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Hrabalová, H.: Analýza rizik čerpací stanice pohonných hmot: bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB – Technické univerzitě Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 34s.  

 

     Předmětem bakalářská práce je analýza rizik možných zdrojů iniciace a definování 

prostor s nebezpečím výbuchu a prostor bez nebezpečí výbuchu, dle nařízení vlády č. 

406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu, pro čerpací stanici pohonných hmot. Součástí práce je 

návrh technických a organizačních opatření. Samotné posouzení rizik čerpací stanice 

vyplývá rovněž ze zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.  
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 The artikle of bachelor’s work is analysis of risks of possible resources iniciation and 

defining territory with the danger of explosion according to statue of the government 

number 406/02004  low collection. It is about particular requirements how to secure and 

save a protection the helth during the work in world with danger of explosion. The 

constituent of my work is to propose technical and organizational measures for the petrol 

station which I appreciate. The appreciating itself results of risk in law number 262/2006 

low collection of the work code. 
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1 ÚVOD 

 

 Zvyšující se počet motorových vozidel a růst provozu na dopravních komunikacích 

vede k rozšiřování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Tato situace s sebou přináší 

větší množství rizikových technologií, které mohou způsobit značné škody na majetku a 

především ohrozit životy lidí, zaměstnanců i veřejnosti. Většina lidí vnímá čerpací stanice 

jako obchod a mnohdy si neuvědomují, že  představují nebezpečí. Vzhledem 

k přítomnosti velkého množství hořlavých látek se stávají závažnou hrozbou. O 

podceňování či zanedbávání bezpečnosti nebo neznalosti protipožárních opatření a 

předpisů ze strany provozovatelů čerpacích stanic svědčí výsledky kontrolních akcí HZS. 

V roce 2007 se provedlo celkem 1 980 kontrol a bylo zjištěno 6 850 závad (v průměru 3,5 

závady na 1 kontrolu). Počet požárů čerpacích stanic se každoročně zvyšuje, vyšší jsou 

také celkové škody. Z tohoto důvodu je nutné řešit jejich bezpečnost.  

 Na základě výše uvedených argumentů budou analyzována rizika, spojená 

s nebezpečím výbuchu čerpacích stanic. Problematika nebezpečí výbuchu se opírá o NV 

č. 406/2004 Sb.,o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu, dále o požadavky Evropského parlamentu a rady 

1999/92/ES, o minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků, kteří jsou ohrožováni prostředím s nebezpečím výbuchu. Cílem mé práce 

bude následně definovat jednotlivé prostory, kde může vznikat nebezpečí výbuchu a 

zároveň převažovat možné zdroje iniciace, jež mohou danou výbušnou atmosféru 

iniciovat. Na základě analýzy rizik budou navržena technická a organizační opatření, jež 

by měla vést k maximálnímu snížení rizik a zajištění bezpečnosti při provozování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

 
 Výbuch je v požární praxi negativní jev, který pro své tlakové účinky způsobuje 

celou řadu negativních jevů, jako je boření stavebních konstrukcí, porušuje hranice mezi 

požárními úseky, demoluje technologie, zařízení, stroje a vše, co je v jeho dosahu. Jelikož 

trvá pouze několik milisekund, není reálný únik z ohrožených prostor, a proto dochází při 

těchto jevech ke ztrátám na lidských životech či těžkých poškozeních na zdraví personálu 

a blízkých osob. 

 Prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par hořlavých kapalin se vytváří 

v prostoru, kde se může vytvořit nebezpečné množství výbušné směsi těchto látek se 

vzduchem, což znamená, že při zapálení této směsi může dojít přímým nebo nepřímým 

účinkem ke zranění osob a k poškození věci. Aby se mohla vytvořit výbušná směs těchto 

látek se vzduchem, musí být k dispozici dostatečné množství těchto látek, tj. skutečná 

koncentrace v technologii či zařízení. 

 Jsou-li vyloučeny všechny iniciační zdroje, resp. se žádné nevyskytují, je možné i 

technologii, ve které se vyskytuje koncentrace směsi nad hodnotou nebezpečné 

koncentrace, považovat za bezpečnou, neboť se zde jedná o zamezení výbuchu (jak je 

patrno z obrázku č.1). V případě výbuchu jsou pracovníci ohrožení nekontrolovanými 

účinky plamenů a tlaku ve formě tepelného záření, plamenů, tlakové vlny a létajících 

úlomků od škodlivých produktů reakce a spotřeby (úbytku) dýchatelného kyslíku 

v okolním vzduchu.  

