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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

            SIGL, P. Palivové hospodářství dopravní organizace. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta 
strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, 60 s., Bakalářská práce, vedoucí:    Škapa, P. 
 
            Bakalářská práce se zabývá analýzou způsobů nakládání s palivy v dopravní organizaci, 

návrhem technických opatření vedoucích k racionalizaci nakládání s palivy a k omezování 

znečišťování životního prostředí dopravní organizací.  

            Úvod je věnován rozdělení a popisu nejpoužívanějších paliv. Dále je popsána manipulace 

a skladování paliv v PJ DKV. Druhá část této práce se zabývá rozborem palivového hospodářství 

v provozní jednotce Šumperk a popisem technických opatření vedoucích k racionalizaci 

nakládání s palivy. V závěrečné části je uveden návrh nové tankovací stanice ve firmě Pars nova 

a vyhodnocení tohoto návrhu. Veškeré tabulky spolu s protipožárními opatřeními jsou doloženy 

v příloze bakalářské práce. 

 

 

THE ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS  
 
 

            SIGL, P. The fuel management of a transport organization. Ostrava: Institute of  
Transport, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2009, 60 
s., Bachelor thesis, Supervisor: Škapa, P. 
 
            The bachelor thesis deals with the analysis of fuels treatment in the transport 

organization, the design of technical arrangements leading to the rationalization of the fuels 

management  and reduction of the environmental pollution caused by transport organizations. 

           The introduction is focused on the distribution and the description of the most widely used 

fuels. There it is also described handling and storage of the fuel in PJ DKV. The second part of 

this work deals with the analysis of fuel management in the operations unit Šumperk and the 

technical description of arrangements leading to the rationalization of the fuels management. In 

the final section a proposal for a new refueling station in the company Pars nova is made and this 

proposal is evaluated. All tables together with the fire precautions are illustrated in the Appendix 

of the bachelor thesis. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

AVV                     automatické vedení vlaku 

CČ                        cetanové číslo 

ČD                        České dráhy 

CI                          cetanový index 

CNG                      compressed natural gas (stlačený zemní plyn) 

CRV                      centrální regulátor vozidla 

ČSN                      česká technická norma 

DKV                     depo kolejových vozidel 

DVPE                    hodnota tlaku par přepočtená na suchý stav 

ETBE                    etyl-terc. butyl-éter 

GVD                     grafikon vlakové dopravy 

HS                         high speed (vysoká rychlost) 

LCC                       life cycle classification (klasifikace životního cyklu) 

LPG                       liquefied natural gas (zkapalněný zemní plyn) 

MEŘO                   metylestery kyselin řepkového oleje 

MM                       motorová metoda 

MTBE                   metyl-terc. butyl-éter 

NS                         normal speed (normální rychlost) 

OČ                         oktanové číslo 

OČ MM                 oktanové číslo motorovou metodou 

OČ VM                  oktanové číslo výzkumnou metodou 

PJ                           provozní jednotka 

PM                         částice (ve výfukových plynech) 

TEO                       tetraetyl-olovo 

TMO                      tetrametyl-olovo 

VM                        výzkumná metoda 

ŽP                          životní prostředí 
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1       ÚVOD  

 

            Lidé znají ropu už mnohá staletí. Na některých místech prosakovala ze země                 

a vytvářela močály a malá jezírka. Tato surová ropa se využívala jako mazivo a později 

k výrobě náplní do lamp. Nikdo tehdy netušil, že se bude v budoucnu využívat jako základní 

surovina pro výrobu pohonných hmot do dopravních prostředků. 

            Palivo je všeobecné označení pro chemický prvek, chemickou látku nebo také její 

směs, která má schopnost začít a udržet chemickou reakci spalování. Pří spalování dochází      

k uvolňování chemické energie obsažené v palivu. Tato energie se přeměňuje zejména na 

energii tepelnou, kterou je možné dále využívat. 

V současné době se nachází železniční doprava v postavení, kdy rostou požadavky na 

efektivnější dopravu, nižší náklady a menší znečišťování životního prostředí. Železniční 

doprava má silnou konkurenci, jak v osobní, tak i nákladní dopravě. Velkou výhodou 

železniční dopravy je ochrana životního prostředí, která patří dlouhodobě k nejlepším. Dalšími 

výhodami jsou nízká nehodovost, externí náklady a efektivní jízdní doba především za 

zhoršených klimatických podmínek. 

Požadavky na ochranu životního prostředí stále rostou a spolu s podmínkami, které 

určují orgány státní správy, ovlivňují chování železničních společností. Vyměřením podmínek 

ochrany životního prostředí, může železnice nejen odolávat dalším dopravním konkurentům, 

ale též pozitivně přispět k odpovědnosti za ochranu životního prostředí v dopravě, která je       

v současné společnosti velmi akcentována. 

Ochrana životního prostředí v dopravní organizaci se týká vodního hospodářství, 

ochrany čistoty ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny. Dopravní 

organizace  je povinná respektovat zákon o vodách a dodržovat požární předpisy. 

            Účelem zákona o vodách je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování a zlepšení jakosti povrchových               

a podzemních vod. Nakládání s vodami je prováděno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.,   

o vodách, v platném znění a souvisejícími předpisy. 

            Cílem bakalářské práce je analyzovat způsoby nakládání s palivy v dopravní organizaci 

a   navrhnout   technická   opatření   vedoucí  k racionalizaci  nakládání  s  palivy  a  k  omezení 

znečišťování životního prostředí dopravní organizací.  
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            Všechny normy a jejich změny uvedené  v této práci jsou v platném znění. 

[10] [Palivo, Wikipedie, 2007.] 

[5] [KONOPÁSEK, P., Konstrukce železničních vozidel s ohledem na životní prostředí, 2001.] 

[9] [MAT ĚJEVSKÝ, V., Automobilová paliva, 2005.] 
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2       Paliva 

 

2.1     Rozdělení paliv 

 

            Paliva se dělí  na přírodní a umělá. Přírodní jsou ta, která se používají v podstatě v té 

podobě, v jaké byla v přírodě získána. Jejich průmyslovou přeměnou se získávají paliva umělá. 

Například uhlí je palivo přírodní, koks, který se získává úpravou některých druhů uhlí, je 

palivo umělé. 

            Podle skupenství se paliva dělí na pevná (uhlí, koks, brikety), kapalná (benzín, 

motorová nafta, petrolej), plynná (vodík, zemní plyn, svítiplyn). Pro motorová vozidla se 

prozatím nejvíce používají paliva kapalná. V současnosti se rozšiřuje používání plynných 

paliv. Tuhá paliva se u motorových vozidel používala dříve jen omezeně a v dnešní době se již 

nepoužívají. 

            Podle použití se paliva dělí na provozní a neprovozní. Provozní palivo se využívá pro 

provoz hnacích vozidel na traťových výkonech a posunech (mimo PJ DKV). Ostatní palivo, 

které se využívá pro služební a pracovní vlaky, posuv v PJ DKV, předtápění a vytápění 

vlakových souprav, zkoušení hnacích vozidel nebo jako palivo pro pomocné provozy, 

mechanismy apod., je bráno jako palivo neprovozní.  

[11] [ŠKAPA , P., Provoz dep II, 2004.] 

 

 

2.2     Požadavky na paliva     

         
Současné požadavky na paliva se stále zvyšují. Paliva by měla  vytvořit se vzduchem 

zápalnou směs, která zanechá po svém shoření co nejméně mechanických nebo chemických 

škodlivých látek. Měly by obsahovat maximální obsah aktivních látek, které uvolňují teplo      

a minimální obsah pasivních látek nebo látek, které spalování ztěžují. Kromě těchto vlastností  

musí paliva mít i vhodné fyzikální vlastnosti: 

  

-    dostatečnou rychlost spalování,  

-    dobrou výhřevnost a zápalnost,  

-    vyhovující rozpětí směšovacího poměru, 
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-    dobrou odpařivost (evaporaci), 

-    vhodnou teplotu bodu vzplanutí respektive samovznícení, 

-    výhodné chemické složení a jiné. 

 

Pro jejich praktické využití musí splňovat i podmínky: 

  

-    dostupnosti, nízké ceny, 

-    bezpečné dopravy, 

-    dobré skladovatelnosti. 

[10] [Palivo, Wikipedie, 2007.] 

 

 

2.3     Druhy paliv   

              

            Paliva lze rozdělit na klasická a alternativní. 

            Z klasických paliv se v provozu dopravních organizací nejčastěji používá motorová 

nafta. Alternativní paliva se využívají jen velmi málo nebo vůbec.                  

Základní druhy klasických a alternativních paliv: 

 

-    automobilové benzíny, 

-    motorová nafta, 

-    biomasa, 

-    bioetanol, 

-    bionafta, 

-    bioplyn,  

-    biometanol, 

-    biovodík, 

-    čistý rostlinný olej, 

-    syntetická paliva, 

-    zemní plyn, 

-    biodimetyléter, 
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-    bio-ETBE, 

-    bio-MTBE. 

 

 

2.4      Motorová nafta    

 

           Spotřeba motorové nafty je ve vztahu ke spotřebě ostatních paliv nejvyšší                     

a nejvýznamnější. Používá se zejména pro provoz hnacích vozidel a technologických zařízení 

v PJ DKV. 

            Motorové nafty vznikají převážně destilací ropy a jsou to směsi ropných kapalných 

uhlovodíků. Používají se jako pohonná látka pro naftové motory. Jedná se o čirou kapalinu, 

hořlavinu II. třídy nebezpečnosti, která se řadí do III. skupiny biologické účinnosti, což jsou 

látky se silnou biologickou dráždivostí, které zanechávají změny na pokožce. Její zbarvení je 

dožluta a odstín se může mírně lišit podle použití výchozí suroviny a technologického postupu 

výroby. Nesmí obsahovat nečistoty a vodu. Rozeznáváme motorovou naftu pro mírné klima     

a arktické klima. Jako důležitý jakostní ukazatel motorové nafty je její obsah síry. Sloučeniny 

síry způsobují korozi spalovacího motoru a jeho příslušenství. Dále také působí negativně      

na mazací olej, který znehodnocují. Motorová nafta obsahuje 42,5 MJ energie na 1 kg. 

           Motorová nafta se řadí mezi látky, které v případě úniku znečišťují povrchové              

a podzemní vody. Znečištění povrchových vod ropnými látkami se projevuje zejména 

olejovými skvrnami na vodní hladině, které znemožňují přístup kyslíku do vody a zabraňují 

životu aerobních organismů. Znečištění havárií jímaných podzemních vod se projevuje             

s odstupem několika dnů, ale může se projevit i se zpožděním několika týdnů. Proto je nutné 

při manipulaci s motorovou naftou dbát zvýšené opatrnosti. Zejména zabezpečit místa, kde se 

nakládá s naftou, technickým zařízením proti úniku této látky do okolí s možností případné 

kontaminace půdy. Pro případ vzniku havárie je nutno mít zpracované havarijní podklady, se 

kterými jsou zaměstnanci nakládající s naftou obeznámeni. 

            Motorová nafta se podrobuje laboratorním zkouškám. Norma ČSN EN 590 určuje 

technické požadavky a metody zkoušení prodávaných a dodávaných motorových naft.  

            Z hlediska provozu a konstrukce zařízení naftového hospodářství jsou významné tyto 

fyzikální vlastnosti: 
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-  Bod tuhnutí, který je důležitým ukazatelem paliva. Dosažení bodu tuhnutí v praxi je  

nežádoucí, neboť manipulace se ztuhlou naftou je prakticky nemožná. Na skladě          

proto musí být k dispozici druh nafty s nižším bodem tuhnutí, než je běžná nejnižší teplota 

v daném ročním období. V našich podmínkách se úložné nádrže s motorovou naftou 

nezřizují s ohřevem. 

