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1 Úvod
Ke konci minulé roku bylo v České republice evidováno celkem 6424 čerpacích stanic. 

Tohoto počtu je 3610 veřejných, ostatní  patří dopravním nebo zemědělským podnikům. 

I když  se  jejich  počet  od  minulého  června  snížil,  je  hustota  čerpacích  stanic  v České 

republice  nejvyšší  ve  střední  Evropě.  Dle  České  asociace  petrolejářského  průmyslu 

a obchodu  mají  tuzemské  čerpací  stanice  velice  dobrou  úroveň  opatření  k bezpečnosti 

a požární ochraně. Avšak kontrola v roce 2006 tento názor nepotvrdila. Bylo provedeno 

celkem  1942  kontrol  a  bylo  zjištěno  6850  závad.  Mezi  nejčastější  závady  patřily 

nedostatky v dokladech prokazujících dodržování technických podmínek, v dokumentaci 

o začlenění  do kategorie  činností,  ve zpracování  požárních řádů,  v zabezpečení  požární 

ochrany a v označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami.12

Čerpací  stanice  nepatří  dle  zákona  č.  59/2006  Sb.  o  prevenci  závažných  havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

a o  změně  zákona  č.258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně 

a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění 

pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Avšak díky rozmachu měst leží 

často  v hustě  obydlené  části  měst  a  tím  se  stávají  potenciálním  nebezpečím,  i  když 

množství  skladovaných  látek  nedosahuje  takového  množství,  aby  byli  provozovatelé 

nuceni vypracovat vnitřní havarijní plány.

Cílem mé práce bude určení nebezpečných látek, návrh nových bezpečnostních opatření, 

která jsou dostupná na trhu a vypracování samotného plánu mimořádných opatření.
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2 Rešerše
K vypracování  práce  jsem využila  několik  zdrojů,  mezi  které  patřily  zejména  zákony, 

nařízení vlády, normy a technické dokumenty čerpací stanice Agip v Šumperku. Dalším 

důležitým  zdrojem  informací  pro  mě  byla  osobní  setkání  u  HZS  Olomouckého  kraje 

a schůzky na čerpací stanici.

ČSN EN 1127-1. Výbušná prostředí: Zamezení a ochrana proti výbuchu: Část 1: Základní  

pojmy a metodologie. Praha: Český normalizační institut, 1998. 52 str.

Česká technická norma, která stanoví metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných 

situací vedoucích k výbuchu a příslušná požadovaná bezpečnostní opatření pro návrh a 

konstrukci.

ČSN  EN  60079-10.  Elektrická  zařízení  pro  výbušnou  plynnou  atmosféru:  Část  10:  

Určování nebezpečných prostorů. Praha: Český normalizační institut, 2003. 56 str.

Česká technická norma, která uvádí postupy pro zařazování nebezpečných prostorů, aby 

byl  umožněn  správný  výběr  a  instalace  elektrických  zařízení  určených  pro  použití 

v takovýchto prostorech.

ČSN 65 0202. Hořlavé kapaliny: Plnění a stáčení: Výdejní čerpací stanice. Praha: Český 

normalizační institut, 1999. 28 str.

Česká technická norma, která platí pro projektování nových plnicích a stáčecích stanovišť 

hořlavých kapalin a topných olejů, výdejních čerpacích stanic s výdejními stojany nebo 

stáčecími  a  výdejními  bloky,  letištních  tankovacích  stanic  a  tankovacích  stanic  pro 

vnitrozemská plavidla a stanoví základní konstrukční požadavky pro nově konstruované 

výdejní stojany.

Materiály čerpací stanice

Na čerpací stanici Agip v Šumperku mi byly poskytnuty všechny potřebné materiály jako 

bezpečnostní  listy,  požární  řád  čerpací  stanice  Agip  Šumperk,  provozní  a  manipulační 

předpisy stanice Agip Šumperk.
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3 Teorie
Samotný pojem plán mimořádných opatření není v legislativě definován. Lze jej chápat 

tedy jako plán,  který navrhuje  opatření  při  vzniku  mimořádné  události.  Nelze  jej  však 

chápat jako vnitřní havarijní plán, ale je to plán se zaměřením na okolí čerpací stanice.

V teorii  jsou  uvedeny  jen  některé  pojmy.  Jedná  se  o  pojmy,  které  se  přímo  vztahují 

k čerpací stanici. Všechny definice jsou dle normy ČSN 65 0202.12

1. Čerpací stanice s výdejními stojany

- soubor objektů a zařízení pro výdej hořlavých kapalin do nádrží motorových vozidel, 

nádrží kolejových vozidel, přepravních obalů a kontejnerů, který obvykle tvoří jeden 

technický prvek

2. Plnění

- pracovní postup, při kterém se cisternové vozidlo nebo kontejner plní

3. Stáčení

- pracovní postup, při kterém se cisternové vozidlo nebo kontejner vyprazdňuje

4. Stáčecí stanoviště

- manipulační plocha s jedním nebo více plnícími nebo stáčecími místy, včetně zařízení 

a staveb souvisejících s provozem stanoviště

5. Stáčecí místo

-  místo,  na kterém se provádí  plnění  nebo stáčení  hořlavých kapalin  topných olejů 

do cisternových vozidel nebo kontejnerů

6. Manipulace

- činnost, která souvisí se stáčením a plněním cisternových vozidel a kontejnerů

7. Manipulační plocha

- plocha, na které se provádí manipulace s hořlavými kapalinami nebo topnými oleji
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4 Charakteristika místa
Pro svoji práci jsem si zvolila čerpací stanici Agip v Šumperku. Hlavním důvodem pro její 

výběr byla její poloha v obytné zóně, blízkost střední školy a obchodního centra. Poloha 

vybrané čerpací stanice je označena na obrázku 1 červeně.

Obr. 1 - poloha čerpací stanice12

4.1 Charakteristika provozovny

Vlastníkem čerpací stanice je společnost Agip Česká republika,s.r.o.. Smluvním nájemcem 

je společnost Kirn St., s.r.o., IČ 25 86 97 79, se sídlem na 17. listopadu 1, Šumperk. Tato 

společnost  se  zabývá  provozováním  čerpacích  stanic  s  palivy  a  mazivy,  nákupem, 

prodejem  a skladováním  zkapalněných  uhlovodíkových  plynů  v  tlakových  nádobách 

do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně.

Činností provozovanou na čerpací stanice je prodej pohonných hmot, provoz mycí linky 

a nákup a prodej zboží. Pohonné hmoty – benzin, nafta a LPG jsou zbožím společnosti 

Agip Česká republika, s.r.o. a jsou prodávány jménem této společnosti. 

Společnost zaměstnává 6 zaměstnanců. Otevírací doba čerpací stanice je od 5.30 do 22.00 

a  je  v provozu  každý  den.  Kromě  šesti  stálých  zaměstnanců,  kteří  pracují  na  směny 

(viz tabulka 1) se v objektu vyskytuje také jednatel společnosti, který je přítomen neustále.

6



Tab. 1 - personální obsazení během dne

Místo na čerpací stanici Počet pracovníků Časový úsek
Mycí linka 1 9.00 – 18.00
Obchod, obsluha čerpací stanice 2 5.30 – 14.00

2 13.30 – 22.00
Vedoucí pracovník 1 7.00 – 16.00

Dále  pro  společnost  pracuje  smluvně  vázaný  pracovník  v  oblasti  požárních 

a bezpečnostních  služeb  a  pracovník  pro  nakládání  s  nebezpečnými  látkami.  Odborný 

dozor  nad  technickým  a technologickým  zařízením  má  se  společností  Agip  Česká 

republika,  s.r.o.  smluvně uzavřena firma ACIS, Construction and Technology Services, 

s.r.o.

4.2 Popis objektu

Objekt čerpací stanice byl postaven v roce 1993. Leží na městském pozemku. 

Obr. 2 - schématický nákres objektu
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Obr. 3 - celkový pohled na čerpací stanici

V objektu  se  nachází  jedna  nadzemní  nádrž  LPG  s  objemem  40  m3,  jejíž  vzdálenost 

od budovy  je  10 m  dle  platné  normy.  Dále  se  v  objektu  nachází  4  nadzemní  nádrže 

pro naftu, Natural 95, Natural 98 a Special 91, každá o objemu 50 m3. Výdejních stojanů je 

celkem 13 z toho 3 rychlovýdejní, které se nacházejí ve vzdálenější části od hlavní budovy. 

V hlavní budově je kancelář jednatele, zázemí zaměstnanců a obchod.

Obr. 4 - pohled na stojany a hlavní budovu
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4.3 Popis okolí

Čerpací stanice leží v okrajové části města Šumperka v obytné a nákupní zóně. Naproti 

areálu čerpací stanice ve vzdálenosti cca 50 metrů je autoservis. V blízkém okolí benzínky 

se nachází obchodní zóna s obchodním domem Kaufland a dalšími obchody se spotřebním 

zbožím, jmenovitě Deichmann, Takko, Sportisimo, Okay elektrospotřebiče a Jysk. Dále se 

v nejbližším okolí nalézá několik rodinných domů a jeden obytný dům s více bytovými 

jednotkami. Přibližně 150 m od čerpací stanice je Střední odborná škola a střední odborné 

učiliště.