 

 

 

                                Obrázek č.1 - výbuchový trojúhelník  
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Prostory s hořlavými kapalinami a plyny 

 Nebezpečí výbuchu v prostorech s hořlavými kapalinami vytvářejí páry hořlavých 

kapalin, resp. v prostorech s plyny pak plynné látky, jestliže jsou v atmosféře přítomny 

v množství, které může vytvořit koncentraci těchto par či plynů v oblasti mezi jejich mezí 

výbušnosti a vytvářejí tak s oxidačním činidlem nebezpečnou atmosféru schopnou 

zapálení iniciačním zdrojem.  

 Vytváření nebezpečné koncentrace hrozí, je-li: 

kb1. SMV < cSKUT < kb2 . HMV        

              kde: kb1, kb2………….bezpečnostní koeficienty, 

                        SMV, HMV ……dolní a horní mez výbušnosti v obj.% nebo v g.m-3, 

        CSKUT…………...skutečná koncentrace v obj.% nebo v g.m-3. [1] 

2.1. Hodnocení rizik výbuchu 

 Dle zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vytvářet 

podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímat opatření k prevenci rizik. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají 

za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných 

rizik. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a 

přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň 

rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení 

rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. Nelze-li rizika odstranit, je 

zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, 

aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.[6] 

 
  Při přijímání a provádění technických, technologických, organizačních a jiných 

opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, 

kterými se rozumí: 

• omezování vzniku rizik, 

• odstraňování rizik u zdroje jejich původu,  
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• přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

• nahrazování nebezpečných technologií, pracovních prostředků, surovin a materiálů 

méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších 

poznatků vědy a techniky, 

• plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

• přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům 

individuální ochrany, 

• provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení 

v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, 

• udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [6] 

 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. konkretizuje zákon v oblasti nebezpečné výbuchem: 

  Při uplatňování zásad prevence rizik nebo k zajištění ochrany před výbuchem 

přijímá zaměstnavatel technická nebo organizační opatření přiměřená povaze provozu 

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

• předcházení vzniku výbušné atmosféry, 

• zabránění iniciace výbušné atmosféry, 

• snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnosti  

zaměstnanců. 

 Tato přijatá opatření k prevenci a ochraně před výbuchem zaměstnavatel pravidelně 

přehodnocuje v jím určených intervalech a bezodkladně při každé změně významné 

z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.[5] 

 
Při posuzováni rizik je brán zřetel na: 

• pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání, 

• pravděpodobnost výskytu zdroje iniciace, včetně možných výbojů statické  

elektřiny a na pravděpodobnost, zda jsou aktivní a účinné, 

• používaná zařízení, látky uvnitř technologického procesu, technologické  

procesy, pracovní postupy a jejich možné vzájemné působení, 

• rozsah předpokládaných účinků výbuchu. [5] 
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 Úvahy nad účinky mají druhořadý význam při procesu hodnocení, neboť při 

výbuchu je vždy bráno v úvahu vytvoření velkého množství škod, a to od velkých 

materiálových ztrát, odstávky výroby až po poranění osob, ne-li usmrcení. 

 Toto hodnocení se musí vždy vztahovat k danému případu a nelze jej zobecňovat. 

 
Po provedení technických a organizačních opatření musí být provedeny následující kroky: 

• Klasifikace prostoru na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez  

nebezpečí výbuchu. 

� Prostor s nebezpečím výbuchu – prostor, ve kterém se výbušná  

atmosféra může vyskytnout v množství vyžadujícím opatření 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. 

� Prostor bez nebezpečí výbuchu – prostor, ve kterém se nepředpokládá   

výskyt výbušné atmosféry v množství vyžadujícím opatření  

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. [5] 

• Zabezpečení dalších požadavků pro prostory klasifikované dle NV 406/2004  

Sb., Příloha 2, písmeno a) (organizační opatření,opatření k ochraně před  

výbuchem a výběr zařízení ochranných systému pro klasifikované prostory). 

• Označení míst s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami výstrahy  

s černými písmeny Ex. 

• Vytvoření písemné dokumentace o ochraně před výbuchem a její vedení tak,  

aby odpovídalo skutečnosti. 

 

 Kromě těchto náležitostí musí zaměstnavatel zabezpečit bezpečný a provozuschopný 

provoz, bezpečné používání strojů potřebných k vykonávání pracovní činnosti 

zaměstnance, technických zařízení, přístrojů a nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu.  

 
 Z toho vyplývá, že zaměstnanec musí být vybaven vhodným ochranným zařízením a 

zabezpečením před ohrožením života či poškozením zdraví zaměstnance tak, aby chránilo 

zejména : 

• před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinky  

výbušných směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení, 

• před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných  

nebo tuhých emisí. [4] 
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2.1.1 Zdroje iniciace 

 
Zdroje iniciace mohou být klasifikovány dle ČSN EN 1127–1 podle pravděpodobnosti 

jejich výskytu následujícím způsobem: 

• zdroje iniciace, které se vyskytují trvale a často, 

• zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout zřídka, 

• zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout velmi zřídka. 

