervalů 

přehodnocování v prevenci rizik? 

   

7. Byly provedeny stanovené výchozí revize 

plynových zařízení (vyhl. č. 21/1979 Sb. vyhl. 

č. 85/1978 Sb.)? 

   

8. Byly provedeny stanovené výchozí revize 

tlakových zařízení (vyhl. č. 18/1979 Sb., ČSN 

EN 12 817)? 

   

9. Bylo provedeno určení vnějších vlivů 

z hlediska elektrické instalace a zařízení 

ochrany před bleskem? 

   

10. Byly provedeny stanovené výchozí revize 

elektrických zařízení (vyhl. č. 73/2010 Sb., 

ČSN 33 1500)? 

   

11. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

u výchozích revizí plynových zařízení? 

   

12. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

u výchozích revizí tlakových zařízení? 

   

13. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

u výchozích revizí elektrických zařízení? 

   

14. Byly provedeny pravidelné kontroly 

plynových zařízení (např. těsnost spojů, 

   

X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x X
1
1
x 

X
1
1
x 
X
1
1
x X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 
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kontrola ovzduší) včetně evidence, a to 1 x za 

rok? 

15. Byla provedena kontrola TZ dle 

stanovených požadavků MPŘ pro výstroje 

tlakoměry, pojistný ventil včetně evidence –  

1 x za rok? 

 

   

16. Byla provedena kontrola elektrických 

zařízení – 1 x za rok? 

   

17. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z kontrol plynových zařízení? 

   

18. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z kontrol tlakových zařízení? 

   

19. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z kontrol elektrických zařízení? 

   

20. Byly provedeny stanovené provozní revize 

plynových zařízení – 1 x za 3 roky? 

   

21. Byly provedeny stanovené provozní revize 

tlakových zařízení, nádob a zásobníků – 1 x za 

rok provozní?  

   

22. Byly provedeny stanovené provozní revize 

tlakových zařízení, nádob a zásobníků – 1 x za 

5 let vnitřní, zkouška těsnosti? 

   

23. Byly provedeny stanovené provozní revize 

tlakových zařízení, nádob a zásobníků – 1 x za 

9 let tlaková zkouška? 

   

24. Byly provedeny revize elektroinstalace a 

zařízení ochrany před bleskem – 1 x za 3 roky 

dle ČSN 33 1500? 

   

25. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z revizí plynových zařízení? 

   

X
1
1
x 
X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 
X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 
X
1
1
x 
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26. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z revizí tlakových zařízení? 

   

27. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z revizí elektrických zařízení? 

   

28. Je zajištěna údržba a opravy čerpací stanice 

odbornými osobami? 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Závěrečné hodnocení: 

Pro výslednou hodnotu 1 hodnotíme jako střední riziko ohrožení z hlediska zdrojů a příčin 

rizik, může hrozit akutní nebezpečí při provozu čerpací stanice LPG. 

 

Vždy je nutno zvážit a stanovit opatření uvedené v kapitole č. 4. 1 a 4. 3. 2. Zaměstnavatel, 

dle § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se 

stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čistících a desinfekčních prostředků, je povinen poskytnout zaměstnancům bezplatně 

podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek 

práce příslušné osobní ochranné pracovní prostředky.  

Dále pak zaměstnavatel stanoví způsob, podmínky a dobu používání na základě četnosti  

a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a další. 

 

V rámci ročních prověrek BOZP na pracovištích (§ 108 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce.) 

je nutno rizika zmíněná v této analýze prověřit. 

 

Pomocí „CHECK LIST ANALYSIS“ – kontrolních seznamů, je možno u čerpací stanice LPG 

přispět k celkovému řízení rizik, jak již při záměru instalace, tak i při provozu čerpací stanice. 

Počet záporných odpovědí 1 - 2 

Stupeň ohrožení 1 

Stupeň ohrožení 
z hlediska zdrojů a příčin rizik 

Střední riziko 1 

X
1
1
x 

X
1
1
x X
1
1
x 
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7.3 Ověření bezpečnosti při záměru instalace čerpací stanice LPG, Opava, Těšínská 

ulice, pomocí kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS 

 

Jedná se o čerpací stanici, která byla provedena jako stavba, to znamená, že byla sestavena  

z jednotlivých výrobků. Ověření metodického postupu jednotlivých kroků v oblasti bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci a technických zařízení, včetně požadované dokumentace pro čerpací 

stanice LPG, je ověřeno v praxi u čerpací stanice Opava, Těšínská ulice. 
 

Tabulka č. 15: Výskyt zásadních rizik při záměru instalace 

Zdroj: Autor 

Otázka Ano Ne Poznámka 

1. Splňuje projektová dokumentace 

legislativní požadavky, a je předkládána 

dále k posouzení? 