-   Viskozita nafty, která je poměrně nízká, tudíž je palivo dobře tekuté. Všechna zařízení jsou 

konstruována pro látky těkavé. Při snižující se teplotě viskozita nafty roste, v tomto směru 

se neprovádí žádná opatření. 

-   Vylučování parafinu, ke kterému dochází u některých druhů nafty při teplotách blížících se 

bodu tuhnutí. Vylučovaný parafín je z provozního hlediska nežádoucí. Proto je nutné naftu 

používat v závislosti na teplotě nejenom v místě skladování nafty, ale i z hlediska 

nepříznivých teplot, ve kterých jsou hnací vozidla (přípojné vozy k motorovým vozům) 

provozována. Parafin vylučovaný v úložné nádrži by se do hnacího vozidla neměl dostat, 

jelikož jej čerpadlo nenasaje a systém filtrů nepropustí. 

-    Nečistoty, které se do nafty dostanou z výroby na místo spotřeby, při manipulaci s naftou, 

nebo v ní vznikají při skladování. Mechanické nečistoty se objevují především v podobě 

rzi. Ta se postupně usazuje ve vrstvách u dna nádrže a je odstraňována její odkalovací 

armaturou. Při stáčení a výdeji paliva se mechanické nečistoty zachycují v soustavě filtrů. 

Filtry mají za úkol propustit z úložných nádrží do palivové nádrže co nejmenší množství 

nečistot. Z kapalných nečistot se jedná zejména o vodu. Voda se může do nádrže dostat 

nesprávnou manipulací při přepravě nebo skladování. Jde zejména o zkondenzovanou vodu 

ze vzduchu. Voda je těžší než nafta a proto se po ustátí nafty v nádrži usadí u dna a odstraní 

se stejně tak jako mechanické nečistoty odkalovací armaturou. Z chemických nečistot 

můžeme za nejdůležitější označit sloučeniny síry. Při přejímce nafty je obsahu síry 

věnována velká pozornost. 

[11] [ŠKAPA , P., Provoz dep II, 2004.] 

 

 

2.5     Benzín   

 

            Benzín je hromadné označení pro různé, avšak vzájemně podobné látky, které se 

získávají frakční destilací z ropy. 
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            Obyčejný benzín je čirá, jemně těkavá, velmi hořlavá (bod vzplanutí je 450˚C), typicky 

páchnoucí kapalina, která vře v rozmezí 30˚C - 210˚C. Benzíny se podle specifické hmotnosti 

dělí na lehké, střední a těžké. Benzínové výpary, které se smísí se vzduchem jsou výbušné. 

Z toho důvodu jsou benzíny podřízené přísnějším zákonným omezením. Vdechování 

benzínových výparů je zdraví škodlivé. Ve vodě je benzín nerozpustný, oproti tomu se lehce 

rozpouští v čistém alkoholu, chloroformu, etheru atd. Benzín se používá jako rozpouštědlo pro 

oleje, tuky a pryskyřice. 

            Nejvýznamnější charakteristikou motorového benzínu je oktanové číslo. Udává jeho 

odolnost proti předčasnému výbuchu ve válci, který se projevuje charakteristickým klepáním 

motoru. Benzín obsahuje 32 MJ  energie na 1 kg. Protože má benzín tendenci vznítit se dříve 

než je třeba, již v roce 1920 se do něj začaly přidávat olověné přísady pro zlepšení jeho 

vlastností. V osmdesátých letech však po rozpoznání škodlivosti olova pro životní prostředí, 

bylo olovo postupně nahrazováno jinými přísadami jako např. alkoholy nebo ethery.     

Kvalitativní parametry automobilových benzinů lze rozdělit do několika základních skupin: 

 

-    těkavostní parametry, 

-    antidetonační charakteristiky, 

-    ostatní parametry (hustota aj.), 

-    chemické složení, 

-    parametry charakterizující čistotu. 

[1] [< http://www.benzin.sk >.] 
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3       Manipulace a skladování paliv  

 

            V PJ DKV se v současné době motorová nafta  skladuje pouze v nadzemních nádržích. 

Nadzemní nádrže se snadněji kontrolují a zajišťují proti případným netěsnostem a únikům 

paliva. Z hlediska provozu se musí přizpůsobit : 

 

-    kapacita úložiště, 

-    počet a umístění výdejních míst, 

-    výkon výzbrojního zařízení. 

 

 

3.1      Kapacita úložišt ě 

             

            Kapacita úložiště se stanoví podle počtu hnacích vozidel které obstarává PJ DKV, 

počtu hnacích vozidel ostatních PJ, které zajíždějí do PJ zbrojit palivo a dále také na 

provozních a ostatních výkonech. Potřebná kapacita úložiště není stálou hodnotou, ale mění se 

v závislosti na provozních výkonech a ročním období. 

            Počet hnacích vozidel, které jsou v PJ DKV zbrojeny je dán oběhem hnacích vozidel, 

provozními a neprovozními výkony. Lze stanovit průměrnou denní spotřebu paliva za jeden 

pracovní den pro dané období (např. pro platnost GVD, letní, topné období, rozsah 

plánovaných stavebních prací při údržbě nebo obnově  tratí apod.). Vynásobíme-li tuto denní 

spotřebu počtem dnů, po které má být palivo uskladněno, dostaneme potřebnou kapacitu 

úložiště. 

            Pokud chceme stanovit počet  dní, po které má být palivo uskladněno, máme          

proto několik hledisek: 

 

-    Ustátí paliva, při kterém dojde k oddělení mechanických nečistot, popřípadě vody obsažené 

v palivu je třeba dvou nádrží stejně tak při přechodu na zimní nebo letní naftu. Z toho 

plyne, že obsah jedné nádrže by měl vystačit na dobu v níž provedeme doplnění druhé 

nádrže novým palivem a odstátí této nádrže. Podle toho můžeme objem skladované nafty 

určit na dvanáctidenní zásobu, i s rezervou nezbytnou na pokrytí provozních rezerv. 
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-   Minimum nákladů na pořízení zásoby paliva na více dnů, jestliže je zajištěna pravidelná 

dodávka. Ve větších PJ jsou umrtveny velké finanční objemy ve skladovaném palivu. 

Podle tohoto hlediska můžeme za kompromis zvolit zásobu asi na deset dnů. 

            Pro menší tankovací stanice lze volit např. dvouplášťové nadzemní nádrže bez 

ochranné vany typu Bencalor. Pokud je nádrž dvouplášťová, není nutné použití záchytné 

havarijní jímky pod nádrží. Kontrola těsnosti meziprostoru se provádí plynem nebo zkušební 

kapalinou. Příklad Bencaloru je na obrázku č. 3.1 a schéma dvouplášťové nádrže na obrázku   

č. 3.2 .  

 

                      

Obr. č. 3.1: Dvouplášťový zásobník motorové nafty Bencalor 

                         [11] [ŠKAPA , P., Provoz dep II, 2004.] 

Obr. č. 3.2: Schéma stojaté dvouplášťové nadzemní nádrže 
 

            Pro malé a střední tankovací stanice se nejčastěji volí nadzemní ležaté úložné nádrže. 

Pro velké tankovací stanice se používají nadzemní stojaté nádrže z důvodu úspory místa. Tyto 

nádrže mají kalník pro odkalovaní (odstraňování) mechanických nečistot a zkondenzované 

vody ze skladovaného paliva. Dále jsou opatřeny průlezným otvorem, který se používá pro 

nezbytné čištění nádrží a provádění předepsaných revizí. Nádrže se ukládají na betonovou 
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základovou desku cca 15cm nad terén a umisťují se do ochranné vany s nepropustným dnem. 

Jímka pro zachycování případných úniků nafty je zřízena v nepropustné vaně. Záchytnou 

jímku se nedovoluje napojovat na kanalizaci PJ. Odčerpání případných úniků paliva nebo 

dešťových srážek se provádí za přítomnosti oprávněné osoby. Voda ze záchytné jímky se 

přečerpává podle stupně znečištění do sudů (cisteren) a poté se předává ke zneškodnění 

specializovaným firmám jako nebezpečný odpad. Také je  možností vodu přečerpat přes lapol 

(gravitační odlučovač) do čistírny odpadních vod v PJ nebo do kanalizace, pokud to povoluje 

provozní řád kanalizace. 

            Nádrže jsou vybaveny armaturou pro plnění a pro její vyprazdňování (zbrojení vozidel 

palivem), odkalování a odvzdušňování. Nafta uskladněná v nadzemních nádržích je vystavená 

vnějším povětrnostním vlivům, dochází k tzv. dýchání nádrží (úniku těkavých uhlovodíků do 

ovzduší), které ale podle měření není významné z hlediska ztrát paliva odpařováním (ale je 

významná z hlediska toxikologického pro obsluhu – nafta je řazena při dlouhodobé expozici 

mezi karcinogenní látky). Nádrže lze plnit maximálně na 95% jmenovitého objemu           

neboť v závislosti na teplotě dochází k objemové roztažnosti nafty. 

            Příklad řešení střední tankovací stanice s nadzemními ležatými nádržemi můžeme vidět 

na následujícím obrázku. V pozadí obrázku vidíme zařízení pro zbrojení hnacích vozidel 

suchým pískem. Stanoviště pro zbrojení je kryté. 

 

 

Obr. č. 3.3: Výzbrojní stanoviště (PJ Cheb – EKOREX s.r.o. Lázně Bohdaneč) 

            [11] [ŠKAPA , P., Provoz dep II, 2004.] 
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3.2      Počet a umíst ění výdejních míst 

 

           U malých úložišť nafty bude postačovat jedno výdejní místo. Tam kde dochází 

k potřebě současného zbrojení dvou a více hnacích vozidel je vhodné používat dvě výdejní 

místa. Máme-li k dispozici dvě výdejní místa, zkrátíme neproduktivní prostoj hnacích vozidel  

a jejich obsluhu pří zbrojení palivem. Dvě výdejní místa se uplatňují u středních a velkých 

úložišť a zejména v PJ. Výdejní místa se většinou kombinují s doplňováním písku, vody pro 

chladící okruhy a oleje jak je znázorněno na obrázku. 

 

             

 

       Obr. č. 3.4: Výzbrojní stanoviště se dvěma výzbrojními místy (PJ Meziměstí) 

                  [11] [ŠKAPA , P., Provoz dep II, 2004.] 

 

 

3.3      Výkon výzbrojního za řízení 

 

           Výkon výzbrojního zařízení (výdejních míst) je významným provozním činitelem, 

který ovlivňuje dobu dodávky (zbrojení) paliva do nádrží motorových hnacích vozidel. Výkon 

výzbrojního zařízení závisí na průměrném množství vydaného paliva při zbrojení jednoho 

motorového hnacího vozidla. Dále také závisí na struktuře zbrojených vozidel. Motorová hnací 

vozidla mají odlišnou velikost respektive objem palivové nádrže a ta se pohybuje v rozmezí od 

400 l (motorový vůz 810) až po 6000 l (lokomotiva řady 770, 771). Díky odlišným objemům 

nádrží plyne, že nevystačíme s jedním typem čerpacího ústrojí, ale je nezbytné tato soustrojí 

kombinovat. Dalším problémem je snaha snížit  počet čerpacích zařízení a to tak, aby jsme 

čerpací zařízení mohli využít jak pro stáčení nafty z železničních cisteren do úložných nádrží, 
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tak i pro výdej nafty z úložných nádrží do nádrží motorových hnacích vozidel nebo i do nádrži 

přípojných motorových vozů pro jejich vytápění. 

            U malých tankovacích stanic se zbrojením paliva do nádrží převážně motorových vozů 

řady 810, 814 postačuje plnící výkon do 100 l.min-1. Odměrný stojan používaný                         

u čerpacích stanic pro výdej pohonných hmot do automobilu bude pro tento účel postačovat. 

Tento výdejní stojan je vybaven jak motorickým soustrojím, tak i ručním soustrojím. 

