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Abstrakt 
 
Cílem disertační práce je zajištění komplexní bezpečnosti čerpacích stanic LPG, a to na 
základě navrženého metodického postupu, který by průřezově řešil celý proces čerpací 
stanice LPG z hlediska bezpečnosti práce od jeho uvedení do provozu až po jeho bezpečný 
provoz. 
 
Navrhovaný metodický postup bude vycházet z jednotlivých postupových částí v oblasti 
požadavků, které jsou kladeny na bezpečnosti práce a technická zařízení. Obsahově bude 
zahrnovat i současné legislativní požadavky na bezpečnost práce v ČR, dále pak vztahující 
se předpisy ze zahraničí pro provoz čerpacích stanice LPG, včetně jejich srovnání. Nedílnou 
součásti disertační práce bude i rozbor nejčastějších zdrojů a příčin rizik, které mohou mít 
za následek vznik smrtelných a závažných pracovních úrazů nebo technických poruch na 
těchto zařízeních. 
 
Dalším podstatným výstupem bude v  neposlední řadě vytvoření správně nastaveného 
komplexního metodického postupu obsahující i praktická měření z hlediska technických 
požadavků kladených na výrobu zásobníků, dále pak výpočty pro umístění čerpací stanice 
LPG z hlediska ohrožení obyvatelstva a vliv klimatických podmínek na bezpečnou funkci 
pojistných ventilů. 
  
Sestavení metodického postupu pro uvádění a provoz čerpacích stanice LPG, vytvoření 
check listů a následně jejich praktická aplikace na vybrané čerpací stanice LPG, by pak měly 
vést k  požadovanému cíli předložené disertační práce.   
 
Disertační práce vzhledem k tématu „Komplexní bezpečnost LPG stanic“ je směřována 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 
i analýza prevence závažných havárii.  
 
Klíčová slova 
Bezpečnost práce, inspekce práce, LPG, riziko, výbuch, metodický postup. 
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Abstract 
 
The aim of my dissertation is complete security LPG stations, it proposes a formal process 
that would address the cross-cutting the process of LPG filling stations in terms of safety 
since its introduction to the operation.  
 
The proposed methodological approach will be based on individual process requirements in 
the field of occupational safety and technical equipment, which will be based on how the 
current legislative requirements in the Czech Republic as well as abroad in comparison 
regulations for the operation of LPG filling stations. The doctoral thesis is an analysis of the 
most common sources and causes of risks that may result in fatal and serious occupational 
accidents or technical failures on these devices.  
 
Practical measurements for correct production of tanks, calculations for installation, 
including differences of temperature regimes for safety valves will be an integral part of the 
creation of a comprehensive methodological procedure. 
 
Development of methodologies including a check sheets, including their application to 
selected petrol stations, LPG should then lead to the content and objectives of entering the 
dissertation.   
 
The dissertation thesis respect for the "Comprehensive safety LPG stations" is directed to 
the field of occupational safety and related requirements for specific technical equipment. 
Within the overall definition of specific conclusions but there is also evaluated in the form 
of an analysis of the prevention of major accidents. 
 
Keywords 
Occupational safety, labour inspection, LPG, risk, explosion, methodological procedure. 
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ÚVOD 
 
Současná právní legislativa nestanovuje zcela jednoznačně ucelené požadavky na 
bezpečnost práce a technická zařízení pro čerpací stanice LPG. Už samotný způsob uvádění 
LPG do provozu z hlediska zařazení jako výrobku nebo sestavy jednotlivých technických 
zařízení není zcela jednotný. Dále pak i samotná oblast provozu těchto zařízení zahrnuje 
širokou oblast obecných požadavků na bezpečnosti práce mnohdy s rozporuplnou škálou 
technických pravidel a předpisů.  
 
Jediným současným konkrétním předpisem pro čerpací stanice  LPG je pouze technické 
pravidlo 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  TPG 304 01 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. 
Taková to nepřehlednost předpisů pak způsobuje velmi obtížnou orientaci pro investory, 
projektanty a samotné provozovatelé čerpacích stanic LPG. Z těchto důvodů má disertační 
práce právě směřuje do dané problematiky se závěrečným návrhem konkrétních 
metodických postupů bezpečného provozu čerpacích stanic LPG. 
 