   

2. Kladné vyjádření HZS k projektové 

dokumentaci? 

   

3. Kladné vyjádření Oblastního 

inspektorátu práce k projektové 

dokumentaci? 

   

4. Posouzení vlivu stavby na životní 

prostředí – EIA? 

   

5. Je vydán územní souhlas se stavbou nebo 

územní rozhodnutí? 

   

Výstavba čerpací stanice LPG v režimu výrobku 

(KOMPAKT) dle zák. č. 22/1997 Sb. 

* Vyplňuje se pouze v případě 

režimu výrobku. 

6. Je posouzena sestava zařízení ochrany 

před bleskem za účast TIČR? 

  
 

7. Je vydáno souhlasné odborné stanovisko 

TIČR k bezpečnému užívání? 

  
 

8. ESP prohlášení o shodě na celé zařízení 

výrobku, zajištěna průvodní dokumentace 

výrobce (zák. č. 22/1997 Sb.)? 

  

 

X 

X 

X 

X 

X 
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Výstavba čerpací stanice LPG v režimu stavby komponentů 

dle zákona č. 174/1968 Sb. 

* Vyplňuje se pouze v případě 

režimu stavby komponentů. 

9. Je oprávnění činností k jednotlivým 

montážím vyhrazených technických 

zařízení (tlaková, elektrická, plynová) 

vydané TIČR? 

  

- 

10. Je posouzena stavba – sestava 

komponentů čerpací stanice LPG a účast 

TIČR k vydání souhlasného odborného 

stanoviska k bezpečnému užívání? 

  

- 

11. Je vydáno souhlasné odborné 

stanovisko TIČR? 

  
- 

12. Je zajištěna průvodní dokumentace, 

prohlášení o shodě komponentů (zák. č. 

22/1997 Sb.)? 

  

- 

14. Je vydán kolaudační souhlas na základě 

místního šetření stavebním úřadem? 

  
- 

 

Počet záporných odpovědí 1 - 2 

Stupeň ohrožení 1 

 

 

 

 

Závěrečné hodnocení: 

Pro výslednou hodnotu 1 hodnotíme střední riziko ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik, 

může hrozit akutní nebezpečí při provozu čerpací stanice LPG. 

 

Vždy je nutno zvážit a stanovit opatření uvedené v kapitole č. 2. 3. 1 a 4. 3. 2, kde jsou 

v konkrétním návrhu metodického postupu navrženy požadavky pro posouzení sestavy  TIČR   

ve věci vydání souhlasného odborného stanoviska k bezpečnému užívání, v souladu s § 6 odst. 

1 písm. a) zák. č. 174/1968 Sb. a § 3 odst. 5 přílohy 2 vyhlášky č. 73/2010 Sb. 

Stupeň ohrožení z hlediska zdrojů 
a příčin rizik 

Střední riziko 1 

 

X 
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7.4 Ověření bezpečnosti na provoz čerpací stanice LPG, Opava, Těšínská ulice, pomocí 

kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS 
 

Tabulka č. 16: Výskyt zásadních příčin rizik při provozu  

Zdroj: Autor 

Otázka Ano Ne Poznámka 

1. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na   

BOZP – je stanovena obsluha? 

   

 2. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP – je zajištěna odborná způsobilost 

obsluhy? 

   

3. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP - je obsluha zdravotně způsobilá? 

   

4. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP – je zpracována směrnice o poskytování 

OOPP a je vybavena obsluha příslušnými 

OOPP? 

   

5. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP - je zpracována provozní dokumentace, 

místní provozní předpis pro obsluhu, údržbu a 

opravy čerpací stanice LPG? 

   

6. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP – jsou zpracována technická a 

organizační opatření přijatá k prevenci a 

ochraně před výbuchem včetně určení intervalů 

přehodnocování v prevenci rizik? 

   

7. Byly provedeny stanovené výchozí revize 

plynových zařízení (vyhl. č. 21/1979 Sb. vyhl. 

č. 85/1978 Sb.)? 

   

8. Byly provedeny stanovené výchozí revize 

tlakových zařízení (vyhl. č. 18/1979 Sb., ČSN 

EN 12 817)? 

   

X
1
1
x X
1
1
x 

X
1
1
x X

1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 
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9. Bylo provedeno určení vnějších vlivů 

z hlediska elektrické instalace a zařízení 

ochrany před bleskem? 

   

10. Byly provedeny stanovené výchozí revize 

elektrických zařízení (vyhl. č. 73/2010 Sb., 

ČSN 33 1500)? 

   

11. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

u výchozích revizí plynových zařízení? 

   

12. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

u výchozích revizí tlakových zařízení? 

   

13. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

u výchozích revizí elektrických zařízení? 

   

14. Byly provedeny pravidelné kontroly 

plynových zařízení (např. těsnost spojů, 

kontrola ovzduší) včetně evidence, a to 1 x za 

rok? 