 
V podmínkách používaného zařízení, ochranných systémů a součástí musí být tato 

klasifikace brána v úvahu za rovnocennou ke: 

• zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout při běžném provozu, 

• zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout pouze jako výsledek selhání, 

• zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout pouze jako výsledek ojedinělých selhání.  

[18] 

Pro hodnocení zdrojů iniciace byla provedena prohlídka zařízení na místě samém. 

 
Mezi obecné zdroje iniciace (dle ČSN EN 1127-1) patří: 

• horký povrch, 

• plameny a horké plyny (včetně horkých částic), 

• mechanicky vznikající jiskry, 

• elektrická zařízení, 

• statická elektřina, 

• samovznícení prachu, 

• úder blesku, 

• elektromagnetické vlny od 3.1011 Hz do 3.1015 Hz, 

• ionizující záření, 

• ultrazvuk, 

• adiabatická komprese a rázové vlny, 

• rozptylové elektrické proudy, katodová ochrana proti korozi. [18] 
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2.1.2 Identifikace nebezpečných prostorů technologie 

 
 O rizikovosti technologie – ve které se vyskytuje hořlavá látka, která může se 

vzduchem vytvářet výbušnou směs v nebezpečném množství – rozhoduje dosažení resp. 

překročení nebezpečné koncentrace a přítomnost iniciačních zdrojů. 

 Pro jednotlivé dílčí části se provede určení množství a pravděpodobnosti výskytu 

výbušné atmosféry. 

Výskyt nebezpečné atmosféry závisí na: 

• přítomnosti hořlavé látky, 

• stupni disperze hořlavé látky (např. plynů, par, mlh), 

• koncentraci hořlavé látky ve vzduchu uvnitř rozsahu výbušnosti, 

• množství výbušné atmosféry, dostatečné pro způsobení zranění nebo poškození  

při iniciaci. [4] 

 
V částech čerpací stanice, které jsou předmětem mé bakalářské práce se nacházejí 

nebezpečné látky, které při skladování nebo v technologii jsou schopné potencionálně 

vytvářet nebezpečí výbuchu. 

Vyskytují se v následujících prostorech: 

• provoz podzemního skladu hořlavých kapalin, včetně stáčecího místa paliv, 

• provoz výdejních stojanů paliv, 

• provoz záchytné podzemní nádrže, 

 
Reálné nebezpečí výbuchu je ovlivňováno, za přítomnosti oxidačního činidla (vzdušní 

kyslík), stavem nebezpečné látky a přítomností zdrojů iniciace, které mohou být 

v konkrétním posuzovaném prostoru aktivní a účinné. 

2.1.3 Klasifikace prostorů technologie (zařízení) nebezpečných výbuchem 

 
 Nejprve je nutné dle ČSN 33 2000-3 určit povahu zpracovaných nebo skladovaných 

látek ( viz tabulka č. 1), a následně provést klasifikaci prostoru zařízení do zón. 
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Tabulka č.1 – Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek  dle ČSN 33 2000-3 

Označení Třída označení Charakteristiky 

BE3 
Nebezpečí 
výbuchu 

Nebezpečí nebo skladování výbušných 
látek včetně výskytu snadno zápalného 
prachu. 

BE3N2 

Nebezpečí 
výbuchu 

hořlavých 
plynů a par 

Prostory, v nichž hořlavý plyn nebo pára 
vzniká a rozviřuje se v takové míře, že je 
v ovzduší trvale, nebo kde i za obvyklých 
provozních stavů může vzniknout výbušná 
koncentrace v množství nebezpečném 
osobám a věcem. 

 

 Klasifikační podmínky pro stanovení prostoru s nebezpečím výbuchu rozdělují 

prostory podle zdrojů výbuchu na prostory, ve kterém se vyskytuje výbušná atmosféra 

směsi hořlavých látek ve formě plynů, páry, nebo mlhy se vzduchem.  

 
Zde platí dle NV č. 406/2004Sb., Příloha č. 1 následující zóny: 

� Zóna 0 

� Zóna 1 

� Zóna 2 

 

Zóna 0 – je prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s  hořlavými 

látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo 

často. 

 
Zóna 1 – je prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu 

s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy pravděpodobný 

 
Zóna 2 – je prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s 

hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy není pravděpodobný, a pokud výbušná 

atmosféra vyskytne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek. [5] 

 
 Abychom celkově zjistili možnost vzniku výbušné atmosféry, je třeba stanovit pro 

dané zařízení nejen vnější prostředí, ale i vnitřní prostředí, neboť k výbuchu může dojít 

nejen kolem daného zařízení, ale díky netěsnostem  a tudíž i možnému přisávání vzduchu 

může dojít k výbuchu i uvnitř zařízení a následnému porušení celistvosti a tím i rozletu 

částic do okolí. 