Disertační práce je rozdělena na jednotlivé části tak, aby postupně na sebe navazovaly 
v rámci řešení dané problematiky.   
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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 ČR, 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. 
 
Neméně důležitou kapitolou pro srovnání legislativního stavu ČR v dané oblasti je pak 
i přehled požadavků slovenské právní legislativy, včetně výsledků a závěrů z poslední 
kontroly z roku 2005, která byla prováděna inspektoráty Slovenské republiky. Tyto závěry 
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 

Z hlediska postupových kroků disertační práce bylo nutné si dále 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 
či případně úplné 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.  
 
Samotné bezpečné umístění čerpací stanice LPG  v oblastech městské zástavby může být 
považováno jako jedno ze zásadních rizik. Z těchto důvodů byly v této práci použité 
screeningové metody. 
 
Praktický příklad důležitosti správného umístění čerpací stanice LPG v zastavěné oblasti je 
možno uvést ve zkráceném příkladu za použití metody ALOHA jako jedné ze 
dvou použitých metod uvedených v disertační práci. 
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a) Metoda IAEA TEC – DOC a metody ALOHA, jejich vzájemné srovnání 
V rámci disertační práce jsem se zabýval nejenom jednotlivými výpočty metody IAEA TEC 
– DOC a metody ALOHA, ale i jejich vzájemných srovnáním. Výsledky modelových situací 
jsem pak aplikoval na dvou vybraných čerpacích stanicích LPG. Vzájemné srovnání 
výpočtů mělo za účel co nejvíce eliminovat riziko z pohledu bezpečné odstupové 
vzdálenosti v městské zástavbě. A následně i provést jejich srovnání, která z těchto 
dvou metod klade přísnější podmínky právě na jejich bezpečné umístění vzhledem k okolí. 
Z výsledku provedených výpočtů jasně vyplynulo, že použití metody ALOHA klade 
přísnější požadavky na umístění čerpacích stanic LPG. 

Ověření metody IAEA TEC-DOC-727 a metody ALOHA v praxi 

Výše uvedené metody jsem aplikoval 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). 
 
b) Teplotní vliv na činnost pojistných ventilů 
Velice zajímavým zjištěním je pak oblast problematiky správné funkce pojistných ventilů 
z hlediska vlivu klimatických podmínek, kdy na praktickém výpočtu moduluji rozdílnost 
výtoku vzhledem k různým teplotním režimům. 
 
Praktickým měřením tloušťky stěn zásobníků 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. 
Ve vazbě na výše uvedené průběhové diagramy jsou pak zpracovány check listy analysis 
pro posouzení bezpečného stavu, včetně vyhodnocení rizik a jednotlivých postupových 
kroků. 
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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 

V této části jsou pak uvedeny jednotlivé přínosy jak pro obor, tak pro vědu a v neposlední 
řadě i využití pro širokou veřejnost v rámci komplexní bezpečnosti čerpacích stanic LPG. 
 
V závěru disertační práce její celkové shrnutí a odůvodnění, včetně správné praxe použitých 
metodických postupů. 
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1 NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU PRO BEZPEČNÝ 
PROVOZ ČERPACÍCH STANIC LPG 
 
Na základě veškerých uvedených poznatků uvedených v mé 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.  
 
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 tří čerpacích stanic. 
  

10 
 



1.1  Konkrétní návrh metodického postupu pro záměr instalace 
čerpací stanice LPG 
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1.2 Konkrétní návrh metodického postupu na provoz čerpací 
stanice LPG 
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2 CHECK LIST ANALYSIS PRO 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 návrhů metodického postupu na provoz čerpací stanice LPG.  

• Návrh postupu pro řešení bezpečnosti při záměru instalace čerpací stanice 
LPG. 

• Návrh postupu pro řešení bezpečnosti na provoz čerpací stanice LPG. 
 

2. 1 Návrh postupu pro řešení bezpečnosti při záměru instalace 
čerpací stanice LPG pomocí kontrolního seznamu – CHECK LIST 
ANALYSIS 
 
Tato tabulka je navržena pro zjištění konkrétních rizik při záměru instalace. 
 

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 a účast TIČR 
k vydání souhlasného odborného 
stanoviska k bezpečnému užívání? 