   

15. Byla provedena kontrola TZ dle 

stanovených požadavků MPŘ pro výstroje 

tlakoměry, pojistný ventil včetně evidence –  

1 x za rok? 

   

16. Byla provedena kontrola elektrických 

zařízení – 1 x za rok? 

   

17. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z kontrol plynových zařízení? 

   

18. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z kontrol tlakových zařízení? 

   

19. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z kontrol elektrických zařízení? 

   

20. Byly provedeny stanovené provozní revize 

plynových zařízení – 1 x za 3 roky? 

   

X
1
1
x 

X
1
1
x 
X
1
1
x X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 
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21. Byly provedeny stanovené provozní revize 

tlakových zařízení, nádob a zásobníků – 1 x za 

rok provozní?  

   

22. Byly provedeny stanovené provozní revize 

tlakových zařízení, nádob a zásobníků – 1 x za 

5 let vnitřní, zkouška těsnosti? 

   

23. Byly provedeny stanovené provozní revize 

tlakových zařízení, nádob a zásobníků – 1 x za 

9 let tlaková zkouška? 

   

24. Byly provedeny revize elektroinstalace a 

zařízení ochrany před bleskem – 1 x za 3 roky 

dle ČSN 33 1500? 

   

25. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z revizí plynových zařízení? 

   

26. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z revizí tlakových zařízení? 

   

27. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z revizí elektrických zařízení? 

   

28. Je zajištěna údržba a opravy čerpací stanice 

odbornými osobami? 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Počet záporných odpovědí 1 - 2 

Stupeň ohrožení 1 

Stupeň ohrožení 

z hlediska zdrojů a příčin rizik 

Střední riziko 1 

X
1
1
x 
X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x X
1
1
x 

X
1
1
x 
X
1
1
x 
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Závěrečné hodnocení: 

Pro výslednou hodnotu 1 hodnotíme střední riziko ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik, 

může hrozit akutní nebezpečí při provozu čerpací stanice LPG. 

 

V souladu s požadavkem ustanovení § 103 odst. 1 zákoníku práce je povinností zaměstnavatele 

nepřipustit, aby zaměstnanci vykonávali práce, jejichž náročnost by neodpovídala jejich 

zdravotní způsobilosti, proto dále pak v rámci ročních prověrek BOZP na pracovištích (§ 108 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) rovněž rizika zmíněná v této analýze prověřit. 

 

Pomocí „CHECK LIST ANALYSIS“ – kontrolních seznamů, je možno u čerpací stanice LPG 

přispět k celkovému řízení rizik, jak již při záměru instalace, tak i při provozu čerpací stanice. 

 
 

7.5 Ověření studie bezpečnosti při záměru instalace čerpací stanice LPG Slavkov, 

pomocí kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS 

 

Jedná se o čerpací stanici, která byla provedena jako stavba, to znamená, že byla sestavena  

z jednotlivých výrobků Ověření metodického postupu jednotlivých kroků v oblasti bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci a technických zařízení, včetně požadované dokumentace pro čerpací 

stanice LPG, je ověřeno v praxi u čerpací stanice LPG Slavkov. 
 

Tabulka č. 17: Výskyt zásadních rizik při záměru instalace 

Zdroj: Autor 

Otázka Ano Ne Poznámka 

1. Splňuje projektová dokumentace 

legislativní požadavky a je předkládána 

dále k posouzení? 

  Pozn.: 
Chybí doklad k pojistnému 
ventilu (Prohlášení o shodě 
s určením teplotního režimu) 

1. Kladné vyjádření HZS k projektové 

dokumentaci? 

   

2. Kladné vyjádření Oblastního 

inspektorátu práce k projektové 

dokumentaci? 

   

X 

X 

X 
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3. Posouzení vlivu stavby na životní 

prostředí – EIA? 

   

4. Je vydán územní souhlas se stavbou 

nebo územní rozhodnutí? 

   

Výstavba čerpací stanice LPG v režimu výrobku 

(KOMPAKT) dle zák. č. 22/1997 Sb. 

* Vyplňuje se pouze v případě 

režimu výrobku. 

5. Je posouzena sestava zařízení ochrany 

před bleskem a účast TIČR k vydání 

souhlasného odborného stanoviska 

k bezpečnému užívání? 

  

- 

6. Je vydáno souhlasné odborné 
stanovisko TIČR k bezpečnému 
užívání? 

  
- 

7. ESP prohlášení o shodě na celé zařízení 

výrobku, zajištěna průvodní 

dokumentace výrobce (zák. č. 22/1997 

Sb.)? 

  

- 

Výstavba čerpací stanice LPG v režimu stavby komponentů 

dle zákona č. 174/1968 Sb. 

* Vyplňuje se pouze v případě 

režimu stavby komponentů. 