Legenda:

o 1 – areál čerpací stanice Agip

o 2 – obytný dům

o 3 – obchodní centrum

o 4 – SOŠ a SOU

Obr. 5 - celkový pohled na dané území12
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Obr. 6 - obytný dům v blízkosti čerpací stanice

Obr. 7 - SOŠ a SOU
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5 Identifikace nebezpečných látek
Mezi nebezpečné  látky,  které  se vyskytují  na této  čerpací  stanici  patří  motorová  nafta, 

automobilový benzin a LPG. Bylo zvoleno jen několik parametrů z bezpečnostních listů. 

Tyto  údaje  byly  vybrány  s ohledem  na  jejich  důležitost  pro  hasební  zásah.   Celé 

bezpečnostní listy jsou připojeny v příloze.

5.1 Motorová nafta

Motorová  nafta  patří  mezi  hořlavé  kapaliny  II.  třídy  nebezpečnosti  s  bodem vzplanutí 

do 55°C a teplotou vznícení 220°C.12

5.1.1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce/dovozce

• Chemický název látky/obchodní název

o Dieselkraftstoff

• Další názvy látky

o NM, Nafta motorová, Diesel

• Identifikace výrobce/dovozce

o Výrobce: 

 OMV a.s., MPS-QM/Ing. Pe/MP

A – 1020 Vídeň, Lassallestrasse 3

o Dovozce:

 OMV Česká republika, s.r.o.

Budějovická 3, P.O. BOX 124, 140 21 Praha 4
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5.1.2 Informace o složení látky

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Tab. 2 - složení motorové nafty12

Chemický 

název

Obsah 

v %

Č. CAS Č. ES Výstražný symbol 

nebezpečnosti

R - 

věty

S - věty

Petrolej ≤ 100 64742-81-

0

265-184-9 Xn (zdraví 

škodlivý)

65 (2)-23-24/25-62

Plynový 

olej

≤ 100 68334-30-

5

269-822-7 Xn (zdraví 

škodlivý)

40 (2)-36/37

• Rizikové věty:

o R 40 - možné nebezpečí nevratných účinků

o R 65 - zdraví škodlivý: po požití může vyvolat poškození plic

• Bezpečnostní věty:

o S 2 - uchovávejte mimo dosah dětí

o S 23 - nevdechujte páry

o S 24/25 - zamezte styku s kůží a očima

o S 36/37 - používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

o S 62  -  při  požití  nevyvolávejte  zvracení:  okamžitě  vyhledejte  lékařskou 

pomoc a ukažte tento obal nebo označení

5.1.3 Opatření pro hasební účely

• Vhodná hasiva

o Pěna, hasící prášek, CO2

o Při použití hasicího prášku a CO2 existuje nebezpečí opětovného zapálení 

po uhašení.

• Nevhodná hasiva

o Voda
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5.1.4 Opatření v případě náhodného úniku

• Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

o Zabránit styku s očima, pokožkou a oděvem. Přibližujte se po větru.

• Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

o Pomocí  měření  explozimetrem  zjistěte  oblast  ohrožení  a  tuto  uzavřete. 

Odstavte zápalné zdroje a zabraňte vzniku jisker.

• Doporučené metody čištění a zneškodnění

o Postříkejte pěnou. Utěsněte místo úniku. Zabraňte vniknutí do kanálů, vod 

a půdy. Odčerpat, přečerpat, odsát, zachytit pomocí savého materiálu jako je 

písek,  zemina  nebo  prostředek  vázající  olej.  Podle  směrnic  úředních 

předpisů dopravit na povolenou skládku nebo nechat spálit.

5.1.5 Pokyny pro zacházení a skladování

• Pokyny pro zacházení

o Pečlivou a pozornou prací zabránit kontaktu přípravku s pokožkou a očima.

• Pokyny pro skladování:

o Je třeba zajistit dobré větrání/odsávání na pracovišti a ve skladu. Zásobníky 

udržujte  těsně  uzavřené.  Podlaha  musí  být  odolná  proti  rozpouštědlům 

a těsná.  Proveďte  opatření  proti  elektrostatickému  náboji.  Uzemněte 

aparatury. Elektrickou instalaci je třeba provést podle zákonných předpisů. 

Silně znečištěný nebo prosáklý pracovní oděv je třeba okamžitě vyměnit. 

Osobní  oblečení  je  třeba  ukládat  odděleně  od pracovního  oděvu 

a pracoviště.  V  pracovním  prostoru  je  zakázáno  jíst,  pít  a přechovávat 

potraviny. Kouření je zakázáno.
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5.1.6 Fyzikální a chemické vlastnosti

Tab. 3 - fyzikální a chemické vlastnosti nafty12

Skupenství (při 20°C): Kapalina
Barva: Lehce nažloutlý
Zápach: Typický
Teplota varu: 180 - 370°C
Bod vzplanutí: >55°C
Samozápalnost: 250°C
Meze výbušnosti: dolní mez 0,6 obj. %
                             horní mez 6,5 obj. %
Hustota (při 15°C): 0,82 – 0,86 g/cm3

Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný

5.2 Automobilový benzin

Benzin patří  mezi  hořlavé kapaliny I.  třídy nebezpečnosti  s  bodem vzplanutí  do 21°C. 

Směsi benzinových par se vzduchem jsou výbušné.12

5.2.1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce/dovozce

• Chemický název látky/obchodní název

o Bezolovnaté automobilové benziny

• Další názvy látky

o Natural 91, Natural 95, Natural 98

• Identifikace výrobce/dovozce

o Výrobce: 

 OMV a.s., MPS-QM/Ing. Pe/MP

A – 1020 Vídeň, Lassallestrasse 3

o Dovozce:

 OMV Česká republika, s.r.o.

Budějovická 3, P.O. BOX 124, 140 21 Praha 4

5.2.2 Informace o složení látky

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
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Tab. 4 - složení automobilového benzinu12

Chemický název Obsah v 

%

Č. CAS Č. ES R - věty Výstražný symbol 

nebezpečnosti
Methyl terc. Butyl 

ether (MTBE)

<=15 1634-04-4 216-653-1 11-

36/37/38

F, Xi

Ethyl terc. Butyl ether 

(ETBE)

<=15 637-92-3 211-309-7 11 F

Ethanol <=5 64-17-5 200-578-6 11 F

Nízkovroucí 

benzínová frakce - 

nespecifikovaná

>=83 86290-81-

5

289-220-8 12-45-65 F+, T

• Rizikové věty:

o R 11 - vysoce hořlavý

o R 12 - extrémně hořlavý

o R 45 - může vyvolat rakovinu

o R 65 - zdraví škodlivý: po požití může vyvolat poškození plic

o R 36/37/38 - dráždí oči, dýchací orgány a kůži

• Bezpečnostní věty:

o S 2 - uchovávejte mimo dosah dětí

o S 7 - uchovávejte obal těsně uzavřený

o S 16 - uchovávejte mimo dosah zapálení - zákaz kouření

o S 33 - proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

o S 43 -  v případě  požáru  použijte  vzduchovou hasící  pěnu,  hasící  prášek 

nebo CO2. Voda je vhodná pouze na ochlazování

o S  45  -  v případě  úrazu  nebo  necítíte-li  se  dobře,  okamžitě  vyhledejte 

lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

o S 53 - zamezte expozici, před použitím si obstarejte speciální instrukce

o S 61 - zabraňte uvolnění do životního prostředí

o S 62  -  při  požití  nevyvolávejte  zvracení:  okamžitě  vyhledejte  lékařskou 

pomoc a ukažte tento obal nebo označení
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5.2.3 Opatření pro hasební účely

• Vhodná hasiva

o Pěna, hasící prášek, CO2

o Páry výrobku tvoří se vzduchem výbušnou směs. Na vzduchu hoří čadivým 

plamenem. Může se uvolňovat oxid uhelnatý.

• Nevhodná hasiva

o voda (vhodná pouze na chlazení)

5.2.4 Opatření v případě náhodného úniku

• Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

o Zabránit  znečištění  oděvu  a  obuvi,  zabránit  kontaktu  s  kůží  a  očima. 

Pro únik ze zamořeného prostoru použít masku s filtrem proti organickým 

plynům a parám. Zákaz kouření. Odstranit všechny možné zdroje vznícení. 

Vykázat z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích.

• Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

o Zabránit  dalšímu  úniku.  Ohraničit  prostor.  Nevypouštět  do  kanalizace. 

Zabránit průniku látky do půdy a vody.

• Doporučené metody čištění a zneškodnění

o Podle  situace  odčerpat  nebo  vsáknout  do  vhodného  porézního  materiálu 

a likvidovat v souladu s platnou legislativou pro odpady.

5.2.5 Pokyny pro zacházení a skladování

• Pokyny pro zacházení

o Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými 

symboly  nebezpečnosti,  standardními  větami  označujícími  specifickou 

rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení .

• Pokyny pro skladování:

o Je třeba zajistit  dobré větrání. Elektrickou instalaci je třeba provést podle 

zákonných předpisů. Kouření je zakázáno.
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5.2.6 Fyzikální a chemické vlastnosti

Tab. 5 - fyzikální a chemické vlastnosti benzinu12

Skupenství (při 20°C): Kapalina
Barva: Slabě nažloutlá (u některých druhů oranžovo – červená)
Zápach: Typicky benzinový
Bod vzplanutí: < 20°C
Samozápalnost: 340°C
Meze výbušnosti: dolní mez 0,6 obj.%
                             horní mez 8,0 obj.%
Hustota (při 15°C): 715 - 775 kg/m3

Teplota varu: 30 - 210°C
Rozpustnost ve vodě: Nepatrná

5.3 LPG

LPG  (z  anglického  Liquefied  Petroleum  Gas)  neboli  zkapalněný  ropný  plyn  je  směs 

uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel.12

5.3.1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce/dovozce

• Chemický název látky/obchodní název

o Zkapalněné ropné plyny

• Další názvy látky

o LPG, Motorgas, Autoplyn

• Identifikace výrobce/dovozce

o Výrobce: 

 Shell Gas ČR, s.r.o.

Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

5.3.2 Informace o složení látky

Výrobek se dodává jako směs převážně uhlovodíků C3 a C4. Obsahuje tyto nebezpečné 

látky:
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Tab. 6 - složení LPG12

Chemický název Č. CAS Č. ES Výstražný symbol 

nebezpečnosti

S - věty R - věty

Propan 74-98-6 200-827-9 F+ (2)-9-16-33 12

C4 uhlovodíky

(hlavně butan)

F+ (2)-9-16-33 12

C2 uhlovodíky, 

C4 uhlovodíky, vyšší 

uhlovodíky, inerty

• Rizikové věty:

o R 12 - extrémně hořlavý

• Bezpečnostní věty:

o S 2 - uchovávejte mimo dosah dětí

o S 9 – uchovávejte obal na dobře větraném místě

o S 16 - uchovávejte mimo dosah zapálení - zákaz kouření

o S 33 - proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

5.3.3 Opatření pro hasební účely

• Vhodná hasiva

o Střední pěna, hasící prášek, vodní mlha, tříštěné vodní proudy, CO2

• Nevhodná hasiva

o Vodní proud

• Zvláštní nebezpečí

o Přípravek  je  extrémně  hořlavá  látka.  Zkapalněný  plyn  je  mimořádně 

vznětlivá kapalina při všech teplotách.  Uvolněná kapalina přechází velmi 

rychle  do plynného  stavu,  tvoří  se  velké  množství  chladné  mlhy.  Plyn 

i mlha  jsou  těžší  vzduchu  a  šíří  se  daleko  do  okolí,  tvoří  se  vzduchem 

výbušné  směsi.  Při úniku  přípravku  do  kanalizace  nebo  odpadních  vod 

vzniká nebezpečí výbuchu. Zapálení je možné působením horkých povrchů, 

jiskrou  (i  jiskra  elektrostatické  elektřiny)  nebo  otevřeným  plamenem. 
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Při zapálení mohou plameny šlehat na velké vzdálenosti. Při hoření vznikají 

oxid uhličitý a uhelnatý.

 

5.3.4 Opatření v případě náhodného úniku

• Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

o Uzavřít nebezpečnou zónu s ohledem na směr větru. Všechny nezúčastněné 

osoby vykázat proti směru větru. V daném prostoru vyloučit všechny možné 

zdroje  vznícení,  zabránit  vzniku  statické  elektřiny.  Při  větším  úniku 

v obytných a průmyslových oblastech varovat obyvatelstvo.

• Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

o V případě  úniku  zkapalněného  plynu  tvořící  se  plyn  a  mlhy  se  mohou 

shromažďovat  v  prohlubních  terénu  a  vniknout  do  prostorů  ležících 

pod úrovní  terénu  nebo  do  kanalizačních  systémů  a  vzniká  nebezpečí 

výbuchu.

• Doporučené metody čištění a zneškodnění

o Zkapalněný  plyn  se  rychle  odpařuje.  Kapalné  zbytky  látky  zakrýt 

nehořlavým savým materiálem a v uzavřené nádobě odvézt  na bezpečné 

místo k likvidaci.

5.3.5 Pokyny pro zacházení a skladování

• Pokyny pro zacházení

o Vyvarovat se přímého kontaktu se zkapalněným plynem. Používat osobní 

ochranné  pomůcky.  V  daném  prostoru  vyloučit  veškeré  možné  zdroje 

vznícení. Používat nářadí v nejiskřivém provedení.

• Pokyny pro skladování:

o Dodržovat  veškeré  technické  a  bezpečnostní  předpisy  pro  skladování 

zkapalněných plynů v tlakových zásobnících. Skladovat na dobře větraném 

místě  z  dosahu  zdrojů  vznícení.  Chránit  před  statickou  elektřinou. 

Elektrická  zařízení  musí  být  provedena  dle  příslušných  předpisů.  Zákaz 

kouření.
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5.3.6 Fyzikální a chemické vlastnosti

Tab. 7 - fyzikální a chemické vlastnosti LPG12

Skupenství (při 20°C): Plyn nebo kapalina (v uzavřené nádobě při vyšším tlaku)
Barva: bezbarvý
Zápach: Typický po odorantu
Bod vzplanutí: -69°C - -60°C
Samozápalnost: Nestanovuje se
Meze výbušnosti: dolní mez Od 1,5 obj.%
                             horní mez Až 9,5 obj.%
Hustota (při 15°C): 498 - 578 kg/m3

Teplota varu: -42 - -0,5°C
Rozpustnost ve vodě: Nepatrná
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6 Analýza rizik
Zóna  ohrožení  není  pro  objekty,  které  nejsou  povinny  dle  zákona  č.  59/2006  Sb. 

zpracovávat  potřebnou  dokumentaci,  stanovena.  Proto  byla  podle  expertního  odhadu 

stanovena zóna ohrožení na 150 m.

Obr. 8 - zóna ohrožení12

6.1 Zdroje iniciace

Zdroje iniciace jsou dle ČSN EN 1127-1 rozděleny podle pravděpodobnosti jejich výskytu 

do tří skupin:

• Zdroje iniciace, které se vyskytují trvale a často

• Zdroje iniciace, které se mohou vyskytovat zřídka

• Zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout velice zřídka

Mezi obecné zdroje iniciace patří:

• Horký povrch

• Plameny a horké plyny

• Mechanicky vznikající jiskry

• Elektrická zařízení

• Statická elektřina
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• Samovznícení prachu

• Úder blesku

• Elektromagnetické vlny

• Ionizující záření

• Ultrazvuk

• Adiabatické komprese a rázové vlny

• Rozptylové elektrické proudy12

6.2 Posouzení rizik

Posouzení  rizik  výbuchu  je  bráno  se  zřetelem  pravděpodobnosti  výskytu  výbuchu. 

Proto jako nejpravděpodobnější zdroje zapálení jsou brány:

• Výboje statické elektřiny

• Stáčení PHM a plnění vozidel

• Čerpání benzínu do přenosných PE nádob

Pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry je minimální. K jejímu vzniku může dojít při 

stáčení  PHM,  úniku  PHM  z výdejních  stojanů,  těsnění  přírub,  odvzdušnění  nádrží, 

manipulace s hadicemi při stáčení PHM.12

6.2.1 Stáčení pohonných hmot

Stáčení je pracovní postup, při kterém se cisternové vozidlo nebo kontejner vyprazdňuje. 

Stáčecí  zařízení  je  potrubí  s kovovými  spoji  nebo  ohebné  hadice,  které  musí  být  po 

skončení stáčení vyprázdněny a zajištěny proti vytékání či úkapu. Stáčení pohonných hmot 

je zakázáno za bouřky či atmosférických výbojů.

Celému procesu stáčení musí být přítomna obsluha, která má za úkol:

• zjistit  a  zaznamenat  množství  média  před stáčením (měrnou tyčí  nebo centrální 

ovládací jednotkou systému)

• zkontrolovat signalizaci a ovládání při minimální hladině

• u sacího zařízení zkontrolovat světelnou signalizaci a blokování chodu ponorného 

čerpadla

• při stáčení průběžně kontrolovat stav hladiny
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• zkontrolovat automatické uzavření stáčecího ovladače při maximální hladině

• zjistit množství média po stáčení

• odstranit úkapy12

6.3 Klasifikace prostorů

Podmínky pro stanovení prostoru s nebezpečím výbuchu rozdělují prostory podle zdrojů 

výbuchu dle NV č. 406/2004 Sb. na následující zóny:

• Zóna 0

o 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

o Prostor,  ve  kterém  je  občasný  vznik  výbušné  atmosféry  tvořené  směsí 

vzduchu  s hořlavými  látkami  ve  formě  plynu,  páry  nebo  mlhy 

pravděpodobný.

• Zóna 2

o Prostor,  ve  kterém  vznik  výbušné  atmosféry  tvořené  směsí  vzduchu 

s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy není pravděpodobný 

a pokud se výbušná atmosféra vyskytne,  bude přítomna pouze výjimečně 

a pouze po krátký časový úsek.12

6.3.1 Přiřazení zón

Zóny  jsou  stanoveny  na  podkladě  dokumentace  výrobce  stojanů,  dle  ČSN  65  0202 

a ČSN EN 60079 - 10.