   

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.)? 
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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.)? 

   

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 

 
Tabulka č. 2: Výskyt rizik při záměru instalace 

 
Závěrečné hodnocení: 
 
Pro výslednou hodnotu 1 hodnotíme střední riziko ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik, 
může hrozit akutní nebezpečí již v průběhu záměru instalace čerpací stanice LPG. 
 
Pro výslednou hodnotu 2 hodnotíme vysoké riziko ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik, 
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 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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2. 2  Návrh postupu pro řešení bezpečnosti na provoz čerpací 
stanice LPG pomocí kontrolního seznamu CHECK LIST 
ANALYSIS 
 
Tato tabulka definuje hlavní příčiny rizik při provozu. 
 

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)? 

   

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? 
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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? 

   

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? 
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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 

 
Tabulka č. 3: Výskyt zásadních příčin rizik při provozu 

 
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. 
 
Pro výslednou hodnotu 2 hodnotíme vysoké riziko ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik 
vyskytujících se při provozu čerpací stanice, 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 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 u všech slabých míst, vyhodnotit je a 
odstranit. 
 
 
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 zák. č. 262/2006 Sb.) 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.  
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3 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 u níže uvedených čerpacích stanic LPG: 
 

 ověření bezpečnosti při záměru instalace čerpací stanice LPG, Hlučín, Celní 
ulice pomocí kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS, 

 
 ověření bezpečnosti na provoz čerpací stanice LPG, Hlučín, Celní ulice 

pomocí kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS, 
 

 ověření bezpečnosti při záměru instalace čerpací stanice LPG, Opava, 
Těšínská ulice, pomocí kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS, 

 
 ověření bezpečnosti na provoz čerpací stanice LPG, Opava, Těšínská ulice, 

pomocí kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS, 
 

 ověření studie bezpečnosti při záměru instalace čerpací stanice LPG 
Slavkov, pomocí kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS, 

 
 ověření studie bezpečnosti na provoz čerpací stanice LPG, Slavkov, pomocí 

kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS. 
 
Vzhledem k rozsahu jsou v následující kapitole pro ukázku vybrány pouze 2 čerpací stanice 
LPG, a to čerpací stanice LPG Hlučín - Celní  a čerpací stanice LPG Slavkov.  
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4 APLIKACE OVĚŘENÍ METODICKÉHO POSTUPU  
U VYBRANÝCH 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 analysi 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. 
 
 
4.1 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, tzn., že se jedná o sestavu jednotlivých 
výrobků.  
 

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? 

  

 

Výstavba čerpací stanice LPG v režimu výrobku 
(KOMPAKT) dle zák. č. 22/1997 Sb. 

* Vyplňuje se pouze 
v případě režimu 
výrobku. 

X 

X 

X 

X 

X 
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6. Je posouzena sestava zařízení 
ochrany před bleskem a účast 
TIČR k vydání souhlasného 
odborného stanoviska 
k bezpečnému užívání? 

  

- 

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? 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č. 4: Výskyt zásadních rizik při záměru instalace 
 
Závěrečné hodnocení: 
Pro výslednou hodnotu 1 hodnotíme střední riziko ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik, 
může hrozit akutní nebezpečí již v průběhu záměru instalace čerpací stanice LPG. 

Počet záporných odpovědí 1 - 2 
Stupeň ohrožení 1 

Stupeň ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik 
Střední riziko 1 

X 

X 

X

 

X 

X 
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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, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
4.2 Ověření bezpečnosti na provoz čerpací stanice LPG, Hlučín, Celní 
ulice pomocí kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS                                                           
 

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 
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

 X

 
X

 
X

 
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? 

  

 

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?  
 

  

 

X

 
X

 
X

 X

 
X

 

X

 

X

 

X

 
X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X
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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? 
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tabulka č. 5: Výskyt zásadních příčin rizik při provozu 

 
 
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. 4. 1 a 4. 3. 2. 
Zaměstnavatel, dle § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

Počet záporných odpovědí 1 - 2 
Stupeň ohrožení 1 

Stupeň ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik 

Střední riziko 1 

X

 
X

 

X

 

X

 X

 

X

 
X
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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.) 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. 
 