 

 15 

 
Pro tyto zóny jsou určené dle NV č. 406/2004 Sb. následující kategorie zařízení: 

• Kategorie 1: zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu 

ve shodě s provozními hodnotami stanovenými výrobcem a zajišťovalo velmi vysokou 

úroveň ochrany. Má dostatečnou úroveň ochrany v případě výpadku jednoho způsobu 

ochrany zajistí dostatečnou úroveň bezpečnosti alespoň jeden další nezávislý způsob 

ochrany; nebo v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je stále ještě zajištěna 

dostatečná bezpečnost zařízení. 

• Kategorie 2: zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu 

ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo vysokou úroveň 

ochrany. Zařízení musí být vybaveno ochranou, která i v případě často vznikajících 

poruch nebo selhání zařízení, se kterým se musí normálně počítat, bude dostatečně účinná. 

• Kategorie 3: zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu 

ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo normální úroveň 

ochrany. Zařízení musí být bezpečné při běžném provozu.[7] 

 
V zónách klasifikovaných dle přílohy č.1 části 2 NV č.406/2004 Sb. smí být použita 

zařízení těchto kategoriích: 

 
V zóně 0 zařízení kategorie 1, 

V zóně 1 zařízení kategorie 1 a 2, 

V zóně 2 zařízení kategorie 1, 2 a 3. [5] 
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3 POPIS POSUZOVANÉ TECHNOLOGIE 

  V bakalářské práci posuzuji prostory čerpací stanice Voříšek společnosti PHB CZ, 

s.r.o., za účelem stanovení analýzy rizik nebezpečí výbuchu v prostředí jednotlivých 

zařízení čerpací stanice. 

     Posuzovaná technologie sestává z následujících provozních částí: 

� provoz podzemního skladu hořlavých kapalin ve dvou dvouplášťových  

cisternách s detekcí úniku do meziprostoru o objemech 2 x 60 000 litrů 

s následujícím rozdělením:     

� 3 x 20 000 litrů benzín automobilový,  

� 4 x 15 000 litrů nafta motorová, benzín automobilový, 

� provoz stáčecího místa paliv, 

� provoz výdejních stojanů paliv, 

� provoz záchytné 5 m3 podzemní nádrže na možné úkapy při stáčení a při výdeji 

paliv ze stojanů, 

 

 V čerpací stanici dochází ke stáčení, skladování, výdeji a manipulaci s hořlavými 

kapalinami I. a III. třídy nebezpečnosti. 

3.1 Požárně technické charakteristiky přítomných látek  

 Jedním z nejdůležitějších kroků při zpracovávání mé bakalářské práce je komplexní 

řešení celého systému či zařízení, znalost všech látek vyskytujících se v daném zařízení, 

především znalost požárně technických charakteristik těchto látek. 

 Společností PHB CZ, s.r.o. byly poskytnuty bezpečnostní listy skladovaných a 

vydávaných hořlavých látek (viz tabulka č.2 ).  

 

Tabulka č.2 – požárně technické charakteristiky kapalných látek vyskytujících se 

v provozu  

Název Teplota 
vzplanutí 

[°C] 

Teplota 
vznícení 

[°C] 

Bod 
hoření 
[°C] 

SMV 
[% obj.]  

HMV 
[% obj.]  

Tříd 
nebez. 

Nafta 
motorová 

> 55 > 250 > 60 0,5 5,0 III. 

Bezolovnaté 
automobilové 

benzíny 

< -20 cca 340 < -20 0,6 8,0 I. 
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Nafta motorová 

  Při 20°C je motorová nafta kapalná, bezbarvá, slabě žlutá až žlutá, může obsahovat 

značkovací látku. Z hlediska výroby je zařazena mezi střední ropné destiláty. Může 

obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou detergenty, mazivostní přísady 

a inhibitory koroze. Motorové nafty se používají jako paliva pro vznětové motory nebo 

také jako palivo pro některé typy plynových turbin. [11] 

 

Bezolovnatý automobilový benzín  

 Při 20°C je bezolovnatý automobilový benzín kapalný, původně bezbarvý, může být 

uměle obarven. Je složen ze směsi uhlovodíků, získaných z ropy destilací a dalšími 

zušlechťujícími technologickými postupy. Mohou obsahovat přísady zvyšující užitné 

vlastnosti jako detergentní, antidetonační aj. přísady. Bezolovnaté automobilové benzíny 

se používají převážně pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Za běžných 

podmínek okolí se nerozkládá, ale odpařuje se za vzniku benzínových par těžších než 

vzduch. [11] 

3.2  Provoz čerpací stanice pohonných hmot 

3.2.1   Provoz podzemních skladovacích nádrží 

 
 Ropné produkty čerpací stanice jsou uskladněny ve dvou dvouplášťových nádržích o 

kapacitě 60 m3. Jedna nádrž je dělena na 3 x 20 m3, kde je uložen 3x benzín 

automobilový. A druhá nádrž je rozdělena na 4 x 15 m3, obsahující naftu motorovou a 

automobilový benzín. 