            Střední tankovací stanice jsou vybaveny výdejním stojanem který disponuje výkonem 

180 až 200 l.min-1. K výbavě pro čerpací zařízení patří výdejní hadice, filtrační zařízení            

a odměrné zařízení s měřičem.  

            Střední a velké tankovací stanice  mohou disponovat dvěma a více soustrojími              

o výkonu cca 200 l.min-1 nebo v kombinaci s čerpacím soustrojím o výkonu 360 až 500 l.min-1. 

Tímto způsobem provedeme odstupňování malých a velkých odběrů. Na následujícím obrázku 

je znázorněno čerpací soustrojí o výkonu 360 l.min-1. 

 

                

                         Obr. č. 3.5: Čerpací soustrojí o výkonu 360 l/min. 

1 – filtr pro zachycování mechanických nečistot, 2 – ventilová hlava, 3 – naftové čerpadlo, 

4 – meziložisko, 5 – elektromotor, 6 – základový rám 

[11] [ŠKAPA , P., Provoz dep II, 2004.] 
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            Z obrázku je zřejmé, že z bezpečnostních důvodů je elektromotor čerpadla oddělen od 

samotného čerpadla pevnou přepážkou (elektromotor je umístěn v jiné místnosti), kterou 

prochází meziložisko čerpacího soustrojí. Pohon čerpadla lze řešit i elektromotorem 

v nevýbušném provedení. Na dalším obrázku vidíme znázornění provedení odměrné skupiny. 

Odměrné skupiny jsou instalovány jak ve strojovně tankovací stanice pro měření množství 

stočeného paliva z železniční cisterny, tak na výdejním stanovišti paliva pro měření vydaného 

množství paliva do nádrže hnacího vozidla. 

 

                             

           Obr. č. 3.6: Příklad staršího a novějšího provedení odměrné skupiny 

1 – odlučovač plynů a par, 2 – spojovací kus s připojeným měřičem, 3 – kontrolní hledítko 

kapaliny, 4 – kontrolní hledítko plynu, 5 – počitadlová skříň 

[11] [ŠKAPA , P., Provoz dep II, 2004.] 

 

 

3.4      Základní za řízení pro zbrojení hnacích vozidel naftou 

 

           Výzbrojní stanoviště s nepropustnou plochou bez prohlídkového kanálu je vystavěno 

na kryté koleji (s výjimkou malých stanovišť). Stanoviště bývá obvykle řešeno tak, aby bylo 

možné zbrojit motorová hnací vozidla suchým pískem, upravenou vodou a olejem pro 

spalovací motory. Zařízení, kterým provádíme stáčení paliva do úložných nádrží se dělí do 

dvou skupin: 
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-   zařízení pevné nebo-li zabudované, které je tvořeno šachtou se šroubením pro připojení 

stáčecí hadice, filtrem zachycující mechanické nečistoty ze stáčecí nafty, stáčecí zařízení 

v čerpací stanici s dalším filtrem k zachycování mechanických nečistot, který chrání 

průtokový měřič stáčecí nafty, odměrnou skupinu (měřič stočeného množství nafty), 

ventilovým rozvodem pro rozvod stáčené nafty do jednotlivých úložných nádrží, čerpacím 

soustrojím,  

-  zařízení přenosné se skládá z univerzální přípojky, šroubení a stáčecí hadice, sloužící 

k napojení železniční cisterny na stáčecí šachtu, přenosné plechové záchytné 

vany zabraňující případným únikům mezi výpustným kohoutem cisterny a stáčecí hadicí. 

Na dalším obrázku vidíme příklad stáčecí a měřící šachty. 

 

 

                                       Obr. č. 3.7: Stáčecí a měřící šachta 

1 – šroubení pro stáčecí hadici, 2 – filtr pro zachycování mechanických nečistot stáčené nafty, 

3 – odměrná skupina pro měření množství stáčené nafty, 4 – rohový ventil spojující stáčecí 

šachtu se strojovnou tankovací stanice 

[11] [ŠKAPA , P., Provoz dep II, 2004.] 
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            Úložné nádrže nafty jsou vyrobeny jako svařované konstrukce a jsou opatřeny 

průleznými otvory pro čištění a provádění revize nádrže, vnějšího žebříku, horního zábradlí     

a odkalovacím zařízením. Všechny uskladňovací nádrže musí být opatřeny plovákovým     

nebo jiným měřidlem pro kontrolu stavu hladiny v nádrži, dále také zařízením zabraňujícím 

přeplnění nádrže, ventilační armaturou a vložkou proti zašlehnutí plamene. Armatura nádrže 

musí umožňovat jak plnění, tak i vyprazdňování nádrže při zbrojení hnacích vozidel.   

            Výdejní stanoviště paliva může být jak samoobslužné tak s obsluhou. Při použití 

samoobslužného stanoviště je zapotřebí vybavit strojvedoucí, kteří sami zbrojí hnací vozidla 

palivem čipovými kartami. Samozřejmostí je mít pro tento způsob zbrojení vybavené výzbrojní 

zařízení. Mezi výhody samoobslužných výdejních stanovišť patří: 

 

-     snížení technologických dob při zbrojení hnacích vozidel palivem, 

-     snížení potřeby zaměstnanců pomocných provozů, byť u malých a středních tankovacích   

stanic jde převážně o kumulované funkce. 

 

 

                                    Obr. č. 3.8: Schéma velké tankovací stanice 

1 – stáčecí šachty, 2 – příjmové odměrné skupiny, 3 – stáčecí čerpadla, 4 – ventilový rozvaděč, 

5 – úložné nádrže, 6 – výdejní čerpadla, 7 – výdejní zařízení 

[11] [ŠKAPA , P., Provoz dep II, 2004.] 
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            K nebezpečí vzniku úkapů dochází při stáčení nafty ze železničních cisteren nebo při 

zbrojení hnacích vozidel naftou. Tato místa by měla být řešena tak, aby bylo zabráněno 

kontaminaci půdy ropnými látkami, přímého napojení stáčecích a výdejních ploch na 

kanalizaci. Splachu ploch dešťovou vodou se zabrání zakrytím stání, speciální úpravou podloží 

stáčecích a výzbrojních kolejí, vystavění lapolů popřípadě jiných jímačů ropných látek. V praxi 

je mnoho řešení např. použití záchytných van nebo nepropustných geotextilií. Záchytné vany 

se používají i k zachycení úkapů ropných látek v místech s pravidelným stáním hnacích 

vozidel např. na prvním nástupišti Masarykova nádraží v Praze. 

           

Obr. č. 3.9: Příklad řešení stáčecí nebo výdejní koleje pohonných hmot 

1 – manipulační plocha tloušťky cca 15 cm, 2 – protichemická izolace, 3 – podkladní vrstva 

betonu tloušťky cca 10 až 15 cm, 4 – štěrkopískové podloží min. tloušťky 20 cm, 5 – kolejnice, 

6 – prefabrikovaný kolejový železobetonový podkladek, 7 – podélný železobetonový práh,      

8 – svodný železobetonový kanálek napojený do chemické kanalizace nebo do odlučovače 

ropných látek, 9 – železná mříž pro zakrytí kanálku, 10 – podélný trativod napojený na 

kanalizaci 

[11] [ŠKAPA , P., Provoz dep II, 2004.] 

 

            Úniky ropných látek, případně vody s obsahem ropných látek je možno předčišťovat 

s použitím gravitačních odlučovačů. Pro svedení odpadní vody obsahující ropné látky lze 

použít gravitační odlučovač typu otevřené hranaté nádrže. Lze jej použít i pro svedení 

odpadních vod z více míst v PJ. Například svedení kontaminovaných vod z výdejního 

stanoviště provozních hmot a z prohlídkových kanálů údržby hnacích vozidel. 

[11] [ŠKAPA , P., Provoz dep II, 2004.] 
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4   Některé legislativní požadavky pro skladování a manip ulaci 

hořlavých kapalin  

 

4.1      Hořlavé kapaliny. Pln ění a stáčení výdejní čerpací stanice  

          ČSN 65 0202    

  

            Hořlavé kapaliny a topné oleje mohou být plněny jen do cisternových vozidel               

a cisternových kontejnerů schválených a označených pro příslušné kapaliny podle               

ČSN 65 0201 (Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.) a předpisů 

pro přepravu nebezpečného zboží. 

            Plnění a vyprazdňování cisternových vozidel a cisternových kontejnerů  musí být 

prováděno za stálého dozoru obsluhy a musí při něm být dodržovány požadavky ČSN 33 2030 

(Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny.). 

            Pro všechny prostory plnících, stáčecích a čerpacích stanovišť musí být stanoveno 

prostředí podle ČSN 33 2000 (Elektrické instalace budov.). 

            Kolem zařízení plnících a stáčecích stanovišť, čerpacích stanic a tankovacích stanic se 

stanovují prostory s nebezpečím výbuchu podle ČSN 33 2320 (Elektrická zařízení pro 

výbušnou plynnou atmosféru.). 

            Požární bezpečnost plnících a stáčecích stanovišť, čerpacích stanic a tankovacích stanic 

se řeší podle ČSN 73 0804 (Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty.) a ČSN 65 0201 

(Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.). 

            Skladovací nádrže musí být zabezpečeny podle ČSN 65 0201. Nádrže smí být 

v některém z těchto provedení: 

 

-    podzemní jednoplášťové zevně kontrolované, 

-    podzemní dvouplášťové, 

-    nadzemní dvouplášťové do objemu 50m3 , 

-    nadzemní jednoplášťové uzavřené podle ČSN 65 0201 : 1992 do objemu 50 m3 . 

             

            Výběr vhodné pojistné armatury a její umístění se provádí podle ČSN 13 6651 

(Neprůbojné pojistné armatury – základní ustanovení.). 



 27 

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

provádí za podmínek uvedených v ČSN 65 0201 (Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, 

skladování a manipulaci.) a ČSN 75 3415 (Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro 

manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.). 

            Elektrické zařízení plnících a stáčecích stanovišť, čerpacích stanic a tankovacích stanic 

se revidují ve lhůtách stanovených ČSN 33 1500 (Elektrotechnické předpisy – revize 

elektrických zařízení.). 

            Plnící a stáčecí stanoviště musí být opatřena bezpečnostními tabulkami a značkami 

podle ČSN 01 8012 (Bezpečnostní značky a tabulky.) a ČSN 01 8013 (Požární tabulky.). 

            Prostory s nebezpečím výbuchu a s nebezpečím požáru musí být opatřeny 

bezpečnostními tabulkami podle ČSN 33 2000 a ČSN 33 2320. 

            Při použití nekovových konstrukčních materiálů v prostorech s nebezpečím výbuchu 

musí být splněny požadavky ČSN 33 2030 a ČSN 33 2031. Odolnost použitého plastu proti 

chemikáliím se ověřuje podle ČSN EN ISO 178 (Plasty – ohybová zkouška.). 

            Skříně z plastu musí mít povrchový odpor menší než 109Ω a musí splňovat požadavky 

ČSN 33 2030.  

[3] [ČSN 65 0202, 1995.] 

 

 

 4.2     Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a ma nipulaci 

            ČSN 65 0201    

 

            Nádrže, kontejnery a technologické zařízení musí splňovat všeobecné požadavky na 

ochranu před účinky statické elektřiny  podle ČSN 33 2030. 

            Pro řešení požární bezpečnosti staveb provozoven a uzavřených skladů platí            

ČSN 73 0804. 

            Sklady nesmějí být řešeny jako vestavěné a musí být použito konstrukcí druhu D1 

podle ČSN 73 0804. Nosné konstrukce vnějších potrubních rozvodů (potrubní mosty) musí být 

druhu D1 podle ČSN 73 0804. 

            Přístupové komunikace, jejich počet a dimenzování se navrhují podle  ČSN 73 0804. 