8. Je oprávnění činností k jednotlivým 

montážím vyhrazených technických 

zařízení (tlaková, elektrická, plynová) 

vydané TIČR? 

   

9. Je posouzena stavba – sestava 

komponentů čerpací stanice LPG a účast 

TIČR k vydání souhlasného odborného 

stanoviska k bezpečnému užívání? 

 

   

10. Je vydáno souhlasné odborné 

stanovisko TIČR? 

   

11. Je zajištěna průvodní dokumentace, 

prohlášení o shodě komponentů (zák. č. 

22/1997 Sb.)? 

   

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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12. Vydán kolaudační souhlas na základě 

místního šetření stavebním úřadem? 

   

 
 

Počet záporných odpovědí 5 - 6 

Stupeň ohrožení 3 

 

 

 

 

 

Závěrečné hodnocení: 

Pro výslednou hodnotu 3 hodnotíme jako velmi vysoké riziko ohrožení z hlediska zdrojů a 

příčin rizik. Již v průběhu záměru instalace čerpací stanice LPG může hrozit velmi vážné 

nebezpečí.  

Je proto nutno okamžitě přijmout opatření vedením podniku u všech slabých míst, vyhodnotit 

je a odstranit. 

 

Vždy je nutno zvážit a stanovit opatření uvedené v kapitole č. 2. 3. 2. Jednotlivé 

technologické zařízení nesou svá výrobní čísla od výrobce. Doklady z posuzování shody jsou 

vydány výrobci na jednotlivá zařízení, nikoliv na celou čerpací stanici jako technologický celek. 

Bezpečný provoz této sestavy musí být se souhlasem Technické inspekce ČR. Tato povinnost 

vyplývá z požadavků zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce.  

  

Stupeň ohrožení z hlediska zdrojů a příčin 
rizik 

Velmi vysoké riziko 3 - 5 

X
1
1
x 
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7.6 Ověření studie bezpečnosti na provoz čerpací stanice LPG, Slavkov, pomocí 

kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS 
 

Tabulka č. 18: Výskyt zásadních příčin rizik při provozu 

Zdroj: Autor 

Otázka Ano Ne Poznámka 

1. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na   

BOZP – je stanovena obsluha? 

   

 2. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP – je zajištěna odborná způsobilost 

obsluhy? 

   

3. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP - je obsluha zdravotně způsobilá? 

   

4. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP – je zpracována směrnice o poskytování 

OOPP a je vybavena obsluha příslušnými 

OOPP? 

     Pozn.: 
Dle vyhodnocených 
rizik a konkrétních 
podmínek práce 
zaměstnavatel i přes to 
nevybavil zaměstnance 
ochrannou pracovní 
obuví a ochranou zraku. 

5. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP - je zpracována provozní dokumentace, 

místní provozní předpis pro obsluhu, údržbu a 

opravy čerpací stanice LPG? 

   

6. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na 

BOZP – jsou zpracována technická a 

organizační opatření přijatá k prevenci a 

ochraně před výbuchem včetně určení intervalů 

přehodnocování v prevenci rizik? 

   

7. Byly provedeny stanovené výchozí revize 

plynových zařízení (vyhl. č. 21/1979 Sb. vyhl. 

č. 85/1978 Sb.)? 

   

X 

X 

X
1
1
x X
1
1
x 
X
1
1
x X

1
1
x 

 

 

X
1
1
x 
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8. Byly provedeny stanovené výchozí revize 

tlakových zařízení (vyhl. č. 18/1979 Sb., ČSN 

EN 12 817)? 

   

9. Bylo provedeno určení vnějších vlivů 

z hlediska elektrické instalace a zařízení 

ochrany před bleskem? 

   

10. Byly provedeny stanovené výchozí revize 

elektrických zařízení (vyhl. č. 73/2010 Sb., 

ČSN 33 1500)? 

   

11. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

u výchozích revizí plynových zařízení? 

   

12. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

u výchozích revizí tlakových zařízení? 

   

13. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

u výchozích revizí elektrických zařízení? 

   

14. Byly provedeny pravidelné kontroly 

plynových zařízení (např. těsnost spojů, 

kontrola ovzduší) včetně evidence, a to 1 x za 

rok? 

   

15. Byla provedena kontrola TZ dle 

stanovených požadavků MPŘ pro výstroje 

tlakoměry, pojistný ventil včetně evidence –  

1 x za rok? 

   

16. Byla provedena kontrola elektrických 

zařízení – 1 x za rok? 

   

17. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z kontrol plynových zařízení? 

   

18. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z kontrol tlakových zařízení? 

   

19. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z kontrol elektrických zařízení? 

   

X
1
1
x X
1
1
x 

X
1
1
x 
X
1
1
x X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 
X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 

X
1
1
x 
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20. Byly provedeny stanovené provozní revize 

plynových zařízení – 1 x za 3 roky? 