• Výdejní stojany

o V měřící a obslužné jednotce je prostor bez nebezpečí výbuchu

o Vnitřní  prostor  potrubí  a  části,  jimiž  se  dopravuje  hořlavá  kapalina  se 

zařazují do zóny 0

o Ve všech ostatních vnitřních prostorech skříně výdejního stojanu se určuje 

zóna 1

o V bezprostředním okolí skříně se určuje zóna 212
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• Nádrže

o Vnitřní  prostor  nádrží,  potrubí  a  části,  jimiž  je  dopravována  hořlavá 

kapalina se zařazují do zóny 0

o Ve všech šachtách a podzemních prostorech nádrží se určuje zóna 1

o Kolem odvzdušňovacího potrubí se určuje do 3 m zóna 1

o 1,5 m od okraje zóny 1 se určuje zóna 212

6.4 Snížení škodlivých účinků

Je potřeba  navrhnou opatření  ke snížení  škodlivých účinků výbuchů par  tak,  aby bylo 

zajištěno  zdraví  a  bezpečnost  zaměstnanců  a  zákazníků  na  čerpací  stanici.  Mezi  tato 

opatření patří:

• Kontrola nastavení odsávání par

• Pravidelné měření emisí (1x 5 let)

• Nastavení u přetlakově podtlakových ventilů12

6.5 Předcházení vzniku výbušné atmosféry

Při  předcházení  vzniku  výbušné  atmosféry  je  potřeba  navrhnout  určitá  organizační 

a technická opatření dle NV č. 406/2004 Sb.12

6.5.1 Organizační opatření

• Školení zaměstnanců o BOZP, vlivů, stanovení vnitřního a venkovního prostředí – 

1x za rok

• Seznámení obsluhy o zacházení s elektrickým zařízením dle vyhlášky 50/78 Sb. – 

1x za rok

• Školení zaměstnanců o PO dle zákona č. 133/1985 Sb. – 1x za rok

• Školení  vedoucího  pracovníka  o  PO  dle  zákona  č.  133/1985  Sb.  Odborně 

způsobilou osobou - 1x za 3 roky

• Školení obsluhy dle zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, provádění zpětného 

odvodu par  automobilových  benzinu  s periodou 1x  denně a  při  stáčení  PHM – 

1x za rok
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6.5.2 Technická opatření

• Udržování trvale volných únikových cest z objektu čerpací stanice

• Kontrola utěsnění prostupů technických chrániček v objektu

• Sledování funkce zařízení pro zajištění těsnosti mezipláště potrubí a nádrží

• Čištění stáčecí šachty po skončení stáčení

• Kontrola vývěv – odsávání benzinových par

• Kontrola funkce pojistek odvzdušnění nádrží a seřízení na předepsaný tlak

• Roční technologická prohlídka (dle ČSN 65 0202)

• Roční prohlídka zařízení na zajištění těsnosti mezipláště potrubí a nádrží

• Kontrola funkce technického zařízení proti přeplnění nádrží 

• Označení míst vstupu do prostor s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami 

výstrahy  s černými  písmeny  EX  označujícími  nebezpečí  výbušného  prostředí, 

zejména:

o odvzdušňovací potrubí

o poklopy šachet u skladovacích nádrží PHM

o stáčecí místa

Obr. 9 - označení stojanu Obr. 10 - detail označení stojanu
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Obr. 11 - označení prostorů skladovacích nádrží Obr. 12 - označení nádrže LPG

Obr. 13 - označení poklopu skladovací šachty
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7 Ohrožené objekty a jejich varování a vyrozumění

7.1 Ohrožené objekty

Ohrožené objekty jsou objekty, které leží v oblasti zóny ohrožení, viz analýza rizik. Mezi 

tyto  objekty  patří  obchodní  dům  Kaufland  a  přilehlé  obchody,  střední  odborná  škola 

a střední odborné učiliště, obytný dům a několik rodinných domů

Tab. 8 - ohrožené objekty

Název objektu Adresa Počet 

osob/zákazníků

Spojení

Kaufland Vítězná 6 200 +420 583 224 202
Sportisimo Vítězná 7 50 +420 583 285 470
Jysk Vítězná 7 50 +420 583 285 660
Takko Vítězná 7 50 +420 583 283 064
Okay spotřebiče Vítězná 7 50 +420 583 286 406
SOŠ a SOU Gen. Krátkého 30 950 +420 583 213 194
Obytné domy ulice Malá, 

ulice Lidická,

ulice Gen. Krátkého,

náměstí Jana Zajíce

150

Čerpací stanice Agip Vítězná 4 15 +420 583 219 682

Počty  osob  jsou  v obchodech  jen  orientační,  bylo  počítáno  s průměrným  počtem 

nakupujících v jednu chvíli.

7.2 Varování a vyrozumění

Varovaní  je  souhrn  technických  a  organizačních  opatření  zabezpečujících  včasné 

upozornění  obyvatelstva  orgány  veřejné  správy  na  hrozící  nebo  nastalou  mimořádnou 

událost, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a majetku. Zahrnuje zejména 

varovný signál, po jehož provedení je neprodleně realizováno informování obyvatelstva 

o povaze nebezpečí a o opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku.

Vyrozumění  je  Souhrn  technických  a  organizačních  opatření  zabezpečujících  včasné 

předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení, 

právnickým  osobám  a  podnikajícím  fyzickým  osobám  podle  havarijních  plánů  nebo 

krizových plánů.12
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K varování  obyvatelstva  v ohrožené  oblasti  bude  využito  upozornění  prostřednictvím 

varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým 

tónem  sirény  po  dobu  140  vteřin  a  může  zaznít  třikrát  po  sobě  v  cca  tříminutových 

intervalech.  Vyrozumění  zasažených  subjektů  bude  zajištěno  přes  Krajské  operační 

a informační středisko.12
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8 Evakuace a dopravní zabezpečení

8.1 Dopravní zabezpečení

Vzhledem k četné dopravě v okolí  čerpací stanice,  z důvodu důležité komunikace,  bude 

potřeba koordinovat dopravu. To bude mít na starosti Policie ČR. Jejími úkoly bude:

• Odklon dopravy v okolí čerpací stanice

• Zabezpečí odstupu lidí a zvědavců z okolí čerpací stanice

• Případná koordinace v místech s hasební vodou

Obr. 14 - rozmístění Policie v okolí čerpací stanice12

Podle  obrázku  14  je  vidět,  že  koordinace  dopravy  bude  potřebná  na  dvou  místech. 

Na každém místě  budou  dva  příslušníci,  kdy  každý  z nich  bude  mít  na  starosti  jeden 

dopravní směr.

Pořádkové  zabezpečení  proti  zvědavcům bude  řešeno  přímo  na  místě  a  bude  povolán 

takový počet policistů, jaký bude potřeba.
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8.2 Evakuace

Podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. je pojem evakuace definován, jako která definuje evakuaci 

jako souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat 

a věcných prostředků v daném pořadí  priority  z míst  ohrožených mimořádnou událostí 

do míst,  ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování  a stravování,  pro zvířata 

ustájení a pro věcné prostředky uskladnění.12

Evakuace obchodních domů, Střední odborné školy a středního odborného učiliště bude 

probíhat  podle  vnitřních  předpisů,  jejichž  vypracování  není  součástí  tohoto  plánu. 

Proto bude tato  část  zaměřena na evakuaci  obytných domů a zaměstnanců a  zákazníků 

čerpací  stanice.  Počet  evakuovaných  obyvatel  by  se  měl  pohybovat  mezi  100  –  200 

osobami.

Jako vhodné místo, kde bude shromaždiště evakuovaných a odkud bude probíhat případný 

převoz do míst nouzového ubytování, jsem zvolila školní hřiště V. základní školy. Toto 

místo  bylo  vybráno  proto,  že  leží  mimo  zónu  ohrožení  a  je  dostatečně  velké 

pro předpokládaný počet ohrožených lidí.

Obr. 15 - shromaždiště evakuovaných12
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9 Hasičské technika
Dle  vyhlášky  č.  328/2001  Sb.  o  některých  podrobnostech  zabezpečení  integrovaného 

záchranného systému by byl vyhlášen třetí stupeň poplachu. Tento stupeň je vyhlašován 

v případě, že mimořádná událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1000 osob, několik chovů 

hospodářských zvířat, plochy území do 1 km2, povodí řek, produktovody, jde o hromadnou 

havárii v silniční dopravě nebo o havárii v letecké dopravě, nebo záchranné a likvidační 

práce provádí základní a ostatní složky nebo se využívají síly a prostředky z jiných krajů, 

nebo  je  nutné  složky  při  společném  zásahu  koordinovat  velitelem  zásahu  za  pomoci 

krizového štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky.12

Pro III. stupeň požárního poplachu je pro zásah při mimořádné události  na území obce 

Šumperk  podle  právních  předpisů  Olomouckého  kraje  vysláno  11  jednotek  požární 

ochrany:  profesionální  hasiči  Šumperk  –  2  jednotky  a  Zábřeh  na  Moravě  a  sbory 

dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice, Nový Malín, Vikýřovice, Bratrušov, Bludov, 

Rapotín, Sobotín, Velké Losiny, Dolní Studénky.12

Tab. 9 - sbory profesionálních hasičů12

Jednotka PO Kategorie Vybavení
Šumperk I CAS 32/8200/800-S3R (cisternová aut. stříkačka)

CAS 30/3600/200-S3Z (cisternová aut. stříkačka)

CAS 24/3200/400-S2R (cisternová aut. stříkačka) 

NK3-MAN 4x2  (nosič kontejnerů)

TKA-L1  (jednoramenný nakladač kontejnerů)

AZ30-M1Z  (automobilový žebřík)

ZETOR 6718  (traktor)

NA 3 - A 30  (nákladní automobil)

Praga V3S - PAD1  (skříňový automobil)

A 3 S  (nákladní skříňový přívěs)
Zábřeh na Moravě I CAS 24/4000/600-S3Z  (cisternová aut. stříkačka)

CAS 32/8200/800-S3R  (cisternová aut. stříkačka)

AZ 30-M1Z  (automobilový žebřík)
A další velitelská, osobní a rychlá zásahová vozidla u obou jednotek.
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Tab. 10 - sbory dobrovolných hasičů

Jednotka PO Kategorie Vybavení
Šumperk – Temenice II/1 CAS 32/8200/800-S3R (cisternová aut. stříkačka)

CAS 16 - MAN
Nový Malín III/1 2x  CAS  32/6000/200  –  S3R(cisternová  aut. 

stříkačka)
Vikýřovice V Kropicí vůz Š706
Bratrušov III/1 CAS 32/6000/200 – S3R (cisternová aut. stříkačka)
Bludov III/1 CAS 32/6000/200 – S3R (cisternová aut. stříkačka)
Rapotín V A31 K-L1Z (dopravní automobil)
Sobotín III/1 CAS 32/6000/200 – S3R (cisternová aut. stříkačka)
Velké Losiny II/1 CAS 32/6000/200 – S3R (cisternová aut. stříkačka)
Dolní Studénky V Není 

9.1 Příjezd hasičské techniky

Jednotka  PO  z   Nového  Malína  přijede  po  silnici  č.  446,  stejně  jako  jednotka  PO 

z Bratrušova.