 Nádrže jsou konstruovány jako dvě samostatné beztlaké ležaté válcové nádoby, 

svařené z ocelových plechů s vypouklými dny, vloženy do sebe a přivařeny k sobě 

k zamezení posunu (plování) vnitřní nádoby. Nádoby jsou opatřeny průlezy (viz. obrázek 

č.2).  

 Dvouplášťové nádrže jsou výrobkem společnosti Stavební stroje Benešov. Nádrže 

jsou vybaveny odvětrávacím potrubím s koncovou deflagrační pojistkou s podtlakovým a 

přetlakovým ventilem (viz. obrázek č.3). 
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 Meziplášťový prostor je hlídán proti možným únikům ropných produktů z nádrží a 

proti přeplnění zařízením INDIKON se signalizací od indikačních sond v meziplášti a 

plovákových hladinoměrů v nádržích, jež je napojena do vyhodnocovací skříně, umístěné 

v kiosku obsluhy. Zařízení INDIKON zabezpečovací a měřící systém pro indikaci 

ropných látek se sestává: 

• 2 ks vyhodnocovací skříň VRI – 01, 

• 9 ks indikační sonda EK – 01, 

• 8 ks limitní plovákový hladinoměr KX 102.  

 
 Dle zprávy o výchozí revizi dodávky firmy Indikon ze dne 19.9.1996, která byla 

poskytnuta provozovatelem, je úroveň jiskrově bezpečných vstupů hladinoměrů EExiaIIC 

T6 a úroveň jiskrově bezpečných vstupů indikačních sond EExibIIC T6. 

 

3.2.2  Provoz stáčecího místa paliv 

 
 Nádrže na benzín a naftu jsou plněny z pojízdné autocisterny se zpětným vracením 

par. Pro stáčení cisteren je k dispozici zemnící bod (viz. obrázek č.4) a jedna stáčecí 

šachta ocelová s pěti vývody a jedním vývodem pro odsávání par s víkem, která je 

umístěna mimo prostor výdejních stojanů.   

 Pohonné hmoty jsou ze stáčecí šachty přiváděny do nádrží potrubím, které je 

umístěno v zemi. 

 

  

Obrázek č. 2 – vstupní šachty  do 

podzemních nádrží 

Obrázek č.3 – odvětrací potrubí 

s deflagrační  pojistkou 
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Obrázek č.4 – zemnící bod 

3.2.3  Provoz výdejních stojanů paliv 

 
 Pro výdej pohonných hmot slouží dva víceproduktové oboustranné výdejní stojany a 

jeden jednoproduktový (viz. obrázek č.5) se zpětným vrácením par do skladovacích 

nádrží, výrobce Nuovo Pignone. Technické parametry výdejních stojanů jsou uvedeny 

v tabulce č.3. Výdejní zařízení je uzemněno. 

 Pohonné hmoty jsou do výdejních stojanů dopravovány z podzemních skladovacích 

nádrží pomocí potrubního systému, který je uložen v betonové šachtě v zemi. 

Výdejní stanoviště se nachází na zastřešených refýžích.  

 
Tabulka č.3  – technické parametry výdejních stojanů Nuovo Lignine 

 

Typ DPX - F 

Maximální průtok 50 dm3/min 

Minimální průtok 5 dm3/min 

Maximální provozní 

tlak 
0,2 MPa 

Proud 2,7 A 

Napětí 220 V 

Frekvence 50 Hz 
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Obrázek č.5  – víceproduktové stojany Nuovo 

Lignine 

 

 

3.2.4   Provoz záchytné podzemní nádrže 

 
 Případné rozlité pohonné hmoty jsou z manipulační plochy záchytnými kanálky 

svedeny do záchytné podzemní nádrže, jejíž objem činí 5 m3. 

 Tato jímka je opatřena plovákovým hladinoměrem k zamezení jejímu přeplnění. 

Stav výšky hladiny je signalizován obsluze kiosku, do vyhodnocovací skříně INDIKON.  
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4 ANALÝZA RIZIK Z HLEDISKA NEBEZPE ČÍ VÝBUCHU 

 
 Tato kapitola je věnována posouzení hodnocených prostorů z hlediska nebezpečí 

výbuchu, zařazení příslušných prostorů či zařízení do jednotlivých zón a vydefinování 

teoreticky možných iniciačních zdrojů, které se mohou v daném prostoru vyskytovat. 