   

21. Byly provedeny stanovené provozní revize 

tlakových zařízení, nádob a zásobníků – 1 x za 

rok provozní?  

   

22. Byly provedeny stanovené provozní revize 

tlakových zařízení, nádob a zásobníků – 1 x za 

5 let vnitřní, zkouška těsnosti? 

   

23. Byly provedeny stanovené provozní revize 

tlakových zařízení, nádob a zásobníků – 1 x za 

9 let tlaková zkouška? 

   

24. Byly provedeny revize elektroinstalace a 

zařízení ochrany před bleskem –  1 x za 3 roky 

dle ČSN 33 1500? 

   

25. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z revizí plynových zařízení? 

   

26. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z revizí tlakových zařízení? 

   

27. Byly odstraněny zjištěné nedostatky 

z revizí elektrických zařízení? 

   

28. Je zajištěna údržba a opravy čerpací stanice 

odbornými osobami? 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Počet záporných odpovědí 5 

Stupeň ohrožení 3 

Stupeň ohrožení 
z hlediska zdrojů a příčin rizik 
Velmi vysoké riziko 3 - 5 

X 

X 

X
1
1
x 
X
1
1
x 
X
1
1
x 

X
1
1
x 

 

X
1
1
x  

X
1
1
x 
X
1
1
x 
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Závěrečné hodnocení: 

Pro výslednou hodnotu 3 hodnotíme jako velmi vysoké riziko ohrožení z hlediska zdrojů  

a příčin rizik. Při provozu čerpací stanice LPG může hrozit velmi vážné nebezpečí, je proto 

nutno okamžitě přijmout opatření vedením podniku na všech detekovaných slabých místech, 

vyhodnotit je a odstranit.  

Na základě vyhodnoceného stavu není možné tuto čerpací stanici bezpečně provozovat. 

 

Vždy je nutno zvážit a stanovit opatření uvedené v kapitole č. 4. 1 a 4. 3. 2. Zaměstnavatel, 

dle § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se 

stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čistících a desinfekčních prostředků, je povinen poskytnout zaměstnancům bezplatně 

podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek 

práce příslušné osobní ochranné pracovní prostředky.  

Dále pak zaměstnavatel stanoví způsob, podmínky a dobu používání na základě četnosti  

a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a další. 

 

V rámci ročních prověrek BOZP na pracovištích (§ 108 zákona č. 262/2006 Sb.) je nutno rizika 

zmíněná v této analýze prověřit. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

8  PŘÍNOS A VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ 
 

Zaměřením disertační práce, a to deskripcí a zmapováním jednotlivých příčin rizik a jejich 

vyhodnocením, včetně informací o současném stavu zkoumané legislativní problematiky 

předpisů, tak i novým nastavením metodického postupu pro čerpací stanice LPG v oblasti 

bezpečnosti práce a technických zařízení lze konstatovat, že obsahově byly naplněny stanovené 

požadavky dizertační práce a cíl zadání byl splněn. 

 

Přínosy pro obor 

Takto provedené komplexní podrobené zhodnocení celé oblasti bezpečnosti práce  

a technických zařízení, včetně shrnutí celé škály předpisů a požadavků kladených na čerpací 

stanice LPG lze považovat za přínosné pro obor vztahující se k čerpacím stanicím LPG, neboť 

v současné době není takto uceleně zpracován materiál k této problematice. 

Další přínos práce spatřuji v návrhu změny stanoveného požadavku na pojistné ventily 

z hlediska klimatických podmínek, než je uveden v ČSN EN14071 (07 8635) „Pojistné ventily 

pro zásobníky na zkapalněné plyny (LPG)“.  

Je důležité si uvědomit, že záleží na klimatických podmínkách, při kterých se pojistné ventily 

používají, o čemž je hovořeno v kapitole 5 - Problematika pojistných ventilů z hlediska 

klimatických podmínek. 

 Změna návrhu by se týkala ČSN EN14071 (07 8635) „Pojistné ventily pro zásobníky na 

zkapalněné plyny (LPG)“.  V části 4 „Provozní podmínky“ je mimo jiné stanoveno, že ventily 

navržené v souladu s tímto dokumentem musí být vhodné pro použití za následujících 

podmínek, kdy nejnižší provozní teplota, které bude ventil při běžném používání vystaven je - 

20°C, nižší teploty se mohou vyskytnout jen krátkodobě, například při odfuku a nejvyšší 

provozní teploty se mohou vyskytnout při běžném používání pravděpodobně vystaven 65°C. 

 

Nové znění výše uvedené části 4 citované normy pak navrhuji - Výběr bezpečnostní výstroje 

- pojistného ventilu musí být stanoven podle teplotního režimu na konkrétní klimatické 

podmínky čerpací stanice LPG.  