Příjezd jednotky PO z Vikýřovic, Bludova, Rapotína, Sobotína, Velkých Losin a Dolních 

Studének a ze Zábřehu na Moravě bude po silnici č. 11 a dále po silnici č. 446 až na místo 

zásahu.

Jednotka  PO z Temenice  pojede  po  ulici  Temenické,  Šumavské  a  dále  po  ulici  Jiřího 

z Poděbrad.

Jednotka  profesionálních  hasičů  ze  Šumperka  vyjede  ze  své  hasičské  stanice  po  ulici 

Nemocniční, dále po ulici Žerotínově až na silnici č. 11 a bude pokračovat jako jednotky 

výše.

9.2 Zásobování vodou

Zásobování vodou bude prováděno jednotkami PO, které patří do kategorie III – V. Zdroje 

vody na území obce, ze kterých je možné čerpat vodu pro hasební zasah:

1. Potok Temenec a Bratrušovský potok při soutoku

2. Řeka Desná – u dolního splavu

3. Rybník Benátky – u vypouštěcího stavidla

4. Krenišovský náhon

5. Areál HZS pracoviště Šumperk

6. Bratrušovské koupaliště
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7. Nadzemní hydrant u hypermarketu Hypernova

8. Nadzemní hydranty Šumperské vodohospodářské provozní společnosti

Zdroje  vody 1 – 4 není  možné považovat  za  vhodné z důvodu, že se jedná o přírodní 

zdroje, což by mohlo znesnadnit výrobu hasební pěny. U zdroje vody 6 může dojít v zimě 

k nepoužitelnosti hydrantu, z důvodu toho, že se jedná a letní koupaliště a právě proto i 

v létě by tento zdroj  nemusel  být vhodný, kvůli  výskytu  velkého počtu lidí  a špatných 

komunikací v okolí. Na obrázku níže jsou jednotlivé zdroje zakresleny. Čísla na obrázku 

odpovídají číslům v seznamu.

Obr. 16 - zdroje vody pro hašení požárů12
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10  Zhodnocení práce
Čerpací  stanice  Agip  v Šumperku  na  Vítězné  ulici  má  zpracován  plán  pro  úniky  do 

podzemních  vod,  ale  výbuchem  se  konkrétně  nezabývali.  Návrh  plánu  mimořádných 

opatření, který jsem měla v této práci vypracovat bude uložen na čerpací stanici u ostatní 

dokumentace  a  v případě  potřeby  by  jej  mohlo  být  využito  v praxi.  Protože  návrh  na 

zpracování  této  bakalářské  práce  byl  z Krajského  ředitelství  Hasičského  záchranného 

sboru, předpokládám, že samotný plán mimořádných opatření bude i zde uložen a případně 

použit v praxi.
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11 Závěr
Cílem mé bakalářské  práce  bylo  navržení  plánu mimořádných opatření  v okolí  čerpací 

stanice, konkrétně jsem si vybrala čerpací stanici Agip v Šumperku na Vítězné ulici. Volba 

této čerpací stanice byla dána její polohou v obchodní zóně a blízkostí obytných domů.

Tvorba plánů a jiných dokumentů není pro objekty,  které nelze zařadit podle zákona č. 

59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, povinná. Vzhledem k tomu, že čerpací stanice 

bývají  situovány  v blízkosti  větší  koncentrace  lidí,  bylo  by  vhodné  plánovat  možné 

mimořádné události, které souvisí s jejich provozem.

Svou  práci  jsem  členila  do  dvou  základních  částí  –  teoretické  a  praktické.  V části 

teoretické jsem přiblížila místo čerpací stanice, okolí, stručně identifikovala nebezpečné 

látky, které jsou na této čerpací stanici a zpracovala analýzu rizik. V praktické části jsem 

zpracovala jednotlivé body pro vytvoření samotného plánu mimořádných opatření v okolí 

této čerpací stanice:

• Určila ohrožené objekty a uvedla kontakt na ně

• Navrhla postup varování a vyrozumění pro danou lokalitu

• Stanovila  shromažďovací  místo  pro  případnou  evakuaci  a  navrhla  možnosti 

dopravního zabezpečení v okolí čerpací stanice

• Po konzultaci s velitelem JSDH města zpracovala zásah z pohledu hasičů

Návrhem nových bezpečnostních  opatření  by mohlo  být  začlenění  plánu mimořádných 

opatření  v okolí  čerpací  stanice  do  dokumentace  čerpací  stanice.  Samotný  plán 

mimořádných  opatření,  který  by  měl  být  připraven  pro  použití  v praxi  je  možno  si 

prohlédnout v příloze.
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Název výrobku:  BEZOLOVNATÉ AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY

Bezolovnatý automobilový benzin Normal 91 
Bezolovnatý automobilový benzin Super 95
Bezolovnatý automobilový benzin Super Plus 98

1.1. Identifikace výrobku a výrobceIdentifikace výrobku a výrobce    

1.1 Identifikace výrobku
Obchodní název: Bezolovnaté automobilové benziny

(Normal 91, Super 95, Super Plus 98)
Název podle 67/548/EHS: --- 
Další názvy: Natural 91, Natural 95, Natural 98, 

BA-91N, BA-95N, BA-98N, 
Registrační číslo: xxxx

1.2 Použití výrobku
Bezolovnaté automobilové benziny se používají především jako motorové palivo pro zážehové 
spalovací motory. 

1.3 Identifikace výrobce

1.3.1 Obchodní jméno a identifikační číslo
ČEPRO, a. s. IČO: 60193531

DIČ: CZ60193531
http://www.ceproas.cz E-mail: ceproas@ceproas.cz

1.3.2 Místo podnikání
ČEPRO, a. s. 
Dělnická 12, č.p. 213
170 04  Praha 7

tel.: +420-221 968 111, +420-221968 107     fax:+420-221 968 300

1.3.1 Osoba odpovědná za BL
Ing. Pavel Cimpl tel. +420-221 968 138

E-mail: pavel.cimpl@ceproas.cz 

1.3.2 Zahraniční výrobce

Jméno nebo obchodní jméno: OMV a.s. Vídeň 
Adresa: A-1020 Vídeň, Rakousko

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace
1.4.1 TRINS  (tr  ansportní i  nformační a n  ehodový s  ystém)

Poskytuje nepřetržitou odbornou i praktickou pomoc při řešení mimořádných situací spojených s přepravou či 
skladováním nebezpečných chemických látek na území ČR. Pomoc je poskytována přes operační střediska HZS 
nebo přes republikové koordinační středisko Chemopetrol, a. s., Litvínov.
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K o n t a k t n í  t e l e f o n n í  č í s l o  T R I N S :  + 4 2 0  –  4 7 6  7 0 9  8 2 6

1.4.1 Toxikologické informační středisko Ministerstva zdravotnictví
Adresa: Na Bojišti 1, 128 08  Praha 2
Telefon: +420-22 491 9292, 5402, 4575

2.2. Identifikace rizikIdentifikace rizik    
2.1 Klasifikace

Podle zákona č. 356/2003 Sb.  (67/548/EHS) je tento výrobek klasifikován jako nebezpečná chemická látka. 
Automobilové  benziny  jsou  extrémně  hořlavou  kapalinou,  zdraví  škodlivou.  Vzhledem k obsahu  benzenu 
převyšujícímu 0,1 % (m/m) jsou klasifikovány jako karcinogenní látka 2. kategorie.
Symboly: F+, T
R-věty: 12-45-65-66-67

2.2 Nebezpečné fyzikálně chemické účinky
Automobilové benziny jsou extrémně hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí  pod -20 °C a začátkem destilace 
pod 35 °C. Jejich páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt může akumulovat statickou elektřinu.

2.3 Nebezpečí pro lidské zdraví
Automobilové  benziny  jsou  vzhledem  k obsahu  benzenu  přesahujícímu  0,1  %  m/m  klasifikovány  jako 
karcinogenní  látka 2.  kategorie.  Jsou zdraví škodlivé – vzhledem k nízké viskozitě mohou při  požití  vyvolat 
poškození  plic.  Automobilové  benziny  místně  odmašťují  a  dráždí  pokožku.  Jejich  páry  mohou  působit 
narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. 

2.4 Nebezpečí pro životní prostředí
Působí škodlivě na vodu a půdu. Je třeba zabránit průniku automobilových benzinů do spodních a povrchových 
vod a kontaminaci půdy.