 Při posuzování jednotlivých zařízení a prostorů jsem vycházela z následující 

dokumentace: 

1. Z poskytnutých podkladů společnosti PHB CZ, s.r.o., 

a. Z bezpečnostních listů jednotlivých látek, 

b. Z provozních předpisů a technické dokumentace, 

2. Z legislativních požadavků – NV č. 406/2004 Sb., včetně normativních 

předpisů. 

 Na základě těchto skutečností jsem navrhla zařazení jednotlivých zařízení a prostoru 

do těchto zón: 

 

Tabulka č. 4 – Zařazení do zón 

Provoz podzemních skladovacích nádrží 
Zóna  
uvnitř 

Zóna  
vně 

Skladovací nádrže nad hladinou kapaliny (automobilový benzín) 0 BEZ 

Skladovací nádrže nad hladinou kapaliny (motorová nafta) BEZ BEZ 

Prostor mezi plášti nádrže 2 BEZ 

Odvzdušňovací potrubí 0 1-2** 

Provoz stáčecího místa paliv 
Zóna  
uvnitř 

Zóna  
vně 

Hadice od autocisterny stáčecí automobilový benzín  2 2* 

Hadice od autocisterny stáčecí motorovou naftu BEZ BEZ 

Stáčecí šachta 2 2** 

Potrubí dopravující automobilový benzín do nádrží 2 BEZ 

Potrubí dopravující motorovou naftu do nádrží BEZ BEZ 

Provoz výdejních stojanů paliv 
Zóna  
uvnitř 

Zóna  
vně 

Výdejní stojany (včetně výdejního zařízení) 1 2*** 
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Potrubí dopravující automobilový benzín z nádrží do výdejních stojanů 1 BEZ 

Potrubí dopravující motorovou naftu z nádrží do výdejních stojanů BEZ BEZ 

Potrubí pro zpětné odsávání par 1 BEZ 

Potrubní kanál 2 BEZ 

Provoz záchytné podzemní nádrže 
Zóna  
uvnitř 

Zóna  
vně 

Záchytná podzemní nádrž 2 BEZ 

Záchytné kanálky 2 2**** 

Odvzdušňovací potrubí 2 1-2** 

 

Poznámka: 

 1-2**:  prostor kolem hlavic odvzdušňovacího potrubí s protiexplozními pojistkami je do 

vzdálenosti 1 m všemi směry až k zemi zařazen jako prostor s nebezpečím výbuchu 

BE3N2,    Zóna 1. Na tuto zónu navazuje Zóna 2 do vzdálenosti 1 m všemi směry, která 

v průmětu sahá až k zemi a ve výšce 0,5 m až k zemi se rozšiřuje o dalších 1,5 m kolem 

průmětu. 

2*:  prostor kolem připojovacích míst hadice na cisterně je do vzdálenosti 1,5 m všemi 

směry, rozšířena v nadzemní části ve výšce 0,5 m o dalších 1,5 m všemi směry zařazen 

jako prostor s nebezpečím výbuchu BE3N2, Zóna 2. (Zařazení je shodné s hodnocením 

dle protokolu č. 01/06-07/LI o určení vnějších vlivů a stanovení nebezpečných prostorů 

pro ČS PHM, které bylo poskytnuto provozovatelem). 

2**:  prostor kolem poklopu stáčecí šachty je do vzdálenosti 1,5 m všemi směry zařazen 

jako prostor s nebezpečím výbuchu BE3N2, Zóna 2. 

2*** : v bezprostředním okolí skříně, která obsahuje části s dopravovanou hořlavou 

kapalinou a v prostoru do vzdálenosti 50 mm nad horní okraj skříně a do vzdálenosti 200 

mm od horní hrany skříně až k zemi je prostor zařazen jako prostor s nebezpečím výbuchu 

BE3N2, Zóna 2. [21] 

 2****:  celá manipulační plocha ohraničená záchytnými kanálky zvětšená o 1 m do 

stran od těchto kanálků a do výšky 1 m od země je zařazena jako prostor s nebezpečím 

výbuchu BE3N2, Zóna 2. 
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Zdůvodnění 

 Pohonné hmoty v podzemních nádržích nejsou skladovány pod ochrannou 

atmosférou inertního plynu a nelze tak vyloučit výskyt výbušné atmosféry, tvořené směsí 

plynů a par skladovaných pohonných hmot (zejména benzínu, což je hořlavá kapalina I. 

třídy nebezpečnosti) a vzduchu. K přisátí vzduchu z okolní atmosféry může dojít při 

čerpání ropných produktů z autocisterny, či při stavu najíždění a odstavování zařízení 

(tlakové zkoušky, opravy, atd.) bez použití inertního plynu. Vnitřní prostor nádrže a jejího 

příslušenství lze tedy považovat za prostor s nebezpečím výbuchu. 