V souvislosti s problematikou uvedených zdrojů a příčin rizik bylo provedeno i praktické 

porovnání technických parametrů, konkrétně měření tloušťky stěn zásobníků čerpacích stanic 
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od různých výrobců, zda jsou dodrženy stanovené požadavky na kvalitu materiálu a tloušťky 

stěn zásobníků a následné výsledky měření jsem zařadil do kapitoly3 Analýza vybraných rizik 

u čerpacích stanic LPG a stanovení opatření k jejich snížení (eliminaci) část 3.1.11 - Analýza 

rizika při výrobě zásobníků části zdrojů a příčin rizik.  

 

Přínosy pro vědu 

Disertační práce v rámci přínosu pro vědu řeší nový pohled na celkovou komplexní bezpečnost 

čerpacích stanic LPG. Svým obsahem se pak zabývá a zhodnocuje současnou právní legislativu 

bezpečnosti práce a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Je zde poukázáno na legislativní 

nedokonalost českých právních a technických předpisů. Dále je nutné upozornit na jejich 

složitost a nepřehlednost a v neposlední řadě je dále nutno stanovit bezpečné požadavky pro 

provoz čerpacích stanic LPG. 

Dílčím cílem disertační práce je deskripce možných rizik a zdroje příčin, které mohou ohrozit 

zdraví a život nejenom osob, které tyto čerpací stanice LPG obsluhují, ale i širokou veřejnost 

při vzniku nehodových událostí. Zcela nově tato část zkoumá možnosti a eventuální rozsah 

těchto rizik a komplexně pak navrhuje možné snížení těchto rizik.  

Za přínos pro vědu v návaznosti na vyhledávání zdrojů a příčin rizik považuji i řešení 

problematiky bezpečného umístění čerpací stanice LPG. Pro řešení dané problematiky jsem 

vybral dvě v současné době provozované čerpací stanice LPG, které se nachází v městské 

zástavbě a v prostoru v blízkosti silnice II. třídy. 

Pro stanovení bezpečných ústupových zón na těchto vybraných čerpacích stanicích LPG jsem 

zvolil dvě různé screeningové metody, a to metody IAEA TEC-DOC-727 a metody ALOHA. 

Výběr těchto metod jsem zvolil záměrně, neboť první z uváděných metod je dnes již málo 

používána a v podstatě překonána. Chtěl jsem však vědět, jak dalece se bude rozcházet s dnes 

již používanější a modernější metodou ALOHA. Uvedené metody jsem pak aplikoval na 

provozované čerpací stanici LPG na Markvartovické ulici v Hlučíně a na čerpací stanici LPG 

na Těšínské ulici v Opavě.  

Na základě zpracovaných výpočtů jsem provedl jejich vzájemné srovnání, včetně analýzy 

rozdílnosti výsledků, které jsem uvedl v kapitole 4. Porovnání metod IAEA TEC-DOC 727 

a ALOHA v praxi. Uvedenému riziku, které spočívá v nebezpečném umístění čerpacích stanic 

LPG jsem věnoval mimořádnou pozornost. Je nutno si uvědomit nutnost eliminace zdroje rizika 

už v jeho  samotném počátku, to znamená už při prvotním záměru instalace čerpací stanice 
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LPG. V případě vzniku exploze plynné směsi LPG v zásobnících je potencionálnímu ohrožení 

vystaveno obyvatelstvo v prostoru zástavby, nutno říct, že s fatálními následky.  

Dalším přínosem pro vědu spatřuji v návrzích konkrétních metodických postupů - jednotlivých 

bezpečných kroků pro uvedení a samotný provoz čerpacích stanic LPG. V návaznosti na 

zpracované metodické postupy jsem provedl i praktickou aplikaci vyhodnocením jejich rizik  

u vybraných čerpacích stanic LPG.  

Domnívám se, že za vědecký přínos lze považovat zcela nové komplexní posouzení bezpečnosti 

práce pro čerpací stanice LPG s celou řadou nově zjištěných poznatků uvedených v mé 

disertační práci.  

 

Přínosy pro praxi  

Navržený CHECK LIST ANALYSIS uvedený v kapitole 6 - Návrh metodického postupu pro 

bezpečný provoz čerpacích stanic LPG část6.4 by pak měl být pro odbornou (širokou) veřejnost 

provozovatelů čerpacích stanic snadnou a přehlednou pomůckou jak správně a zejména 

bezpečně uvést do provozu a následně bezpečně provozovat čerpací stanice LPG. 

 Pomocí „CHECK LIST ANALYSIS“ – kontrolních seznamů je možno u čerpací stanice LPG 

přispět k celkovému řízení rizik, jak již při záměru instalace, tak i při provozu čerpací stanice. 