3.3. Složení nebo informace o složkáchSložení nebo informace o složkách    

3.1 Složení přípravku, koncentrační limity a klasifikace složek
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Látka Obsah Číslo Číslo Symbol R-věty
(název) (% V/V) CAS EINECS nebezp.
Benzin; Nízkovroucí benzinová
frakce – nespecifikovaná ≥ 83 86290-81-5 289-220-8 F+, T 12-45-65
Methyl terc. butyl ether (MTBE) ≤ 15   1634-04-4 216-653-1 F, Xi 11-
36/37/38
Ethyl terc. butyl ether (ETBE) ≤ 15     637-92-3 211-309-7 F 11
Ethanol; ethylalkohol (C2H5OH) ≤ 5       64-17-5 200-578-6 F 11

3.2 Chemická charakteristika
Bezolovnaté automobilové benziny jsou složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 30 až 210 °C s obsahem 
aromatických uhlovodíků do 35 % V/V a obsahem benzenu do 1 % V/V. Pro zlepšení užitných vlastností mohou 
obsahovat vhodná aditiva – antidetonační, detergentní, antioxidační aj. Typ „Speciál“ obsahuje speciální přísadu 
na ochranu ventilových sedel (VSRPA). Bezolovnaté automobilové benziny mohou jako komponenty obsahovat 
také různé kyslíkaté sloučeniny s vyhovujícími vlastnostmi v množství daném platnou normou, přičemž celkový 
obsah kyslíku nesmí překročit 2,7 % m/m.

3.3 Informace o PBT
Podle kritérií v příloze XIII Nařízení jsou jako látky PBT ve výrobku identifikovány:
Benzin – jako karcinogenní látka kategorie 2 splňuje kritérium T podle bodu 1.3 výše uvedené přílohy;
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4.4. Pokyny pro první pomocPokyny pro první pomoc    

4.1 Všeobecné pokyny
Při  manipulaci  je  nezbytné  dodržovat  všechny požadavky spojené  s pracovní  hygienou  a  bezpečností  práce 
v souladu s platnou legislativou a tímto BL. 
Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.

4.2 Při nadýchání
Přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid, nenechat chodit. V případě, že postižený nedýchá, zavést umělé dýchání 
z plic do plic. Přivolat lékaře.

4.3 Při styku s kůží
Kůži dobře umýt mýdlem a vodou, opláchnout, převléknout.

4.4 Při zasažení očí
Oči důkladně promýt velkým množstvím vody a zajistit lékařské ošetření.

4.5 Při požití
Při požití dát pít vodu. Nevyvolávat zvracení. Přivolat lékaře.

55 Opatření pro zdolávání požáruOpatření pro zdolávání požáru    

5.1 Vhodná hasiva
Vzduchová hasící pěna, hasící prášek, CO2.

5.2 Nevhodná hasiva
Voda (vhodná pouze na chlazení).

5.3 Zvláštní nebezpečí
Páry výrobku tvoří se vzduchem výbušnou směs. Na vzduchu hoří čadivým plamenem. Může se uvolňovat oxid 
uhelnatý.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče
Nehořlavý zásahový oděv, izolační dýchací přístroj.

66 Opatření v případě náhodného únikuOpatření v případě náhodného úniku    
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

Zabránit znečištění oděvu a obuvi, zabránit kontaktu s kůží a očima. Pro únik ze zamořeného prostoru použít 
masku s filtrem proti  organickým plynům a parám. Zákaz kouření.  Odstranit všechny možné zdroje vznícení. 
Vykázat z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zabránit dalšímu úniku. Ohraničit prostor. Nevypouštět do kanalizace. Zabránit průniku látky do půdy a vody.

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění
Podle  situace  odčerpat  nebo  vsáknout  do  vhodného  porézního  materiálu  a  likvidovat  v souladu  s  platnou 
legislativou pro odpady.

77 Zacházení a skladováníZacházení a skladování    
7.1 Pokyny pro zacházení

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a 
životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou 
rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení.
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7.2 Pokyny pro skladování
Pro skladování platí ČSN 65 0201. Objekt musí být vybaven podle ČSN 75 3415. Skladovat na dobře větraném 
místě z dosahu zdrojů vznícení. Elektrická zařízení musí být provedena dle příslušných předpisů. Chránit před 
statickou elektřinou. Zákaz kouření.

7.3 Specifické použití
Automobilové benziny jsou určeny zejména pro použití jako pohonná hmota pro zážehové spalovací motory. Do 
automobilových benzinů  mohou být  následně přidávána aditiva a biopaliva (Ethanol  -  C2H5OH) a to  pouze 
v koncentračním rozsahu v souladu se složením uvedeným v tomto  bezpečnostním listě a v souladu s platnou 
technickou  normou ČSN  EN 228.  Přídavkem těchto  aditiv nesmí  být  dotčena  bezpečnostní  charakteristika 
produktu.  Nesmí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách, nebo 
jako čistící prostředek, pro svícení, topení nebo k zapalování ohně. Nikdy nevylévat do kanalizace.

88 Omezování expozice / osobní ochranné prostředkyOmezování expozice / osobní ochranné prostředky    
8.1 Limitní hodnoty expozice

benzin (celk. uhlovodíků) MTBE
ETBE
C2H5OH

PEL mg/m3    400 100 100
1 000

NPK-P mg/m3 1 000 200 200 3 000

8.2 Omezování expozice
Obecná bezpečnostní a hygienická opatření: při práci s autobenziny nejíst, nepít, nekouřit. Před jídlem a pitím a 
po ukončení práce je třeba pokožku umýt teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

8.2.1 Omezování expozice pracovníků
Ochrana dýchacích orgánů: Úniková maska s filtrem A, 
AX-(hnědý)  nebo  jiný  vhodný  typ  proti  organickým plynům a  parám 
organických látek.

Ochrana očí: Ochranné brýle proti chemickým vlivům.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice.

Ochrana kůže: Ochranný pracovní oděv

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí
Viz body 2.4, 6.2 a 16.3.

99 Fyzikální a chemické vlastnostiFyzikální a chemické vlastnosti    
9.1 Obecné informace
Skupenství (při 20 °C): kapalina
Barva: slabě nažloutlá (u druhu „Speciál“ oranžovo-červená)
Zápach: typický benzinový

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Hustota při 15 °C: 715 až 775 kg/m3

Rozmezí teplot varu: 30 až 210 °C
Relativní hustota par: cca 3,5 (vzduch =1)
Rozpustnost ve vodě: nepatrná
Tlak par podle Reida: 35 až 90 kPa
Bod vzplanutí: < -20 °C

Koncentrační meze výbušnosti: spodní: 0,6 % (V/V)
horní: 8,0 % (V/V)
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Mezní experimentální
bezpečná spára > 0,9 mm

9.3 Další informace
Bod tuhnutí: < -40 °C
Bod hoření: < -20 °C
Teplota vznícení: cca 340 °C

1010 Stálost a reaktivitaStálost a reaktivita    
Výrobek je za normálních podmínek stabilní.

10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm.

10.2 Materiály, které nelze použít
Oxidovadla.

10.3 Nebezpečné rozkladné produkty
Za normálních podmínek žádné, při hoření za nedostatku vzduchu možný vznik oxidu uhelnatého a sazí.

1111 Toxikologické informaceToxikologické informace    
11.1 Akutní toxicita

Neudávána. 
Pro jednotlivé látky se uvádějí následující hodnoty:       benzin MTBE

LD50, orálně, potkan, mg.kg-1      92 000   4 000
LD50, dermálně, potkan nebo králík mg.kg-1     > 2 000        ---
LD50, intravenózně, potkan, mg.kg-1         ---      148
LC50, inhalačně, potkan, mg.kg-1.4 h-1         --- 23 576

11.2 Subchronická – chronická toxicita
Benzin napadá nervový systém a jeho páry ve vyšších koncentracích působí narkoticky a mohou způsobit křeče i 
smrt. Obsahuje také benzen v koncentraci 0,1 až 1 % (V/V), který má závažné biologické účinky a poškozuje 
tvorbu krvinek. Při  dlouhotrvajícím a intensivním kožním kontaktu dochází k vysušení a silnému podráždění 
pokožky (dermatitis – zánět kůže).
TCL0, inhalačně potkan – 100 mg.m-3.4 h-1.17 týdnů-1 – změny na krvi, biochemické změny.

11.3 Další údaje
Karcinogenní kategorie 2. 
Senzibilizace – neudávána. 
Mutagenita – neudávána. 
Toxicita pro reprodukci – neudávána.

1212 Ekologické informaceEkologické informace    

12.1 Ekotoxicita
Neudávána.

12.2 Mobilita
Neočekává se. Povrchové napětí cca 25 mS/m.

12.3 Persistence a rozložitelnost
Vzhledem k nepatrné rozpustnosti ve vodě se perzistence v organizmech nepředpokládá.
Biologická rozložitelnost podle CEC cca 50 – 60 %.
Obtížně odbouratelné.
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12.4 Bioakumulační potenciál
Neudává se.
Na základě log K o/w je možné očekávat velmi nízký potenciál i po delší expozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT
Nejsou k dispozici žádné informace. 

12.6 Další nepříznivé účinky
Na povrchu vody vytváří souvislou vrstvu zabraňující přístupu kyslíku 
Neobsahuje ozon poškozující látky dle Montrealského protokolu a jeho Kodaňského dodatku.

1313 Pokyny k likvidaciPokyny k likvidaci    

13.1 Způsoby zneškodňování přípravku
Likvidace  odpadů  a  nevyužitých  zbytků  se  provádí  v souladu  s platnou  legislativou  pro  odpady,  obvykle 
spalováním ve spalovnách k tomu určených. Nevhodným způsobem je skládkování. 