 28 

            Provozovna musí být větrána podle hygienických předpisů a podle požadavků          

ČSN 33 2320 pro větrané prostory. 

            Havarijní a záchytní jímky musí být z nehořlavých hmot nebo hmot, jejíž index šíření 

plamene i = 0 podle ČSN 73 0863 (Požárně technické vlastnosti hmot – stanovení šíření 

plamene po povrchu stavebních hmot.). 

            Při navrhování stavebních konstrukcí odolných proti působení hořlavých kapalin se 

postupuje podle ČSN 73 0081 (Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Všeobecné ustanovení.)   

a ČSN 73 1214 (Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti 

korozi.). 

            Odstupové vzdálenosti uzavřených i neuzavřených skaldů a provozoven  se stanoví  

podle ČSN 73 0804.  

            Ochranná pásma se stanoví podle ČSN 33 3300 (Elektrotechnické předpisy. Stavba 

venkovních silových vedení.). 

            Pro potrubní rozvody umístěné na vnějším líci pláště stavebního objektu platí          

ČSN 73 0804. 

            Provozovny a sklady musí být označeny příslušnými bezpečnostními tabulkami podle 

ČSN ISO 3864 (Bezpečnostní značky a tabulky.), ČSN 01 8013 (Požární tabulky.)                   

a ČSN ISO 3864 (Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení.) a musí být pro ně 

zpracovány požární řády. 

Stacionární nádrže musí: 

 

-    být chráněny proti korozi, 

-    mít zařízení pro měření výšky hladiny hořlavé kapaliny v nádrži, 

-    mít zařízení zabezpečující nádrž proti přeplnění nebo zařízení pro signalizaci maximální 

hladiny hořlavé kapaliny, 

-    být konstrukčně upraveny tak, aby bylo umožněno  bezpečné odstranění kalu a vody, 

-    mít u ohřívaných nebo chlazených nádrží instalováno zařízení pro průběžné  měření teploty 

se signalizací nejvyšší dovolené teploty, 

-    svým provedením umožnit bezpečný odběr vzorku. 

 

            Další legislativní požadavky pro skladování a manipulaci hořlavých kapalin jsou 

uvedeny v platných normách a dopravní organizace jsou povinny se jimi řídit. 

[2] [ČSN 65 0201, 2003.] 
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5       Palivové hospodá řství provozní jednotky Šumperk 

 

           Objekty, ve kterých se ropné látky přijímají, skladují, vydávají, nebo kde se s ropnými 

látkami manipuluje, musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do 

povrchových nebo do podzemních vod nebo k nepřípustnému znečištění terénu.   

 

 

5.1     Stáčecí – výdejní stanovišt ě 

 

            Stáčecí – výdejní stanoviště je částečně kryté. Je tvořeno betonovým nepropustným 

platem, které má rozměry  30,0 x 5,0 metrů. Plato je vyspádované k postrannímu žlábku a je 

pokryto předepsanou izolací proti propuštění ropných produktů. Žlábek je veden do havarijní 

jímky o objemu 10,0 m3  což odpovídá normě ČSN  65 0202. Vedle výdejní plochy je 

vybetonovaná technická šachta.  

            Zařízení umožňuje stáčení železničních cisteren s motorovou naftou do tří nádrží typu 

NM 75 a zbrojení železničních hnacích vozidel motorovou naftou z těchto nádrží pomocí 

výdejního stojanu. Zvolené řešení neumožňuje provádět obě tyto činnosti současně. Elektrická 

zařízení musí být vypínatelná z jednoho místa, které je kdykoli dosažitelné. Hlavní vypínač je 

umístěn ve strojovně. Na výdejní plochu je upraven nájezd pro automobily, aby bylo možné 

provádět výdej nafty z úložných nádrží do cisternového automobilu. Výzbrojní zařízení je 

kombinované. Disponuje výkonem 100 l.min-1 nebo 170 l.min-1, což odpovídá malé až střední 

tankovací stanici. Pro výdej nafty do cisternového automobilu je k dispozicí čerpací soustrojí   

o výkonu 500 l.min-1. Rozvod pohonných hmot na výzbrojní stanoviště je řešen nadzemním 

potrubím. Potrubí musí být kontrolováno v předepsaných intervalech, nejméně však jednou 

ročně. Naftovod je opatřen antikorozním nátěrem, který zabraňuje korozi a účinkům statické 

elektřiny. Potrubní rozvody jsou umístěny tak, aby nemohly být poškozeny provozem strojů    

a technologických zařízení. Jsou opatřeny uzavíracími armaturami, aby bylo možno odpojit 

jednotlivé úseky potrubí. Pro zamezení případných nebezpečných úkapů ropných látek při 

zbrojení vozidel je k dispozici přenosná záchytná vana. Odkapaná nafta se přečerpá do zvlášť 

označených sudů odkalovacím čerpadlem. Znečištěná nafta se nechává odvézt příslušnou 

firmou. Na obrázku č. 5.1 můžeme vidět stáčecí – výdejní stanoviště provozní jednotky 

Šumperk.  
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Obr. č. 5.1: Stáčecí – výdejní stanoviště provozní jednotky Šumperk 

  

   

5.2      Ukládací za řízení 

 

            Tři nadzemní jednoplášťové uzavřené nádrže typu NM 75 každá o obsahu 75 000 litrů 

jsou umístěny v nekryté nepropustné betonové vaně. Vana je obdélníkového půdorysu, má 

rozměry 10,0 x 15,0 x 1,0 metr a plní funkci havarijní jímky. Havarijní jímka musí být 

dimenzována nejméně na celý objem jedné největší nádrže na hořlavé kapaliny, která se v ní 

vyskytuje. Objem jímky tomuto kritériu odpovídá. Nádrže jsou vybaveny potřebným zařízením 

pro bezpečnou manipulaci s motorovou naftou, včetně ultrazvukového měření hladiny. Nádrže 

jsou opatřeny nátěrem zabraňujícím korozi, účinkům bludných proudů a slunečního záření. 

Plnění nádrží se provádí z cisterny pomocí čerpadel a čerpací skupiny M 21, která má výkon 

1000 l.min-1. Připojení M 21 na elektrickou síť je přes elektrický rozvaděč, ve kterém jsou 

přístroje k jištění M 21 a ovládací prvky. Veškerá elektroinstalace musí být zhotovena 

v nevýbušném provedení. Na nádržích nechybí označení třídy hořlavosti, druhu skladované 

látky a bodu vzplanutí. Pokud by došlo k porušení pláště nádrže, obsah vyteče do nepropustné 

havarijní jímky. Likvidace této havárie se provede dle platného havarijního plánu, který 
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stanovuje všechna plánovaná technická, materiálová, organizační a personální opatření, která 

se uplatňují v případě likvidace mimořádných událostí a omezení jejich následků v oblasti ŽP. 

            Na obrázku č. 5.2 vidíme tři nadzemní ležaté ukládací nádrže se strojovnou, ve které je 

umístěno příslušenství k nádržím. Obrázek č. 5.3 znázorňuje schematický nákres nádrže č.2 . 

  

 

Obr. č. 5.2: Ukládací nádrže se strojovnou  

 

 

Obr. č. 5.3: Schematický nákres nádrže č.2 NM 75 (75 m3 ) 
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5.2.1 Ultrazvukové měření hladiny  

               

            V nádrži jsou stanoveny tyto hladiny: 

 

-    Minimální hladina: Je ve výšce 19 cm od dna. Doporučuje se zastavit  odčerpávání u výšky 

25 cm. Pokud je nafta vyčerpána pod tuto hodnotu, zastaví se automaticky čerpadla. Výšku 

hladiny odečteme na displeji ultrazvukového měření hladin. 

-    Hladina povoleného plnění: Je ve výšce 250 cm. Výšku odečteme na ultrazvukovém měřiči 

hladin. 

-   Maximální hladina: Je ve výšce 262,5 cm. Čerpadla se zastaví automaticky. Zároveň se   

spustí houkačka a varovné světlo. Odblokování čerpadel může provést jen osoba pověřená. 

-     Havarijní hladina: Je ve výšce 269,5 cm. Čerpadla se zastaví automaticky. Zároveň se 

spustí houkačka a varovné světlo. Odblokování čerpadel může provést jen osoba pověřená. 

      Výška celé nádrže je 280 cm. 

 

           Opatření při přeplnění: Ihned přerušíme stáčení. Přeplněnou nádrž odčerpáme do jiné  

prázdné nádrže. O přeplnění provedeme zápis. 

            Výšku hladiny je nutné kontrolovat při každém stáčení nafty do nádrží. 

            Tankovací stanice je doplněna ultrazvukovým měřením a hlídáním hladiny. Na vnější 

pravé straně strojovny je umístěn rozvaděč, kde je měření hladin UNIDATZ umístěno. Přímo 

lze odečíst výšku hladiny, obsah nafty v nádrži a teplotu uvnitř nádrže. Zařízení monitoruje 

minimální, maximální a havarijní hladinu. V nádržích musí vždy zůstat výška minimální 

hladiny 25 cm, jinak zařízení automaticky zablokuje výdej i stáčení. Při překročení havarijní 

hladiny zařízení automaticky vypne čerpadla a spustí se zvukový varovný signál. Varovný 

signál odkvitujeme tlačítkem ve strojovně. 

 

5.2.2 Odkalování nádrží 

 

            V místě výstupu na plošinu nádrží jsou umístěny odkalovací ventily. Pro odkalování se 

použije ruční odkalovací stojánkové čerpadlo. Sejme se ochranná zátka šroubení ventilu a 

připojí se hadice čerpadla. Kal se čerpadlem stáčí do sudu o objemu 200 l tak dlouho, až začne 



 33 

protékat čistá nafta. Po ukončení odkalování se uzavře ventil, povolí se odkalovací hadice. 

Odčerpáme zbytek nafty z hadice, hadici demontujeme a uzavřeme ochrannou zátku. Kal se 

likviduje dle zákona o odpadech. Pro odkalování platí zvláštní směrnice.   

 

 

5.3     Odvádění deš ťové vody 

 

            Stáčecí – výdejní plocha a záchytná plocha pod nádržemi jsou plochy nechráněné proti 

vlivům počasí. Po deštích v nich zůstává voda. Dešťovou vodu je nutné z ploch odstranit 

vypouštěním a odčerpáním. 

            Ze stáčecí–výdejní plochy se dešťová voda vypouští ventilem umístěným v šachtě 

vedle plochy. Ventil je trvale uzavřený. Pokud je na ploše voda, obsluha otevře ventil a vodu 

vypustí do lapače olejů. Potom ventil ihned uzavře. Na lapač olejů nesmí být vypuštěna 

případná havárie, jako je např. únik nafty na stáčecí plochu. Tento únik bude likvidován dle 

havarijního plánu. 

            Záchytná vana pro nádrže je těsná, dešťovou vodu je nutné odčerpat. Obsluha provede 

čerpání elektrickým čerpadlem a hadicí do šachty před lapač olejů. Do jiné kanalizační šachty 

není čerpání dovoleno. Případná havárie nesmí být odčerpána na lapač olejů. Havarijní únik 

bude likvidován dle havarijního plánu. 

            Vzniklé odpadní vody je nezbytné likvidovat s přihlédnutím k platným právním 

předpisům. Vypouštěné znečištění musí být v souladu se stanovenými limity podle platných 

předpisů (kanalizační řád, zákon o odpadech včetně prováděcích předpisů). 

   

       

5.4     Stáčení motorové nafty z železni ční cisterny 

 

          Plnění a vyprazdňování cisternových vozidel a cisternových kontejnerů musí být 

prováděno za stálého dozoru obsluhy a musí být při něm dodržovány požadavky ČSN 33 2031. 