Jedná se o možnost rychlé a snadné aplikace do praxe, kdy mnohdy ze strany provozovatelů, 

ať už z neznalosti dané problematiky nebo složitosti a obsáhlosti předpisů, je mnohdy tako 

problematika podceňována a není ji věnována taková pozornost, která by jí měla příslušet 

vzhledem k možným fatálním důsledkům při chybném uvedení nebo samotném provozu 

čerpacích stanic LPG .Navržený „CHECK LIST ANALYSIS“ jsem aplikoval na třech náhodně 

vybraných čerpacích stanicích LPG, kde jsem si ověřil i jeho uplatnění v samotné praxi, včetně 

závěrečného zhodnocení pro bezpečný provoz čerpacích stanic LPG. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem předložené disertační práce bylo nalézt jasný a zcela srozumitelný postup k záměru 

instalace a provozování čerpací stanice LPG. Popsaný postup by měl být zcela jistě přínosem 

jak pro zadavatele, tak i pro provozovatele uvedeného technického zařízení. Použitím takto 

nastaveným systémem pak mohou snadno posoudit, vyhodnotit a stanovit důsledná opatření  

k zajištění  bezpečnosti práce a technických zařízení.  

Navrhovaný systém bezpečného postupu pro čerpací stanice LPG může mít podstatný vliv  

na snížení počtu pracovních úrazů, mimořádných událostí a technických poruch na čerpacích 

stanicích LPG. Je třeba si uvědomit, že právě bezpečná a zdraví neohrožující technická zařízení 

jsou předpokladem kvalitního podnikání. Stejně tak je nutné si uvědomit, že bezpečné 

pracoviště je nezadatelným právem zaměstnance. Bezpečné pracovní prostředí je souhrnem 

všech faktorů působících na zaměstnance v průběhu pracovního procesu. (a pokud je mu toto 

zaměstnavatelem poskytnuto, ale v neposlední řadě i spokojenosti zaměstnanců ve vazbě na 

pracovní prostředí a pracovní podmínky). Vždyť právě správná praxe v oblasti bezpečnosti 

práce s úspěšně fungujícím pracovním režimem vytváří dobrou psychickou pohodu na 

pracovišti.    
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Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.  

 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou 

se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

ve znění vyhlášek č. 97/1982 Sb. a č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášek 

č. 118/2003 Sb. a č. 393/2003 Sb. 

 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou 

se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 394/2003 Sb. 

 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou 

se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb. 

 

Vyhláška č. 73/2010 Sb., vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních. 
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ČSN EN 12 817 Zařízení a příslušenství na LPG – Kontroly a revize nadzemních zásobníků na 

LPG o objemu do 13 m3 včetně. 

 

ČSN EN 12 819 Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize nadzemních zásobníků na 

LPG o objemu nad 13 m3. 

 

ČSN EN 13 445 Netopené tlakové nádoby. 

 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 

 

ČSN 13 4309-2 Pojistné ventily - Technické požadavky.  

 

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní - Provozní požadavky. 

 

ČSN 73 0802- Požární bezpečnost staveb 

 

ČSN 730804 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. 

 

ČSN 650202 - Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní stojany čerpací stanice. 

 

ČSN 332320 - Elektrická zařízení pro výbušnou atmosféru. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ: 

 

ALOHA Areal Locations of Hazardous Atmosphere 

API  American Petroleum Institute 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CNG  Compressed Natural Gas 

CO  Oxid uhelnatý 

◦C  stupeň Celsia 

ČSN  Československá norma 

ČÚBP  Český úřad bezpečnosti práce 

GAS  Český plynárenský svaz 

IAEA TEC – DOC – 727 

ITI ČR  Institut technické inspekce České republiky  

kg  kilogram   

kPa  kiloPascal 

l  litr 

LPG   Liquefied Petroleum Gas 

MPa  megaPascal 

NV  nařízení vlády 

OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 

SÚIP   Státní úřad inspekce práce 

STN  Slovenská technická norma 

TIČR  Technická inspekce České republiky 

TPG  technická pravidla Gas 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Výpočty rozptylu toxického oblaku pomocí programu ALOHA 

Klasifikace umístění čerpací stanice LPG Hlučín, Markvartovická ulice metodou 

ALOHA- výpočet modelování rozptylu toxického oblaku a rozptylu BLEVE  

SITE DATA: 

   Location: HLUČÍN, CZECH REPUBLIC 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.59 (unsheltered single storied) 

   Time: December 11, 2014  0931 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: PROPANE                 Molecular Weight: 44.10 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 5500 ppm   AEGL-2 (60 min): 17000 ppm   AEGL-3 (60 min): 33000 

ppm 

   IDLH: 2100 ppm     LEL: 21000 ppm      UEL: 95000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -42.7° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 3 meters/second from 50° true at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest  Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C    Stability Class: D 

   No Inversion Height    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from short pipe or valve in horizontal cylindrical tank  

   Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

   Tank Diameter: 1.8 meters              Tank Length: 1.91 meters 

   Tank Volume: 4.86 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 20° C 

   Chemical Mass in Tank: 2.29 tons       Tank is 85% full 

   Circular Opening Diameter: 5 centimeters 
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   Opening is 0 meters from tank bottom 

   Release Duration: 3 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 759 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 2,077 kilograms 

   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow). 

 THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 

   Model Run: Heavy Gas  

   Red: 58 meters --- (21000 ppm = LEL) 

   Orange: 79 meters --- (12600 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 

   Yellow: 229 meters --- (2100 ppm = 10% LEL) 

Zdroj: [16] 
 
 
Modelování rozptylu toxického oblaku pomocí metody ALOHA 

BLEVE – Markvartovická 

 

SITE DATA: 

   Location: HLUČÍN, CZECH REPUBLIC 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.59 (unsheltered single storied) 

   Time: December 11, 2014  0931 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: PROPANE                 Molecular Weight: 44.10 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 5500 ppm   AEGL-2 (60 min): 17000 ppm   AEGL-3 (60 min): 33000 

ppm 

   IDLH: 2100 ppm     LEL: 21000 ppm      UEL: 95000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -42.7° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 3 meters/second from 50° true at 3 meters 
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   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   BLEVE of flammable liquid in horizontal cylindrical tank  

   Tank Diameter: 1.8 meters              Tank Length: 1.91 meters 

   Tank Volume: 4.86 cubic meters 

   Tank contains liquid                    

   Internal Storage Temperature: 20° C 

   Chemical Mass in Tank: 2.29 tons       Tank is 85% full 

   Percentage of Tank Mass in Fireball: 100% 

   Fireball Diameter: 74 meters           Burn Duration: 6 seconds 

 

 THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Thermal radiation from fireball 

   Red: 175 meters --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) 

   Orange: 248 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 

   Yellow: 387 meters --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec) 

Zdroj: [16] 
 
 

 Klasifikace umístění čerpací stanice LPG Opava, Těšínská ulice, metodou ALOHA – 

výpočet modelování rozptylu toxického oblaku a rozptylu BLEVE  

 

SITE DATA: 

   Location: OPAVA,Těšínská CZECH REPUBLIC 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.59 (unsheltered single storied) 

   Time: December 11, 2014  0931 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: PROPANE                 Molecular Weight: 44.10 g/mol 
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   AEGL-1 (60 min): 5500 ppm   AEGL-2 (60 min): 17000 ppm   AEGL-3 (60 min): 33000 

ppm 

   IDLH: 2100 ppm     LEL: 21000 ppm      UEL: 95000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -42.7° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 3 meters/second from 50° true at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from short pipe or valve in horizontal cylindrical tank  

   Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

   Tank Diameter: 1.8 meters              Tank Length: 1.57 meters 

   Tank Volume: 4.00 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 20° C 

   Chemical Mass in Tank: 1.88 tons       Tank is 85% full 

   Circular Opening Diameter: 5 centimeters 

   Opening is 0 meters from tank bottom 

   Release Duration: 3 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 755 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 1,706 kilograms 

   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow). 

 

 THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 

   Model Run: Heavy Gas  

   Red: 58 meters --- (21000 ppm = LEL) 

   Orange: 79 meters --- (12600 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 
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   Yellow: 229 meters --- (2100 ppm = 60% LEL) 

Zdroj: [16] 
 
 
 Modelování rozptylu toxického oblaku pomocí metody ALOHA 

BLEVE Těšínská ulice, 

SITE DATA: 

   Location: OPAVA,Těšínská ulice CZECH REPUBLIC 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.59 (unsheltered single storied) 

   Time: December 11, 2014  0931 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: PROPANE                 Molecular Weight: 44.10 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 5500 ppm   AEGL-2 (60 min): 17000 ppm   AEGL-3 (60 min): 33000 

ppm 

   IDLH: 2100 ppm     LEL: 21000 ppm      UEL: 95000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -42.7° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 3 meters/second from 50° true at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   BLEVE of flammable liquid in horizontal cylindrical tank  

   Tank Diameter: 1.8 meters              Tank Length: 1.57 meters 

   Tank Volume: 4.00 cubic meters 

   Tank contains liquid                    

   Internal Storage Temperature: 20° C 

   Chemical Mass in Tank: 1.88 tons       Tank is 85% full 

   Percentage of Tank Mass in Fireball: 100% 
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   Fireball Diameter: 69 meters           Burn Duration: 6 seconds 

 

 THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Thermal radiation from fireball 

   Red: 165 meters --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) 

   Orange: 233 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 

   Yellow: 363 meters --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec) 

 