13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu
Autobenziny se  dodávají  v silničních  a  železničních  nádržkových  vozech.  Dekontaminace  a  zneškodňování 
těchto obalů se řídí platnými předpisy ADR/RID. 

13.3 Právní předpisy o odpadech
Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení je výrobek 
zatříděn takto: Kód druhu odpadu dle katalogu: 13 07 02 (v sorbentu 15 02 02)

Kategorie odpadu: N

1414 Informace pro přepravuInformace pro přepravu    
Přeprava  produktu  se  provádí  v železničních  nádržkových  vozech,  silničních  nádržkových  vozech  nebo 
produktovodem.
Pojmenování a označení podle evropské dohody o přepravě nebezpečného zboží RID/ADR v platném znění:

BENZÍN Číslo nebezpečí: 33 Klasifikační kód: F1
UN číslo: 1203 Třída: 3
Obalová skupina: II Bezpečnostní značky: 3

1515 Informace o právních předpisech vztahujících se kInformace o právních předpisech vztahujících se k          látce nebo přípravkulátce nebo přípravku    

15.1 Informace pro uvedení na obalu podle zákona č. 356/2003 Sb.
Výrobek obsahuje tyto  nebezpečné chemické látky:

Benzin (ES 289-220-8) – min. 83 % (V/V). Obsah benzenu (ES 200-753-7) – max. 1,0 % (V/V)
CH3OH (ES 200-659-6) – max. 1 % (V/V). MTBE (ES 216-653-1) – max. 15 % (V/V).
C2H5OH (ES 200-578-6) – max. 5 % (V/V). ETBE (ES 211-309-7) – max. 15 % (V/V)

Indikace nebezpečí: karcinogenní kategorie 2, extrémně hořlavé, zdraví škodlivé
Symboly: F+, T
R-věty: 12-45-65-66-67

S – věty: (2)-7-16-33-43-45-53-61-62

15.2 Specifická ustanovení EU
Nejsou známa.

15.3 Specifické právní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí
Nejsou.
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1616 Další informace vztahující se kDalší informace vztahující se k          nebezpečné chemické látce nebo přípravkunebezpečné chemické látce nebo přípravku    

16.1 Seznam použitých R-vět a S-vět
16.1.1 Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)

R – 11 Vysoce hořlavý
R – 12 Extrémně hořlavý
R – 23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a požití
R – 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R – 39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a požití
R – 45 Může vyvolat rakovinu
R – 48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při vdechování, styku s kůží a požití
R – 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R – 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R – 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

16.1.2 Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty)
S – (2) Uchovávejte mimo dosah dětí
S – 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
S – 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S – 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
S – 43 V případě požáru použijte vzduchovou hasící pěnu, hasící prášek nebo CO2. Voda je vhodná 

pouze na ochlazování
S – 45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, 

ukažte toto označení)
S – 53 Zamezte expozici, před použitím si obstarejte speciální instrukce
S – 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz bezpečnostní list
S – 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: vyhledejte ihned lékaře a ukažte mu tento obal nebo značení.
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BEZPEČNOSTNÍ LIST 
ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY (LPG) 

Datum vydání: 27.2.2003 
Datum revize:                                                                                                                           Str ana 1 ze 4 

1.  Identifikace př ípravku a výrobce 

1.1  Chemický název /obchodní název př ípravku:  Zkapalněné ropné plyny (LPG) 
Číslo CAS: 68476404 
Číslo ES (EINECS):  2706819 
Indexové číslo: 
Další názvy látky:  zkapalněný uhlovodíkový plyn, LPG (Liquefied Petroleum Gas),Motorgas,Autoplyn 

1.2  Identifikace výrobce: 
Shell Gas ČR,  s. r .o. 
Pod Pekárnami 878/2, 
190 00 Praha 9 
Identifikační číslo: 49 67 95 97 
Telefon: 225 575 111 
Fax: 225 575 405 
Nouzová telefonní čísla:  Shell Gas ČR, s.r .o. – modrá linka  606/917 577 

Toxikologické informační středisko        224 919 293, 224 915 402 
2.  Informace o složení látky 

Výrobek se dodává jako směs převážně uhlovodíků C3 a C4 a má vlastnosti určené normou ČSN EN 589 
Směs obsahuje tyto nebezpečné látky: 
Chemický název: propan 
Číslo CAS: 74986 
Číslo ES (EINECS): 2008279 
Indexové číslo: 601003005 
Klasifikace: F+, R12 
Výstražný symbol nebezpečnosti: F+ 
R – věta: 12 
S – věta: (2)91633 
2. Chemický název: C4uhlovodíky (hlavně butan) 
Klasifikace: F+, R12 
Výstražný symbol nebezpečnosti: F+ 
R – věta:  12 
S – věta:  (2)91633 
3. Chemický název: C2 – uhlovodíky, C4 – uhlovodíky,  vyšší uhlovodíky, iner ty 

3.  Údaje o nebezpečnosti látky 
Extrémně hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách. 
Nejzávažnější nepř íznivé účinky na zdraví člověka př i používání látky: mírně nebezpečná látka, plyn působí 
slabě narkoticky, styk s kapalinou působí omrzliny (bližší informace viz bod 11) 
Nejzávažnější nepř íznivé účinky na životní prostředí př i používání látky: nejsou známy závažné účinky 
Možné nesprávné použití látky: vzhledem k silné hořlavosti a lehké vznětlivosti nebezpečí vzniku požáru, dále 
možnost vzniku nežádoucích reakcí při styku s jinými chemickými látkami (bližší informace viz bod 10) 
Další údaje: 

4.  Pokyny pro první pomoc 

4.1 

Př íznaky zasažení: slabost, závrať, únava, nevolnost, svalová slabost, případně vzrušení, křeče, nepravidelné 
dýchání, bezvědomí, při zasažení kapalinou omrzlé části těla jsou bíle zbarvené 
Všeobecné pokyny: 
Při  zasažení  opustit  zamořené  místo,  odstranit  potřísněný  nebo  nasáknutý  oděv,  kontrola  základních  životních 
funkcí  (krevní  oběh,  dýchání,  vědomí),  prevence podchlazení. Při  bezvědomí  se  spontánním dýcháním a oběhem 
uložení do  stabilizované polohy (na boku, hlava zakloněna).  Při zástavě dýchání a oběhu okamžitá  resuscitace 
 masáž srdce, umělé dýchání.  Přivolat ihned  odbornou zdravotnickou pomoc. 

4.2  Př i nadýchání: přenést na čerstvý vzduch, popř. umělé dýchání, event. dodání kyslíku 
4.3  Př i styku s kůží: při zasažení kůže studenou kapalinou postižené místo rozehřát vlažnou vodou, potřísněný oděv 

odstranit, protišoková opatření 
4.4  Př i zasažení očí: vyplachovat mírným proudem vlažné vody po dobu minimálně 20 minut (i pod víčky) 
4.5  Př i požití: neaplikuje se 
4.6  Další údaje: při práci s látkou nepoužívat kontaktní čočky
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5.  Opatření pro hasební zásah 
5.1  Vhodná hasiva: střední pěna, hasící prášky, vodní mlha, tříštěné vodní proudy, oxid uhličitý; při požárech 

zkapalněného plynu používat přednostně střední pěnu 
5.2  Nevhodná hasiva:  vodní proud 
5.3  Zvláštní nebezpečí: 

Přípravek  je  extrémně  hořlavá  látka.  Zkapalněný  plyn  je  mimořádně  vznětlivá  kapalina  při  všech  teplotách. 
Uvolněná kapalina přechází velmi rychle do plynného stavu, tvoří se velké množství chladné mlhy. Plyn i mlha jsou 
těžší vzduchu    a  šíří  se daleko do okolí,  tvoří  se vzduchem výbušné  směsi. Uvolněný plyn může vytěsnit  vzduch 
z místnosti a může dojít k zadušení (z 1 kg kapalné fáze při 20 °C a 0,1 MPa vznikne několik set litrů plynu). Při 
úniku  přípravku  do  kanalizace  nebo  odpadních  vod  vzniká  nebezpečí  výbuchu.  Zapálení  je  možné  působením 
horkých  povrchů,  jiskrou  (i  jiskra  elektrostatické  elektřiny)  nebo  otevřeným  plamenem.  Při  zapálení  mohou 
plameny šlehat na velké vzdálenosti. Při hoření vznikají oxid uhličitý a uhelnatý. 

5.4  Zvláštní ochranné pomůcky pro hasiče: izolační dýchací přístroj + úplný ochranný oblek 
5.5  Další údaje: 

Využít všechny možnosti k uzavření nebo utěsnění místa úniku (pokud je to bez rizika), podle možnosti se chránit 
vodní  clonou.  Tvořící  se  chladné mlhy  srážet  tříštěným  vodním  proudem  nebo  vodní mlhou.  Při    požáru v okolí 
zásobníku  s  látkou,  vystaveného  účinkům  požáru,  chladit  zásobník  vodou  z velké  vzdálenosti  a  pokud  možno 
odstranit z nebezpečné zóny. 