 Rovněž může dojít k úniku skladovaných ropných produktů ve spojích a přírubách 

na potrubním vedení, nebo při čerpání v prostoru stojanu a výdejní pistole, a opět k 

vytvoření místní výbušné koncentrace – benzínu nebo nafty ve směsi se vzduchem. Při 

jakékoli manipulaci s pohonnými hmotami je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. 

 Při stáčení pohonných hmot z autocisterny do nádrží je potenciálním zdrojem úniku 

plynu plnící koncovka stáčecí hadice.  

 Prostory provozu podzemních nádrží na pohonné hmoty, včetně jejich strojních 

součástí, jsem na základě uvedených skutečností zařadila do zón, jež jsou pro jednotlivé 

části provozu čerpací stanice uvedeny v tabulkách kapitoly 4. 

 

Potenciální  iniciační zdroje pro prostory s nebezpečím výbuchu: 

U posuzovaného zařízení  lze uvažovat s následujícími iniciačními zdroji: 

1) Mechanické jiskry  

� normálně se nevyskytují, avšak při údržbářských pracích (manipulace  

s jiskřivými pracovními nástroji, broušení, řezání, apod.) se mohou 

vyskytnout.  

� Od automobilu se špatným technickým stavem 

2) Plameny a horké plyny (včetně horkých částic)  

� při činnostech v rámci údržby a oprav, prováděných v prostorech  

 s hořlavými nebo výbušnými látkami nebo v jejich blízkosti.  

3) Elektrická zařízení  

� Provozní podmínky:  

o vznik elektrických jisker,  

o možnost vstupu do prostředí s nebezpečím výbuchu s elektrickými   

      zařízeními, jež neodpovídají provedením (např. příruční baterie      

      apod.).  
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� Mimoprovozní podmínky:  

o nevhodné používání elektrozařízení pro stanovené prostředí.  

4) Statická elektřina   

� při nedostatečném uzemnění zařízení a konstrukcí,  

� vybavení obsluhy nevhodným oděvem, obuví a pracovními nástroji  

 z hlediska možného používání v prostředí s nebezpečím výbuchu.  

5) Horké povrchy  

� při činnostech údržby a oprav. 

6) Úder blesku  
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5 NAVRHOVANÁ OPAT ŘENÍ TECHNICKÉHO CHARAKTERU  

Pro celou čerpací stanici navrhuji přijmout následující technická opatření: 

� Veškeré kovové konstrukce a vodivé části zařízení musí být uzemněny a   

 pospojovány. 

� K výdejním stojanům a pistolím doložit doklad (prohlášení o shodě), že jsou   

 v provedení do daného prostředí. 
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6    NAVRHOVANÁ OPAT ŘENÍ ORGANIZA ČNÍHO CHARAKTERU  

 Pro celou čerpací stanici navrhuji přijmout následující organizační opatření, 

vyplývající z NV č. 406/2004 Sb., ze zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)  

a další souvisejících legislativy: 

 

• Jednotlivá zařízení jsou ze strany provozovatele pravidelně kontrolována a udržována,  

aby byla zajištěna maximální provozuschopnost tohoto zařízení dle dokumentace  

výrobce. Provozovatelem jsou prováděny revize a kontroly zařízení dle ČSN EN 

60 079 - 10. O těchto revizích je vedena písemná dokumentace. Tento postup je nutno 

nadále udržovat a dané revize a kontroly provádět. 

• V prostoru stanovených zón s nebezpečím výbuchu prověřit splnění požadavků pro  

použití v prostředí s nebezpečím výbuchu u vyskytujících se elektrických zařízení a 

vybavení (dle NV č. 23/2003 Sb.). 

• Údržba, popř. obsluha musí dbát všech ustanovení vyplývajících z provozních  

předpisů, bezpečnostních postupů a opatření pro daný provoz. V případě oprav uvnitř 

prostoru s nebezpečím výbuchu musí být práce prováděny na základě Příkazu V, 

definovaného v příloze č.2 NV 406/2004Sb..  

• Veškeré kovové konstrukce a vodivé části zařízení musí být uzemněny a pospojovány  

dle ČSN 33 2030. 

• K výdejním stojanům a pistolím doložit doklad (prohlášení o shodě), že jsou  

v provedení do daného prostředí. 

• Provádět pravidelné revize dle legislativních požadavků ve vztahu k nebezpečí  

výbuchu. Prověření provedení jednotlivých zařízení musí provádět odpovědný revizní 

technik společnosti PHB CZ, s.r.o. 

• Provést označení prostoru s nebezpečím výbuchu dle NV 405/2004 Sb. – nalepit či  

upevnit na jednotlivá zařízení, zařazená jako prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Doporučeno je tuto značku upevnit na plášť zařízení, vstupní a kontrolní dvířka 

obsluhy, atd. 