Cisternový vůz se přistaví na stáčecí plochu (část vozu nesmí být mimo plochu), zajistí se proti 

ujetí a uzemní se. Ze šroubení ve stáčecí šachtě demontujeme ochrannou zátku a našroubujeme 

stáčecí hadici. Před našroubováním provedeme kontrolu těsnění hadice. Druhý konec 

našroubujeme na cisternu. Pod spoj hrdla cisterny se sací hadicí umístíme přenosnou záchytnou 

vanu. Otevřeme ventil cisterny a ventil ve stáčecí šachtě. Pohledem provedeme kontrolu spojů 
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(zda nekape nafta), podle potřeby utáhneme. Stáčení se provádí provozním čerpadlem. 

K dispozici je i čerpadlo záložní. Vynulujeme počítadlo vydaného množství paliva a otevřeme 

ventil čerpadla. Obsluha zvolí nádrž, do které se bude stáčení provádět. Obsah nádrže musí 

odpovídat obsahu cisterny. Pokud se uvedené obsahy neshodují, musí se po naplnění zvolené 

nádrže stáčení zastavit a zbytek stočit do jiné nádrže. Po ukončení čerpání zastavíme čerpadlo, 

zavřeme ventil cisterny a povolíme šroubení hadice u cisterny. Nevytéká-li nafta, hadici 

demontujeme a zasuneme do stojanu. Znovu zapneme čerpadlo a odsajeme zbytek nafty 

z hadice. Poté uzavřeme ventil ve stáčecí šachtě, demontujeme hadici a uzavřeme šroubení 

v šachtě a na cisterně.   

 

 

5.5     Volné p říslušenství  

         

          Skládá se ze stáčecích hadic, spojovacích hadic, redukcí pro připojení železničních 

cisteren, odkalovacího agregátu, čerpadel, filtrů, přenosné plechové záchytné vany, nádoby pro 

odběr vzorků nafty, vzorkovnice a vnějšího žebříku. Příslušenství je uloženo ve strojovně 

nádrží  NM 75. 

 

 

5.6      Podmínky pro obsluhu tankovací stanice   

      

            Obsluhu tankovací stanice mohou provádět pouze osoby pověřené a zaškolené, které 

byly prokazatelně seznámeny s ,,Provozním řádem naftového hospodářství“. Dále musí být 

seznámeni s předpisy Op14, Op16, D19, ŽPR, Kn5, směrnicí M32 o ochraně vod před 

znečištěním závadnými látkami, ČSN 75 3415, ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, včetně 

,,Havarijního plánu opatření pro případ úniku závadných látek ve strojové stanici“. Také musí 

být seznámeni se zásadami bezpečnosti práce na elektrických zařízeních podle vyhlášky          

č. 50/1978 Sb. Zaměstnanci musí projít zácvikem a být seznámeni s postupy obsluhy zařízení. 

Zácvik obsluhy zařízení naftového hospodářství musí být proveden podle ,,Zácvikového 

plánu“, který je rozložen na 14 pracovních směn, z tohoto jsou dvě směny noční. Předtím než 

bude pracovník zařazen na samostatný výkon práce je komisionálně přezkoušen z teoretických 

a praktických znalostí, které jsou nutné k obsluze naftového hospodářství. O přezkoušení se 

provede písemný zápis do ,,Výkazu o zkouškách“. Osoby, které nejsou k obsluze nebo údržbě 

zařízení určeny mají zákaz manipulovat se zařízením a vstupovat do vnitřních prostor úložiště. 
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            Zaměstnanci jsou pravidelně školeni a přezkušováni ze znalosti předpisových 

ustanovení a ustanovení ,,Provozního řádu“, souvisejících předpisů, norem a zásad bezpečnosti 

práce. Zkušební komise provede proškolení a přezkoušení obsluhy a to 1x ročně. Za provedení 

přezkoušení má odpovědnost předseda komise. 

            Pracovníci jsou ve dvouletých intervalech v rámci požárního školení II. stupně 

proškoleni a přezkoušeni ze znalosti směrnice M32 – Havarijního plánu a ČSN 75 3415,    

ČSN 65 0201. Proškolení a přezkoušení provede požární technik, který také provede písemný 

záznam do ,,Výkazu o zkouškách“ příslušného pracovníka. 

 

 

5.7      Možnosti havárií u naftového hospodá řství 

 

-    nedodržení provozního a obsluhovacího řádu tankovací stanice, 

-    nedodržení technologického postupu při zbrojení lokomotiv a motorových vozů, 

-    porucha signalizace max. stavu pohonných hmot v nádržích a ovládání plnění nádrží, 

-    poškození hadice při stáčení nebo zbrojení, 

-    nehodová událost – poškození palivových nádrží nebo rozvodů motorové nafty. 

            Havarijní únik ropných produktů můžeme chápat jako každý únik mimo místa určená 

ke shromažďování a zachycování ropných látek. Tento únik musí být neprodleně ohlášen 

určeným osobám. 

            K ropné havárii nemůže dojít při dodržení technologických pokynů uvedených 

v manipulačním řádu tankovací stanice provozní jednotky Šumperk. Pouze poškození čerpací 

hadice nebo nesprávná manipulace se zařízením by mohly ohrozit povrchové či podzemní 

vody. 

            Jestliže obsluha nebo jiný pracovník zjistí havarijní únik ropné látky, je povinen 

neprodleně učinit všechna opatření tak, aby se zabránilo jejich pronikání do půdy, vod 

povrchových či podzemních a do kanalizace. 

 

Pro likvidaci úniku ropných látek je v prostoru provozní jednotky Šumperk k dispozici: 

 

-    cca 20 pytlů Vapexu nebo podobného absorpčního materiálu, který je umístěn v příručním  

skladu, v olejovně, na dílně a u výzbroje motorové nafty, 
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-    havarijní sudy a písek jsou umístěny na skládce sudů, 

-    lopaty jsou umístěny ve skladu, 

-    Fibroil (netkaná střiž) je uložena na dílně a v příručním skladu olejovny, 

-    přenosné záchytné nádoby v místě výzbroje motorové nafty, 

-   koberce s vysokou absorpční schopností na ropné látky jsou uloženy na výzbrojní ploše       

a v olejovně. 

 

            V případě většího havarijního úniku, který nelze zvládnout vlastními prostředky, se 

volá  nejbližší hasičský útvar a je nezbytné informovat vedoucího pracoviště, vodohospodáře 

DKV Olomouc, referát životního prostředí a správu povodí řeky Desné. 

 

 

5.8      Údržba a opravy naftového hospodá řství 

 

            Technologická zařízení čerpacích stanic musí být kontrolována v pravidelných 

intervalech stanovených výrobcem nebo provozním řádem, nejméně však jednou ročně. 

Pracovníci údržby provádějí nezbytnou údržbu a opravy naftového hospodářství. Při údržbě     

a opravách se řídí ustanovením ČSN 65 0201, ČSN 75 3415, vyhl. ČÚBP 18/1987 Sb. 

            Závady objevené v provozu naftového hospodářství hlásí obsluha ihned vedoucímu 

strojmistrovi v provozní jednotce Šumperk. Postup v případě úniku ropných látek udává 

,,Havarijní plán opatření v případě úniku závadných látek“, který je přílohou Provozního řádu. 

Provozní řád je uložen v místnosti obsluhy naftového a olejového hospodářství provozní 

jednotky Šumperk. 

            Vyprázdnění záchytných jímek se provádí vždy po jejich naplnění, obsluha odčerpá 

obsah jímek do připravených sudů, určených pro znečištěnou naftu. Jednou měsíčně se provede 

tlaková zkouška tlakem stanoveným výrobcem nádrží a to 40 kPa po dobu 30 min, přičemž 

nesmí dojít k poklesu tlaku. Natlakování se provede kompresorem přes ventil, který je 

umístěný ve strojovně. Kontrolní manometr je umístěn taktéž ve strojovně. Výsledky zkoušek 

zapíše obsluha do provozního deníku zařízení.  
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5.9      Bezpečnostní opat ření 

 

-    všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat předepsané protipožární opatření, 

-   spojovací hadice musí být ukládány do určeného stojanu. Při spojování hadic se nesmí 

používat železné nářadí, protože by mohlo dojít k jiskření. Konce hadic musí být chráněny 

před vnikáním prachu a nečistot, 

-    odpady znečištěné ropnými látkami je zakázáno vypouštět do veřejné kanalizace,  

-    pod všechny spoje hadic na výdejní a stáčecí ploše musí být umístěny odkapní jímky a to  

při všech druzích manipulace s naftou, 

-    případné  úkapy  je  nutno  pečlivě  setřít Fibroilem nebo zasypat Vapexem. Potřebné nářadí    

a materiál je umístěn v tankovací stanici. Použitý Fibroil nebo Vapex se uloží do odpadních 

nádob k tomu určených, 

-    ve všech prostorách, ve kterých dochází k manipulaci s hořlavými kapalinami, je zakázáno 

kouření, manipulace s otevřeným ohněm a rozžhavenými předměty, 

-    manipulace se skladovanými hořlavými látkami je povolena jen osoba k tomu určeným, 

   -    plné a prázdné sudy musí být skladovány odděleně a místa označena příslušnými tabulkami, 

-  vstup do skladu  musí být označen požárně bezpečnostními tabulkami s označením třídy 

nebezpečnosti hořlavé látky. 

 

 

5.10    Evidence vydaného množství paliva 

   

           Výdej paliva do opravovaných vozidel probíhá na základě požadavků příslušného 

dílenského mistra pomocí informačního systému Axapta. Na základě tohoto dokladu je nafta 

přečerpána pomocí výdejního stojanu do příslušného vozidla. Zbrojení přijatých vozidel se 

taktéž zapisuje do informačního systému Axapta. 

            K výdeji paliva pro vnitro firemní dopravu se využívá ručně psaná výdejka, která se 

využívá po celou dobu kalendářního měsíce. Po skončení odběrů pracovník skladu pohonných 

hmot zapíše příslušné množství vydaného paliva do informačního systému a tím zatíží 

příslušné nákladové středisko.  
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5.11    Zhodnocení palivového hospodá řství provozní jednotky Šumperk 

 

            Provozní jednotka Šumperk má moderní ukládací zařízení včetně příslušenství 

ukládacích nádrží. Objem havarijní jímky pod nádržemi odpovídá normě ČSN 65 0201.   

            Skládka sudů je označena příslušnými tabulkami. Spojovací hadice jsou chráněny proti 

vnikání prachu a nečistot textilií.  

            Zastřešení stáčecího – výzbrojního stanoviště by bylo vhodné opatřit protikorozním 

nátěrem. Realizací kompletního zastřešení stáčecího – výzbrojního stanoviště by se zamezilo 

splachu plochy dešťovou vodou a odpadlo by vypouštění dešťové vody z plata a odčerpávání 

vody ze záchytné jímky. 

            Výdejnu pohonných hmot je třeba doplnit hasícími prostředky tak, aby odpovídala  

ČSN 73 0804.  

            Na výzbrojní ploše v místě stání železničních vozidel je třeba zbavit betonové plato od 

naftových úkapů postupem uvedeným v provozním řádu. U některých spojů potrubí ve 

strojovně se začínají objevovat drobné naftové prosákliny. Tyto spoje je nutné přetěsnit,       

aby nedocházelo k případným úkapům.  

            V příštích letech by se měla provést modernizace strojovny s příslušenstvím ke stáčení 

a výdeji paliva dle platných norem.   

[6] [KUNČICKÝ, L., Provoz a ekologie v DKV Valašské Meziříčí, pracoviště Frýdek Místek, 2001] 

[13] [ŠŤÁVA , L., Provozní a manipulační řád pro obsluhu tankovací stanice, DKV  Olomouc – provozní 

jednotka Šumperk, 2007.] 
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6       Technická opat ření vedoucí k racionalizaci nakládání s palivy 

 

         K základním požadavkům patří minimalizace spotřeby a ztráty energie. Zároveň je 

kladen důraz na snižování vlivů přenosu této energie na životní prostředí. Požadavky se dělí na 

spotřebu energie při jízdě vlaku (zrychlení, brždění) a při jeho stáních, kde by spotřeba energie 

měla být co nejnižší (pohotovostní režim vozidla, vytápění). 