4.3 Ověření studie bezpečnosti při záměru instalace čerpací stanice 
LPG Slavkov, pomocí kontrolního seznamu – CHECK LIST 
ANALYSIS 
 
Jedná se o čerpací stanici – deklarovanou jako stavba - to znamená sestava jednotlivých 
výrobků  
  

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? 

  

 

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 a účast TIČR 
k vydání souhlasného odborného 
stanoviska k bezpečnému užívání? 

  

- 

X 

X 

X 

 

X 

X 
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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? 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č. 6: Výskyt zásadních rizik při záměru instalace 
 

Závěrečné hodnocení: 
 
Pro výslednou hodnotu 3 hodnotíme 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 

Počet záporných odpovědí 5 - 6 
Stupeň ohrožení 3 

Stupeň ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik 
Velmi vysoké riziko 3 - 5 

X 

X 

X

 

X 

X 
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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, ve znění pozdějších předpisů.  
 
4.4 Ověření studie bezpečnosti na provoz čerpací stanice LPG, 
Slavkov, pomocí kontrolního seznamu – CHECK LIST ANALYSIS 

 
 

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

 X

 
X

 X

 

 

 

X
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8. Byly provedeny stanovené 
výchozí revize tlak. 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? 

  

 

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?  
 

  

 

X

 X

 
X

 
X

 
X

 

X

 

X

 

X

 
X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X
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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? 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č. 7: Výskyt zásadních příčin rizik při provozu 
 

Závěrečné hodnocení: 
 
Pro výslednou hodnotu 3 hodnotíme 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 u všech slabých míst, 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., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů 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 

Počet záporných odpovědí 5 
Stupeň ohrožení 3 

Stupeň ohrožení 
z hlediska zdrojů a příčin rizik 

Velmi vysoké riziko 3 - 5 

X 

X 

X

 X

 

 

X

 
 

X

 
X
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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.) 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. 
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5  PŘÍNOS A VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ 
 
Se zaměřením na zadání disertační práce, a to jak zmapováním jednotlivých zdrojů příčin 
rizik a jejich vyhodnocením, včetně současně zkoumané problematiky předpisů, tak 
 i nastavením metodického postupu pro čerpací stanice LPG v oblasti bezpečnosti práce 
 a technických zařízení lze považovat, že obsahově byly naplněny stanovené požadavky 
zadání. 
 
Přínosy pro obor 
 
Shrnutí celé škály předpisů a požadavků kladených na čerpací stanice LPG z hlediska 
bezpečnosti práce a technických zařízení do jednotného metodického postupu, který by 
mohl být zařazen do návrhů technických předpisů pro danou oblast. 
 
Přínosy pro vědu 
 
Zcela nový konkrétní návrh jednotlivých postupových kroků uvedených u jednotného 
metodického postupu provádění a následně bezpečný postup pro provoz čerpací stanice LPG 
vycházející z široké řady předpisů s CHECK LISTEM pro snadnou aplikaci v provozu.  
Dále pak navrhuji změnu stanoveného požadavku na pojistné ventily z hlediska 
klimatických podmínek, který vychází z ČSN EN 14 071 (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. 
Změna návrhu by se týkala instalace bezpečnostní výstroje-pojistného ventilu s výběrem 
teplotního režimu na konkrétní klimatické podmínky provozované čerpací stanice LPG.  

 
Přínosy pro praxi  
 
Pro širokou veřejnost provozovatelů čerpacích stanic je snadnou a přehlednou pomůckou 
jak správně a zejména bezpečně uvést do provozu a následně bezpečně provozovat čerpací 
stanice LPG. 
Dále pak v rámci případného návrhu nového předpisu pro čerpací stanice LPG by bylo 
možné zapracovat návrhy metodického postupu, včetně check listů s vyhodnocením stupně 
ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik. 
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ZÁVĚR 
 
Cílem disertační práce bylo nalézt jasný a zcela srozumitelný postup k záměru instalace 
a provozování čerpací stanice LPG. Tento postup by měl být zcela jistě přínosem jak pro 
zadavatele, tak i pro provozovatele uvedeného technického zařízení. 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. Je třeba si uvědomit, že právě bezpečné a zdraví neohrožující technická 
zařízení jsou předpokladem kvalitního podnikání, 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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