• Provádět pravidelnou kontrolu uzemnění jednotlivých zařízení. 

• Plnící a stáčecí zařízení pohonných hmot musí být po skončení plnění popř. stáčení  

zajištěno proti vytékání hořlavých kapalin a proti úkapům. Stáčení cisternových 

vozidel s hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti je za bouřky při nebezpečí 

atmosférických výbojů zakázáno. [21] 
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• Stáčecí stanoviště musí být po dobu stáčení zabezpečeno proti nežádoucímu vjezdu  

silničních vozidel. 

• Technologická zařízení čerpací stanice pohonných hmot musí být kontrolována  

v pravidelných intervalech stanovených výrobcem nebo provozním řádem, nejméně 

však jednou ročně. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny nebo musí být zařízení 

vyřazeno z provozu. [21] 

• Opravy, čištění a kontroly technologických zařízení plnících a stáčecích stanovišť  

hořlavých kapalin se provádí za podmínek uvedených v ČSN 65 0201 a ČSN 75 3415. 

[21] 

• Poškozená technologická zařízení (hadice, výdejní pistole apod.) musí být okamžitě  

vyřazena z provozu. 

• Při stáčení pohonných hmot do nádrží musí být cisterna před stáčením, po celou dobu  

stáčení a min. 20 min po stáčení dostatečně uzemněna (ČSN 33 2030, ČSN 65 0202) a  

zajištěna proti pohybu. 

• V prostoru čerpací stanice je přísný zákaz kouření, rozdělávání otevřeného ohně,  

apod., na tyto zákazy musí být použito výstražných bezpečnostních tabulek dle ČSN 

ISO 3864. 

• Doporučuji upravit vnitropodnikové směrnice a regule dle výstupů a předložených  

opatření a doplnit je do patřičných provozních předpisů a řádů. 

• V případě vstupu do prostředí, kde je nebezpečí výbuchu, musí být ze strany  

provozovatele vystaven tzv. „Příkaz V“. Jedná se o vstup např. do vnitřního prostoru 

podzemních nádrží v době revize a prohlídky apod. 

• Provádět pravidelné revize bezpečnostních prvků  minimálně 1 x ročně nebo dle  

požadavků výrobce či legislativních požadavků. 

• Zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho  

pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke 

zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě 

mimořádných událostí. [5] 

• Informace a pokyny je třeba zajistit vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení,  

přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení 

nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích 

a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. [5] 
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• Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a 

požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k 

rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce 

vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle 

věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále 

                      a) při změně  

                            1. pracovního zařazení, 

                            2. druhu práce, 

                       b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních      

                            prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, 

                       c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a   

                           ochranu  zdraví při práci. 

    Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí 

zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha 

rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v 

případech uvedených v písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. 

[5] 
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7 ZÁVĚR 

 Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat rizika spojená s provozováním konkrétní 

čerpací stanice pohonných hmot Voříšek, společnosti PHB s.r.o., a to ve vztahu 

k nebezpečí výbuchu. 

 Filozofie analýzy rizik se v mé práci opírá o NV č. 406/2004 Sb., o bližších 

požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu jež vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a rady 1999/92/ES, o 

minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou 

ohrožováni prostředím s nebezpečím. Svou práci jsem členila do dvou základních částí – 

teoretické a praktické. V části teoretické jsem v úvodu nastínila problematiku obecného 

posuzování nebezpečí výbuchu. V praktické části jsem analyzovala konkrétní čerpací 

stanici, kde jsem nejprve: 

a) definovala jednotlivé skladované a stáčené hořlavé látky – automobilový  

benzín a motorovou naftu (viz. kapitola 3) 

b) popsala jednotlivé části posuzované technologie od skladovacích zásobníků až  

po výdejní stojany (viz. kapitola 4) 

c) na základě prohlídky daného provozu a poskytnuté dokumentace jsem  

provedla posouzení, zda může v zařízeních vzniknout možné nebezpečí 

výbuchu, následně jsem provedla zařazení jednotlivých zařízení do zón a 

definovala předpokládané zdroje iniciace, které by mohly vést k výbuchu 

d) dle analýzy rizik jsem následně po konzultaci s provozovatelem definovala  

možná technická a organizační opatření, jež by měla zajistit vyšší bezpečnost 

vůči jednotlivým zaměstnancům, což požaduje nejen výše citované NV č. 

406/2004 Sb., ale i zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb. 

 

 Pro konkretizaci a upřesnění jednotlivých návrhů zón doporučuji po konzultaci 

s provozovatelem provést konkrétní měření koncentrací plynů a par ve vytipovaných 

prostorech, jako jsou odvzdušňovací potrubí, ústí odvzdušňovacího potrubí atd., které 

významně ovlivňují i možná nebezpečí  vůči zákazníkům. 
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