[5] [KONOPÁSEK, P., Konstrukce železničních vozidel s ohledem na životní prostředí, 2001.] 

 

 

6.1      Automatické vedení vlaku  

              

            Zkušenosti se zaváděním výpočetní techniky a elektroniky v železniční dopravě 

umožnily také zavedení automatického vedení vlaku.  

            Celý systém je tvořen z funkční traťové a datové části. Mobilní část zahrnuje řídící 

počítače, zadávací klávesnice počítače, snímače traťových informačních bodů a displej na 

stanovišti strojvedoucího. Systém je schopen řídit jedno nebo i více hnacích vozidel ve vlaku. 

Traťová část zahrnuje soubor adresných traťových informačních bodů (např. v železniční 

stanici nebo u oddílových návěstidel). Datovou část tvoří popisy tratí a data z jízdních řádů 

vlaků. Datová část se ukládá do mobilní části zařízení. 

            Kromě automatického vedení systém dovoluje i ruční řízení vozidel a umožňuje 

automatické cílové brždění.  

          V příměstské dopravě je využití systému AVV nejefektivnější, neboť zde dochází 

k častým zastavením vlaku. 

 

6.1.1    Přínosy automatického vedení vlaku 

 

           Přesnost regulace rychlosti systému je ± 1 km.h-1. Uplatněním elektronického 

rychloměru byl odstraněn dlouhodobý nesoulad mezi elektronicky vyhodnocovanou rychlostí 

v regulátoru a elektromechanickým registračním rychloměrem s právně závazným údajem. 

            Regulátor cílového brždění je schopen zastavit vlak s typickou dráhovou přesností        

± 1 m. Činnost regulátoru jízdní doby je ovlivňována větším počtem náhodných okolností, 
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např. od okamžiku zavedení výběhu se průběh jízdy již dále nekoriguje. Regulátor jízdní doby 

je schopen realizovat dojezdy v rozsahu přibližně ± 5 s. oproti jízdnímu řádu což lze považovat 

za velmi dobré. 

            Úspora trakční energie je dalším nezpochybnitelným přínosem. 

            Zaměříme-li se na přínosy z ekologického hlediska, pak nám použití systému AVV 

snižuje energetickou náročnost na jízdu vlaku, což má vliv na snížení emisí. Při nižší spotřebě 

motorové nafty se také sníží počet tankovacích cyklů, čímž se podstatně omezí riziko ropné 

havárie u tankovací stanice.  

            Další přínosy jsou finančně nevyčíslitelné: snížení psychické zátěže strojvedoucího, 

zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení dodržování jízdního řádu, snížení opotřebení brzd, 

motoru apod. 

[12] [ŠKAPA , P., Železniční doprava, 2007.] 

[8] [LIESKOVSKÝ, A., Automatické vedení vlaků Českých drah, 2004.] 

 

 

6.2      Snížení hmotnosti vlaku  

             

            Snížení hmotnosti železničních vozidel je důležitým předpokladem pro snížení spotřeby 

energie při jejich provozu. Pro provoz vozidel, které jsou určeny pro potřeby osobní přepravy  

a jejich činnosti je hmotnost vlaku všeobecně nejdůležitějším parametrem, který značně 

ovlivňuje spotřebu energie. Například osobní doprava příměstská, místní a regionální je 

maximálně využívána ve smyslu ,,zastavení/rozjezd“, což značně ovlivňuje spotřebu.               

V případě nákladní dopravy má hmotnost vlaku daleko menší vliv na spotřebu. 

            Velmi důležité je při snižování hmotnosti dodržet parametry a podmínky konstrukce 

udávající stabilitu a bezpečnost v případě nárazu. Nejde pouze o otázku snížení hmotnosti 

vozové skříně, ale je potřeba, aby byly všechny prvky přispívající svou hmotností 

optimalizovány (hmotnost/funkce/LCC). Optimalizace většiny prvků povede k dalším úsporám 

hmotnosti vzhledem k lehčím napájecím a hnacím systémům a také lehčí podpůrné konstrukci. 

Z tohoto důvodu je rovněž velmi důležité se při konstrukci zaměřit na lehčí interiéry (stěnové 

panely, podlahy, izolace, sedadlové a toaletní systémy).  

[5] [KONOPÁSEK, P., Konstrukce železničních vozidel s ohledem na životní prostředí, 2001.] 
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6.3      Aerodynamika vlaku 

 

            Aerodynamika je při konstrukci železničních vozidel vysoce důležitým faktorem. Její 

důležitost ovlivňují především jízdní rychlosti. Jedeme-li rychlostí přibližně 100 km.h-1 je tento 

vliv významný, pokud ale dosahujeme rychlosti přibližující se 200 km.h-1  tak se aerodynamika 

stává kritickým faktorem. Z tohoto důvodu musí požadavky na konstrukci udávat skutečnou 

požadovanou maximální rychlost. U vysokorychlostní dopravy se setkáváme s pojmem 

,,aerodynamický odpor“. Vozidlo je nezbytné optimalizovat tak, aby mělo co nejnižší 

koeficient aerodynamického odporu. Tento koeficient má pak velký vliv na spotřebu energie 

vozidla. Hodnota aerodynamického odporu je za běžných podmínek velmi obtížně 

odhadnutelná a závisí na délce vlaku.  

[5] [KONOPÁSEK, P., Konstrukce železničních vozidel s ohledem na životní prostředí, 2001.] 

 

 

6.4      Optimalizace kapacity vlaku 

 

            Konstrukci železničního vozidla je třeba také optimalizovat z hlediska kapacity počtu 

cestujících nebo přepravených tun zboží. Optimalizace kapacity vede k podstatnému snížení 

spotřeby energie. Existuje však určitý kompromis mezi optimalizací kapacity a pohodlím 

cestujícího. Optimalizaci kapacity lze rozdělit do několika částí: 

 

-     zpřesnění daného vozidlového parku (použití patrových vozů apod.), 

-     vybavení vlaku (konstrukce sedadel v osobních vlacích), 

-  délka vlaku s ohledem na očekávanou změnu poptávky po dopravě (použití menších 

jednotek atd.). 

 

            Vhodnou volbou umístění technického zařízení vznikne větší prostor pro cestující. 

Např. konstrukce patrových vozů umožňuje instalaci většího počtu sedadel na danou délku 

vlaku což vede ke snížení celkové hmotnosti na sedadlo a ke snížení odpovídající spotřeby 

energie. 

[5] [KONOPÁSEK, P., Konstrukce železničních vozidel s ohledem na životní prostředí, 2001.] 
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6.5      Brzdící energie vlaku 

 

            Úspory energie dosáhneme i použitím rekuperačních brzd nebo popřípadě elektrických 

brzd. Také je produkováno méně brzdného prachu a hluku než v případě použití klasické 

mechanické brzdy. Využitím rekuperačních brzd docílíme maximální schopnosti řídit brzdnou 

sílu železničních vozidel. Velikost úspory energie závisí na typu vozu, počtu hnaných náprav, 

napěťovém systému, typu dopravy a topografických parametrech. Využít elektrických 

vlakových souprav pro použití rekuperačních brzd je z tohoto hlediska nejvýhodnější. 

[5] [KONOPÁSEK, P., Konstrukce železničních vozidel s ohledem na životní prostředí, 2001.] 

 

 

6.6      Izolace vozové sk říně 

 

            Požadavek na splnění určitého izolačního standardu závisí na klimatických podmínkách 

dané oblasti. Optimalizace tepelné ztráty lze docílit: 

 

-     omezením doby otevření dveří (např. automatickým uzavíráním dveří), 

-     optimalizace ventilačních a topných systémů. 

[5] [KONOPÁSEK, P., Konstrukce železničních vozidel s ohledem na životní prostředí, 2001.] 
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7       Návrh nové tankovací stanice v Pars nova 

 

7.1      Popis stávajícího stavu palivového hospodá řství 

 

            V Pars nova se nafta skladuje v podzemní nádrži o objemu 50 m3 . Podzemní nádrž je 

jednokomorová, ležatá, dvouplášťová a má nepřístupný povrch. Vnitřní plášť je tvořen 

plastovou vložkou, vnější plášť je řešen jako svařenec z oceli. Podzemní nádrže se havarijními 

jímkami nevybavují. 

            Plnění nádrže se provádí z železniční cisterny na nepropustné betonové ploše, která je 

nekrytá. Plocha je situována v těsné blízkosti podzemní nádrže na zbrojící koleji a je 

vyspádovaná do havarijní jímky.  

            Výdej nafty z podzemní nádrže do nádrží železničních vozidel je prováděn velmi 

jednoduchým výdejním stojanem, který postrádá ukazatel vydaného množství paliva. Tento 

ukazatel je ve strojovně palivového hospodářství. Výdej probíhá na nekryté nepropustné 

betonové ploše, která je situována o 20 m dále než plocha ze které se plní podzemní nádrž. 

Toto řešení je nepraktické, jelikož bylo nutné vybudovat dvě nepropustná betonová stání 

s dvěma havarijními jímkami. Rozvod paliva na výzbrojní stanoviště je pozemním potrubím, 

které postrádá antikorozní nátěr. Čerpadla s příslušenstvím naftového hospodářství jsou 

umístěna ve strojovně v administrativní budově vedle betonových ploch. Výkon výzbrojního 

zařízení je 70 l.min-1 , což odpovídá malé tankovací stanici. 

 

 

Obr. č. 7.1: Výzbrojní stanoviště s výdejním stojanem 
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            Jelikož není nádrž opatřena žádným signalizačním zařízením, které by sledovalo výšku 

hladiny v nádrži,  je kontrola prováděna ručně pomocí měrné tyče. Zkouška těsnosti se dělá 

každé dva roky. Kontroluje se meziplášť nádrže na únik ropných látek a provádí se tlaková 

zkouška nádrže předepsaným tlakem 30 kPa. Čištění nádrže zajišťuje firma Stelo Oil spol. 

s.r.o. a realizuje se jednou za dva roky. Při úniku ropných látek je k dispozici sorpční havarijní 

souprava, která obsahuje vše, co je k likvidaci havárie potřeba. Souprava je uložena ve 

strojovně v administrativní budově spolu s Provozním řádem a Havarijním plánem. 

            Od palivové nádrže je vedeno nadzemní naftovodní potrubí ke zkušebně motorů. 

Nadzemní naftovod má za úkol zásobovat testované motory palivem. Celková délka 

nadzemního potrubí byla změřena laserovým dálkoměrem Disto D3 a činí 530 m. Vnitřní 

poloměr trubky je  3,2 cm.  

Objem uskladněného paliva v potrubí je: 

hrV ⋅⋅= 2π = 332 7,18,1704140530002,314,3 mcm ≅=⋅⋅ = 1700l  

Jelikož je potrubí jednoplášťové je zde možné riziko ropné havárie. 

            Zkušebna motorů je v provozu od roku 1978 a v současnosti je využívána jen omezeně, 

jelikož se současný program v Pars nova zaměřuje na jiné provozní cíle. Pokud by palivo bylo 

v nadzemním naftovodu uskladněno déle jak tři měsíce, mohlo by dojít k jeho znehodnocení. 

Stav palivového hospodářství odpovídá jeho stáří a proto je nutné provést sanaci a vybudovat 

novou tankovací stanici, která by odpovídala příslušným normám. 

 

Obr. č. 7.2 Nadzemní naftovod vedený od palivové nádrže ke zkušebně motorů s 

                      betonovým nepropustným platem, ze kterého se zbrojí podzemní nádrž 
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7.2      Situování nové tankovací stanice 

 

            Vedle budovy kde probíhá zkoušení motorů je vybudováno kryté stanoviště pro 

odzbrojování železničních vozidel od provozních hmot. Tohoto stanoviště by se po 

rekonstrukci dalo využít také jako výzbrojního, jelikož je přizpůsobeno k manipulaci s ropnými 

látkami. Rekonstrukce stanoviště pro manipulaci s ropnými látkami musí být provedena 

v souladu s platnými normami. Je nutné provést revizi elektroinstalace. Ta musí být                 

v nevýbušného provedení. Odzbrojovací stanoviště s technickou šachtou vidíme na 

následujícím obrázku. 

 

 

Obr. č. 7.3 Odzbrojovací stanoviště železničních vozidel 

 

Ukládací nádrž s příslušenstvím by se dala umístit do částečně zastřešeného skladu č.4. Sklad 

je oplocen plotem s posuvnou bránou a nachází se ve vzdálenosti cca 30 m od odzbrojovací 

plochy. Toto umístění je výhodné z hlediska rozvodu nafty k výzbrojnímu stanovišti a ke 

zkušebně motorů. Sklad má vybetonovanou podlahu o rozměrech 20,0 x 8,0 m což bude 

postačovat pro umístění ukládací nádrže s příslušenstvím. Ve skladu je umístěn hutní materiál 
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s náhradními díly pro železniční vozidla. Tento materiál je nutné v rámci reorganizace 

přemístit do jiného skladu. Sklad bude zapotřebí upravit tak, aby byla možná instalace 

nadzemní ukládací nádrže s příslušenstvím dle platných norem. Na dalším obrázku je návrh 

rozmístění palivového hospodářství. 

 

 
Obr. č. 7.4 Schéma rozvržení palivového hospodářství 

1 – zkušebna motorů s dalšími prostory, 2 – kryté odzbrojovací (výzbrojní) stanoviště,             

3 – odstavná kolej, 4 – nový nadzemní naftovod vedoucí od ukládací nádrže k výzbrojnímu 

stanovišti a do zkušebny motorů, 5 – příjezdová cesta ke skladu, 6 – posuvná brána skladu č.4,                 

7 – vybetonovaná nekrytá manipulační plocha skladu č.4, 8 – vybetonovaná krytá plocha 

skladu s uskladňovací nádrží a příslušenstvím, 9 – současný nadzemní naftovod vedený od 

palivové nádrže ke zkušebně motorů, 10 – nepropustné betonové plato ze kterého se plní 

podzemní nádrž, 11 – nepropustné betonové plato na kterém se zbrojí hnací železniční vozidla, 

12 – administrativní budova, 13 – strojovna s příslušenstvím palivového hospodářství,            

14 – podzemní nádrž o objemu 50 m3  
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7.3      Výběr komponent ů pro novou tankovací stanici 

          

7.3.1    Ukládací zařízení 

 

            Jelikož se v Pars nova zbrojí pouze železniční vozidla opravovaná nebo rekonstruovaná 

a vozidla pro vnitrostátní dopravu bude postačovat kapacita úložiště na 20 000 l motorové 

nafty.  

Možná varianta ukládacího zařízení: 

 

-     nadzemní dvouplášťová ležatá nádrž Ekonomik typu NDNe 20 

                      -   nádrž je vystrojena dle ČSN 65 0201, ČSN 65 0202 a ČSN 75 3415 a splňuje veškerou  

českou legislativu, 

                      -    rozměry: průměr  d = 2200 mm, délka:  l = 5300 mm, 

                      -    cena: 247 900 Kč. 

               [14] [<http://nadrze.ocelovenadrze.cz]     

             

            Nádrž bude možno zbrojit palivem z výzbrojního stanoviště z železničního 

cisternového vozidla, ale také z manipulační plochy skladu z cisternového silničního vozidla. 

Zbrojení železničních vozidel bude prováděno na výzbrojním stanovišti a zbrojení přepravních 

vozíků bude probíhat na manipulační ploše skladu. 

 

Obr. č. 7.5 Nadzemní ležatá dvouplášťová nádrž Ekonomik 

                               [14] [<http://nadrze.ocelovenadrze.cz] 
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7.3.2    Výzbrojní zařízení   

 

            Firmě bude postačovat výkon výzbrojního zařízení do 100 l. min-1. Dalším požadavkem 

je, aby výdejní stanoviště bylo řešeno jako samoobslužné na čipové karty. 

Vzhledem k těmto požadavkům je možné volit: 

 

-     digitální výdejní stojan MC 50, 

       -   maximální počet uživatelů je 50, z nichž každý má svůj přístupový čipový klíč, 

       -   průtok: 70 l. min -1  , 

       -   motor: 230 V/50Hz, 

       -   váha: 25 kg, 

       -   cena: 37 950 Kč. 

[15] [<http://www.traso.cz] 

 

7.3.3    Čerpací soustrojí     

 

            S ohledem na požadovaný výkon výzbrojního zařízení a vzdáleností, kterou budeme 

muset překonat mezi skladem nafty, výzbrojním místem a zkušebnou motorů by se dalo zvolit 

čerpadlo pro nízkoviskózní média typu: 

 

-     Rover BE – M 50, 

       -   příkon: 2,1 kW, 

       -   průtok: 240 l.min-1, 

       -   dopravní výška: 21 m, 

       -   cena: 10 950 Kč. 

[16] [<http://www.vkcerpadla.cz] 

 

7.3.4    Příslušenství 

   

            Pokud není k dispozici je nutné opatřit následující příslušenství: 

 

-     ventily, přípojky, rozbočky, šroubení a stáčecí hadice, plechovou záchytnou vanu, 

-     filtr k zachycování případných mechanických nečistot, 
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-     kalibrovanou měrnou tyč, 

-     měřič stočeného množství nafty, 

-     bezpečnostní havarijní soupravu, 

-     příslušenství pro elektroinstalaci, 

-     havarijní sudy, 

-   cca 50 metrů spojovací naftovodní trubky o vnějším průměru 51 mm a tloušťkou stěny        

5 mm.  

[7] [LEINVEBER, J.; ŘASA, J.; VÁVRA, P., Strojnické tabulky, 1999.] 

 

 

7.4      Vyhodnocení návrhu nové tankovací stanice 

 

         Z hlediska ochrany životního prostředí bude mít výstavba nové tankovací stanice kterou 

jsem navrhl velký přínos, jelikož stávající situace palivového hospodářství není 

v odpovídajícím legislativním stavu. Nová stanice bude méně zatěžovat životní prostředí než 

stávající řešení palivového hospodářství. 

            Realizací nové tankovací stanice by odpadlo neefektivní využití stávajícího naftovodu, 

čímž by se značně snížilo riziko ropné havárie a demontáží konstrukce naftovodu by se 

uvolnily zabrané prostory k efektivnějšímu využití. Podzemní naftová jímka, která je 

kontrolována na únik ropných látek pouze jednou za dva roky, se nahradí moderní nadzemní 

ukládací nádrží s kompletním příslušenstvím. Nadzemní dvouplášťová ukládací nádrž se 

snadněji kontroluje a zajišťuje proti případným netěsnostem a únikům paliva. Dvouplášťová 

nádrž s objemem do 100 m3  nemusí mít havarijní jímku. Musí být umístěna na zpevněném a 

nepropustném podkladu, vyspádovaném do sběrné jímky. Objem stávající naftové jímky 50 

m 3  není plně využit. Zmenšení objemu ukládací nádrže na 20 m3  je z pohledu ochrany 

životního prostředí výhodnější. Strojovna v administrativní budově se zastaralým naftovým 

příslušenstvím se vyklidí, zbaví naftových úkapů a nahradí příslušenstvím novým. Uvolněný 

prostor by se mohl využít např. pro další sklad. Dvě betonová plata je třeba vyčistit od 

naftových úkapů pomocí absorpční hmoty. Nevyhovující výdejní stojan se demontuje a nahradí 

stojanem samoobslužným na čipové karty. Dvě nekrytá betonová stání se nahradí jedním 

krytým stáním. Jedno krytého stání je v praxi výhodnější a z hlediska ochrany životního 

prostředí přijatelnější. 
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            Samoobslužný výdejní stojan budou moci obsluhovat všechny osoby, které jsou touto 

činností pověřené zaměstnavatelem a vlastní příslušný čipový klíč. Použitím tohoto stojanu se 

sníží technologické doby při zbrojení vozidel palivem a sníží se potřeba zaměstnance, který 

zbrojí palivo do vozidel. 

            Ukládací zařízení, výzbrojní zařízení a čerpací soustrojí bude stát firmu cca               

300 000 Kč. Dále je nutné započíst náklady na související stavební práce, demontáž stávajícího 

zařízení a montáž nové technologie. Tyto položky nelze vyčíslit bez podrobné kalkulace.   

            Návratnost vložených finančních prostředků do nově vybudovaného palivového 

hospodářství bude promítnuta v úsporách za opravy a údržbu původního zařízení. Dále vznikne 

úspora nákladů na zaměstnance, který zbrojí hnací vozidla palivem.    
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8       Závěr        

 

            Tato bakalářská práce se zabývá analýzou způsobů nakládání s palivy v dopravních 

organizacích a zaměřuje se na technická zařízení a technicko organizační opatření pro 

nakládání s palivy. Cílem bylo navrhnout technická opatření vedoucí k racionalizaci nakládání 

s palivy a k omezení znečišťování životního prostředí dopravní organizací. 

            V úvodu je uvedeno základní rozdělení paliv spolu s popisem nejpoužívanějších paliv. 

Dále je všeobecně popsána manipulace a skladování paliv v dopravní organizaci.   

            Na závěr byl analyzován stav palivového hospodářství v provozní jednotce Šumperk        

a ve firmě Pars nova.  

            V provozní jednotce Šumperk bylo popsáno technické řešení stáčecího a výdejního 

stanoviště spolu s ukládacím zařízením. Dále byly popsány některé technické úkony, spojené 

s palivovým hospodářstvím. Na závěr byl uveden popis evidence vydaného množství paliva     

a celkové zhodnocení palivového hospodářství spolu s drobnými návrhy pro zlepšení ochrany 

životního prostředí v podniku. 

            V Pars nova byl proveden kompletní návrh nové tankovací stanice. Nejdříve byl popsán 

stávající stav palivového hospodářství. Dále bylo navrženo situování tankovací stanice spolu 

s výběrem komponentů potřebných pro provoz palivového hospodářství. Na závěr byly 

uvedeny výhody, které vzniknou realizací nového palivového hospodářství.   
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PŘÍLOHY 
 
 
Příloha P I: Protipožární opatření          
[4] [KOMOŇOVÁ, J.; MARKOVÁ, J.; KÖRBEROVÁ, A..; et al. Zabezpečení čerpací stanice pohonných hmot  

z hlediska ochrany životního prostředí, 2003.] 

 

         Obsluha čerpací stanice je povinna dodržovat pro zajištění požární bezpečnosti tyto 

preventivní požadavky a zásady: 

-   Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve vzdálenosti min. 20 m od 

čerpací stanice. Na tuto povinnost upozornit i ostatní uživatele pokud ji nedodržují. 

-    Obsluha čerpací stanice musí být přítomna po dobu stáčení z cisterny. 

-    Místa znečištěná pohonnými hmotami musí být ihned posypána Vapexem a ten odklizen do 

příslušné nádoby. 

-     Pro likvidaci případného požáru musí být k dispozici u čerpací stanice dostatečné množství 

hasících přístrojů. Jejich počet, typ a rozmístění je závislé na posouzení požárního 

nebezpečí. 

-    Nad celým zařízením musí být zajištěn dozor osobami prokazatelně poučenými o obsluze, 

manipulaci a údržbě zařízení. Případné zjištěné závady musí být ihned odstraněny. 

-    Osobám, které nejsou k obsluze,  údržbě, čištění,  kontrole  a   opravě   zařízení   určeny, je  

manipulace  se  zařízením  a  vstup  do  všech  prostorů  se  zařízením hořlavých kapalin 

zakázán. 

-  Znečištěné textilie musí být skladovány v nehořlavých nádobách s víkem a pravidelně 

odváženy. 

-   Minimálně dvakrát ročně je nutné zkontrolovat elektrickou instalaci, která musí splňovat 

požadavky ČSN 33 2320. 

-   Šachty průlezů nádrží, šachta stáčecí a další prostory je nutno udržovat čisté a v pořádku. 

Nashromážděná voda a jiné nečistoty se musí odstranit. 

-   Víčka všech armatur je povoleno otvírat jen při manipulaci (stáčení, měření, apod.), jinak 

musí být armatury stále uzavřeny. Veškeré zařízení čerpací stanice musí být zabezpečeno 

proti manipulaci nepovolanými osobami a osobami neoprávněnými.   

            Další předpisy protipožárního opatření jsou uvedeny v platných normách a všichni 

zaměstnanci jsou povinni je dodržovat. 
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Příloha P II:  Tab. č. 2.1: Fyzikální vlastnosti a chemické složení některých současných    

paliv a jejich složek 

[9] [MATĚJOVSKÝ , V., Automobilová paliva, 2005.] 

  
vlastnost benzin LPG CNG metanol  etanol MTBE nafta ME ŘO 

chemická 
formulace 

přibližně 
CxH1.8x 

přibližně 
CxH2.6x CH4 CH3OH C2H5OH CH3OC4H 

přibližně 
CxH1.9x 

přibližně 
C19H35O2 

převažující 
uhlovodíky C4 až C10 C3 až C4 CH4       

C10 až 
C22   

hustota (kg.m-3) 
při15°C 720-775 510-580  693 796 794 746 800-848 870-890 

výhřevnost     
(MJ.kg-1) 42-43,5 46 50 19,9 26,8 35,2 42,5 38,5 

výhřevnost    
(MJ.l-1) při25°C 31-32,9 25,3 34,2 15,9 21,3 26,3 35,6 34,3 

teplota vznícení 
(°C) 450 460 650 450 420 435 250 300 

OČ VM 91-100 cca 100 130 111/126* 108/120* 118     

OČ MM 82-90 91   90/96* 90/99* 101     

CČ       5 7 12 nad 51 ~58 

CI 10     0 až -3 5 <0 nad 46 ~54 

λ(vzduch/palivo) 14,7 15 17,2 6,5 9 11,7 14,6 13,2 

bod/rozmezí 
varu (°C) 

~30 až 
210 4 až -42 -162 65 78 55 

160 až 
360 

320 až 
360 

výparné teplo 
(KJ.kg-1) 290 300 555 1110 904 337 180 260 

meze hořlavosti           
(% hm.) 0,7-7,0 1,5-9,0 5-15 5,5-26 3,5-15 1,6-8,4 0,6-6,5 0,6-6,5 

energie inic. 
(MJ.kmol-1) 
jiskry (MJ) 

90-150 
0,24 ~260 velká 0,14 0,2   ~45   

obsah uhlíku        
(% hm.) 85,5 84 74,25 37,5 52,2 68,21 86 77 

obsah vodíku     
(% hm.) 14,5 16 24,75 12,5 13 13,6 14 12 

obsah kyslíku       
(% hm.) až 2,7 0 0 50 34,8 18,2 až 0,6 11 

tlak par (kPa)** 45 - 90 1550   42 21   pod 1 pod 1 

bod tuhnutí (°C)  pod -45 
pod       
-100 -183 -97,7 -114,1   0 až -32 5 až -20 

bod vzplanutí 
(°C) pod -30 pod -45    11 ~20   nad 55 

nad 
100*** 

*       směsná oktanová čísla 
**      pro benziny jako DVPE, pro LPG jako maximální hodnota při 40°C 

***     obvyklá hodnota pro komerční produkty, čisté estery mají bod vzplanutí nad 180 

Poznámka: hustota ve sloupci MEŘO byla převzata z ČSN 65 6507 
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Příloha P III: Tab. č. 2.2: Některé parametry motorové nafty 

[9] [MATĚJOVSKÝ , V., Automobilová paliva, 2005.] 

 
obchodní 

název 

hustota při 
15°C 

(kg.m-3) 

Cetanový 
index min. 

Viskozita při 
40°C 

(mm².s-1) 

Filtrovatelnost 
(°C) max. 

Obsah 
síry % 
hm. 

Norma 

NM - třída A 820 - 860 46 2,0 - 4,5 5 0,05 ČSN EN 590 

NM - třída B 820 - 860 46 2,0 - 4,5 0 0,05 ČSN EN 590 

NM - třída C 820 - 860 46 2,0 - 4,5 -5 0,05 ČSN EN 590 

NM - třída D 820 - 860 46 2,0 - 4,5 -10 0,05 ČSN EN 590 

NM - třída E 820 - 860 46 2,0 - 4,5 -15 0,05 ČSN EN 590 

NM - třída F 820 - 860 46 2,0 - 4,5 -20 0,05 ČSN EN 590 

NM - třída 1 800 - 845 46 1,5 - 4,0 -26 0,05 ČSN EN 590 

NM - třída 2 800 - 840 46 1,5 - 4,0 -32 0,05 ČSN EN 590 

 
 
Příloha P IV: Tab. č. 2.3: Některé parametry paliva pro vznětové motory s obsahem MEŘO 

[9] [MATĚJOVSKÝ , V., Automobilová paliva, 2005.] 

 

Obchodní název 
Hustota 
při 15°C 
(kg.m-3) 

Viskozita 
při 40°C 
(mm².s-1) 

Bod 
vzplanutí 
PM (°C) 

min. 

Filtrovatelnost 
(°C) min. 

Norma 

Bionafta BNM - 4 820 - 860 2,0 - 4,5 55 0 ČSN 65 6507 

Bionafta BNM - 22 820 - 860 2,0 - 4,5 55 -20 ČSN 65 6507 
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Příloha P V: Tab. č. 2.4: Vývoj základních parametrů automobilových benzinů od roku  

1958 

[9] [MATĚJOVSKÝ , V., Automobilová paliva, 2005.] 

 

rok 
hladiny oktanových 
čísel (min. hodnoty) 

tlak par, 
max. 
léto, 
(kpa) 

síra (%) 
max. 

olovo (g.l-1) 
max. 

aromáty 
(%) 

max. 

deter -
gentní 
přísada 

poznámka 

1958 63 MM 
70 
MM   70 0,15 

0,08 % obj. 
TEO       

1961 72 MM 
84 
VM 

      
0,08 % obj. 

TEO 
      

1965 72 MM 
84 
VM 

  53 0,15 
0,08 % obj. 

TEO 
      

1970 80 VM 
90 
VM 

96 
VM 60 0,1/0,05/0,1 

0,05/0,06 % 
obj. TEO 40   

druh 96 
max.   

0,05 % 
obj. TMO 

1973 80 VM 
90 
VM 

96 
VM 

60/50/40 0,1/0,05/0,05 0,53/0,64/0,77 40/40/50     

1977 80 VM 
90 
VM 

96 
VM 

80/67/60 0,1/0,05/0,05 0,53/0,64/0,77 40/40/50   
Delta OČ 
max. 10 

1982   
90 
VM 

96 
VM 

67/60 0,05 0,64/0,77 40/50     

1987 
91 VM 

bezolov-
natý 

90 
VM 

96 
VM 

70/67/60 0,05 0,01/0,25/0,25 ?/40/50 ano 

MTBE 
max.10 % 
Delta R100 

max. 
?/14/12 

1991 
91 VM 

bezolov-
natý 

91 
VM 

96 
VM 70 0,05 

0,013/0,03-
0,15   ano 

MTBE 
max.10 % 

benzen 
max. 5 % 

Poznámka: údaje byly zpracovány podle katalogů Benzina 

 
 
Příloha P VI: Tab. č. 4.1: Odstupové vzdálenosti plnících a stáčecích stanovišť hořlavých 

kapalin 

[3] [ČSN 65 0202. Hořlavé kapaliny – Plnění a stáčení – Výdejní čerpací stanice. 1955] 
 
 

Počet plnících nebo stáčecích 
míst 1 2 3 4 5 6 více než 6 

Odstupová vzdálenost [m] 

pro hořlavé kapaliny 10 14 16,5 18,5 20 21 22 

pro topné oleje 5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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Příloha P VII: Tab. č. 4.2: Bezpečnostní vzdálenost od skladu nízkovroucích hořlavých   

kapalin 

[2] [ČSN 65 0201. Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 2003] 
 

 
Bezpečnostní vzdálenost od skladu [m] celkový objem skladu 

[m³] s podzemními nádržemi s nadzemními nádržemi 

do 5 - 20 

nad 5 do 10 10 30 

nad 10 do 50 20 50 

nad 50 do 100 25 není dovoleno 

nad 100 50 není dovoleno 

 

 

Příloha P VIII: Tab. č. 6.1:  Možnosti snížení hmotnosti vlaku 

[5] [KONOPÁSEK, P., Konstrukce železničních vozidel s ohledem na životní prostředí,  2002.] 

 
Vozová skříň Hliníkové nebo kompozitní skříně mohou být lehčí než ocelové. 

Obvodové 
obložení Hliníkové nebo sendvičové materiály jsou lehčí než ocelové materiály. 

Podvozky 
Kloubové provedení podvozků sníží významným způsobem počet 
podvozků. Podvozky by měly být optimalizovány z hlediska hmotnosti. 

Brzdové 
kotouče Hliníkové mají nižší hmotnost a moment setrvačnosti než ocelové kotouče. 

Podlahové 
konstrukce Sendvičové materiály jsou lehčí než dřevo u plovoucích podlah. 

Podlahová 
krytina Podlahová krytina by měla být co nejtenčí. 

Příčky Sendvičové materiály jsou lehčí než dřevo. 

Sedadla 
Hmotnost lze optimalizovat např. hliníkovými konstrukcemi, které jsou lehčí 
než ocelové. 

Toalety, 
nádrže 

Kompozitní nádrže mohou být lehčí než ocel. Je dobré zvážit možnosti 
"suchých" systémů. 

Tepelná 
izolace 

Měly by být optimalizovány materiály a jejich tloušťka. Melaminové pěny 
jsou lehčí než minerální vlna. 

Hluková 
izolace 

Použití tlumících látek je třeba optimalizovat. Pohlcování hluku v odděleních 
pro cestující je z hlediska hmotnosti výhodnější než použití tlumící 
sloučeniny. 

Ventilace 
Klimatizační systémy by měly být optimalizovány z hlediska vhodnosti, 
včetně větracích kanálů. 

Kabely 
Řešení je použití nízkohmotnostních kabelů. Jednou z možností je vláknová 
optika. 

Skla, okna Optimalizací tloušťky můžeme snížit jejich hmotnost. 

Vnější dveře Elektrický provoz je lehčí než pneumatický. 
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Příloha P IX: Tab. č. 6.2:  Možnosti zlepšení aerodynamiky vlaku  

[5] [KONOPÁSEK, P., Konstrukce železničních vozidel s ohledem na životní prostředí,  2002.] 

 
Typ 
rychlosti Faktor 

NS, HS Mezera mezi po sobě jdoucími vozy by měla být menší než 250 mm. 

NS, HS Mělo by se použít plně uzavřené spodní obložení. 

NS, HS Zařízení montované na střechu by mělo být uzavřeno. 

NS, HS Měla by se aplikovat ochrana "smetadlového" typu. 

NS, HS 
Průřez vlaku by měl být charakterizován velkými přechodovými poloměry 
mezi střechou a bočními stěnami. 

NS, HS Přední část by měla být optimalizována z hlediska tvaru. 

NS, HS 
Nepravidelnosti na vnějším povrchu by měly být odstraněny nebo 
minimalizovány. 

HS Podvozky by měly být uzavřeny. 

 
 
 
 
 
 
 