6.  Opatření v př ípadě náhodného úniku 
6.1  Bezpečnostní opatření na ochranu osob: 

Poskytnout  první  pomoc  postiženým  osobám  a    zajistit  dle  potřeby    odbornou  lékařskou  pomoc.    Uzavřít 
nebezpečnou zónu s ohledem na směr větru.Všechny nezúčastněné osoby vykázat proti směru větru, event. provést 
evakuaci. V  daném  prostoru  vyloučit  všechny možné  zdroje  vznícení,  zabránit  vzniku  statické  elektřiny. Zastavit 
stroje,  vypnout  motory  vozidel,  nekouřit,  uhasit  otevřený  oheň.  Zastavit  unikání  látky  do  okolí,  pokud  je  to 
technicky možné a bez rizika pro zasahujícího. Osoby, které provádějí zásah, se mají podle možnosti chránit vodní 
clonou.  Zabránit    přímému  kontaktu  s látkou.  Při  větším  úniku  v  obytných    a      průmyslových  oblastech  varovat 
obyvatelstvo. 

6.2  Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: 
V  případě  úniku  zkapalněného  plynu  tvořící  se  plyn  a  mlhy  se  mohou  shromažďovat  v prohlubních  terénu 
a vniknout do prostorů ležících pod úrovní  terénu nebo do kanalizačních systémů a vzniká nebezpečí výbuchu. Je 
nutno zakrýt kanálové vpusti a zabránit vytečení látky do vodních toků. 

6.3  Doporučné metody čištění a zneškodnění: 
Zkapalněný plyn  se  rychle odpařuje. Kapalné  zbytky  látky zakrýt nehořlavým savým materiálem  – např. suchou 
zemí, pískem, mletým  vápencem, hydrofobizovaným křemičitanem apod.  a v uzavřené nádobě odvézt na bezpečné 
místo k likvidaci. 

6.4  Další údaje: 

7.  Pokyny pro zacházení a skladování 
7.1  Pokyny pro zacházení: 

Dodržovat  veškeré  bezpečnostní  předpisy  pro  práci  s  plyny  a  se  zkapalněnými  plyny.  Vyvarovat  se  přímého 
kontaktu se zkapalněným plynem. Používat osobní ochranné pomůcky. V daném prostoru vyloučit veškeré  možné 
zdroje vznícení. Používat nářadí v nejiskřivém provedení. 

7.2  Pokyny pro skladování: 
Dodržovat veškeré  technické a bezpečnostní předpisy pro skladování zkapalněných plynů v tlakových zásobnících. 
Skladovat na dobře větraném místě z dosahu zdrojů vznícení. Chránit před statickou elektřinou. Elektrická zařízení 
musí být provedena dle příslušných předpisů. Zákaz kouření. 

8.  Kontrola expozice a ochrana osob 
8.1  Technická opatření:  Obecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci se zkapalněnými ropnými plyny (LPG), 

nejíst, nepít, nekouřit. Zajistit účinné větrání při práci s výrobkem a dodržovat hodnoty přípustných koncentrací. 
Pro zvýšení varovných čichových vlastností přípravku se látka odorizuje (většinou stopovým množstvím 
merkaptanů). 

8.2  Kontrolní parametry: 
Propan:  NPKP:  1 800 mg/m 3 (MAK, TWA) 
Butan:    NPKP:  1 900 mg/m 3 (TWA),  2 400 mg/m 3 (MAK) 
Detekce a stanovení v ovzduší: detekční trubičky, analytické přístroje (infračervený spektrometr, plynový 
chromatograf, aj.)
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8.3  Osobní ochranné prostředky 
Ochrana dýchacích orgánů:  Maska s filtrem EVACU8, A2hnědý nebo jiný vhodný typ. Ochranná maska s 
filtrem AX proti organickým parám neposkytuje  spolehlivou ochranu dýchacích cest. Při práci s plynem ve vyšších 
koncentracích a zkapalněným plynem se doporučuje používat izolační dýchací přístroj. 
Ochrana očí: ochranné brýle proti chemickým vlivům nebo obličejový štít 
Ochrana rukou: ochranné rukavice vhodné pro nízké teploty 
Ochrana kůže: antistatický ochranný pracovní oblek, antistatická obuv, dle potřeby protichemický ochranný oblek 
a v případě požárního zásahu protipožární oblek, při práci s kapalinou tepelně izolační oblek 

8.4  Další údaje: při práci se zkapalněným plynem se doporučuje instalace bezpečnostní sprchy a oční fontánky na 
pracovišti 

9.  Fyzikální a chemické vlastnosti 
Skupenství (př i 20 °C):  plyn nebo  kapalina ( v uzavřené nádobě při vyšším tlaku) 
Barva:  bezbarvý 
Zápach (vůně):  typický po odorantu 
Hodnota pH (př i °C): nestanovuje se 
Teplota  tání (°C) :  cca   138 až  186 (podle složení) 
Teplota  varu (°C) :  cca   42 až  0,5 (podle složení) 
Bod vzplanutí (°C) :  cca   69  až  60  (podle složení) 
Hoř lavost: extrémně hořlavý 
Samozápalnost: nestanovuje se 
Meze výbušnosti:  horní mez (% obj.) :  až  9,5  (podle složení) 

dolní mez (% obj.) :  od 1,5  (podle složení) 
Oxidační vlastnosti: nemá 
Tenze par :  při 20 °C  200 až 900 kPa (podle složení), 
Požadavek ČSN EN 589:  v období od 1.10.do 31.5. absolutní tlak par při 5 °C min. 250 kPa 
Hustota:  kapalina:  498 až 578 kg/m 3 při 20 °C (podle složení) 
Rozpustnost (př i 20°C): 
 ve vodě : nepatrná 
 v tucích : nezjištěno 
rozpustný v ethanolu, diethyletheru, benzenu, trichlormethanu, chloroformu 
Rozdělovací koeficient noktanol/voda: nestanovuje se 
Další údaje: 
Bod vznícení (°C):  cca 400 až 450 (podle složení) 
Relativní hustota par  (vzduch = 1):  1,5 až 2 (podle složení) 
Poznámka:  některé výše uvedené údaje jsou pro krajní meze směsi (propan, butan) 

10.  Stabilita a r eaktivita 
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: látka sama je za normální teploty nereaktivní 
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: zahřívání, možnost styku s nekompaktibilními materiály, vytvoření 
koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm, 
Látky a mater iály, s nimiž výrobek nesmí př ijít do styku: dusičnany, chloristany, chlor, fluor, oxid dusný, oxid 
dusičitý, oxid chloričitý a další oxidační látky 
Nebezpečné rozkladné produkty: při hoření vznikají oxidy uhlíku 

11.  Toxikologické informace 
Akutní toxicita 
Po delší expozici mohou být bolesti hlavy, malátnost, lehké omámení. Práce v koncentraci 1 000 ppm pro propan 
(1 800 mg/m 3 ) se pokládá za bezpečnou (Marhold). Při vdechování atmosféry s 1% butanu je asi po 10 minutách 
pociťována značná ospalost. Koncentrace butanu nad 1,8% mohou mít narkotický a dusivý účinek. 
•  LD50, orálně, potkan (mg/kg): neuvádí se 
•  LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg/kg): neuvádí se 
•  LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg/m 3 ): neuvádí se 
•  LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg/m 3 ):  butan: 658 000/4h 
•  LC50, inhalačně, myš (mg/m 3 ): 680 000/2h 
Subchronická  chronická toxicita:  nejsou známy účinky při dlouhodobém působení 
Senzibilizace: není 
Karcinogenita: pravděpodobně není 
Mutagenita: není
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Toxicita pro reprodukci: není 
Zkušenosti u člověka: 
Provedení zkoušek na zvířatech: 

12.  Ekologické informace: 
Akutní toxicita pro vodní organismy: 
Pro vodu není nebezpečný přípravek, třída nebezpečnosti pro vodu WGK=0. 
•  LC50, 96 hod., ryby (mg/m 3 ): 
•  EC50, 48 hod., dafnie (mg/m 3 ): 
•  IC50, 72 hod., řasy (mg/m 3 ): 
Rozložitelnost: neodbourává se 
Toxicita pro životní prostředí: Není známa 
Další údaje: CHSK: 

BSK5: 

13.  Informace o zneškodňování 
Způsoby zneškodňování př ípravku: Ve speciálních spalovnách chemického odpadu, zachovávat legislativní 
opatření. 
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:  obal možno znovu použít 
Další údaje: 

14.  Informace pro přepravu 
Pozemní přeprava 
ADR/RID: ADR 1997  Třída: 2  Číslice/písmeno: 2F 
Výstražná tabule:  23/1965  Číslo UN: 1965 

Vnitrozemská vodní přeprava 
ADN/ADNR:  Třída: 2  Číslo/písmeno: 2F 

Kategorie: 

Námořní přeprava 
IMDG:  Třída: 2.1  Číslo UN: 1965  Typ obalu: kat.C 
Látka znečišťující moře: 
Technický název: 

Letecká přeprava: 
ICAO/IATA:  Třída: 2.1  Číslo UN: 1965  Typ obalu: kat.C 
Technický název: 

Poznámky: 
Další údaje: 

15.  Informace o právních předpisech 
Právní předpisy, které se vztahují na př ípravek: 
Zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a přípravcích. 

Klasifikace: F+, R12 
Výstražný symbol nebezpečnosti: F+ 
R – věta:  12  Extrémně hořlavý 
S – věta:  (2)91633  (Uchovávejte mimo dosah dětí). Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte 
mimo dosah zdrojů zapálení  Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 

16.  Další informace 
Údaje obsažené v tomto listu se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají našim současným znalostem 
a zkušenostem  a nemusí být vyčerpávající. 
Za zacházení podle existujících zákonů a nařízení odpovídá uživatel.



PLÁN MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ  ČERPACÍ STANICE AGIP ŠUMPERK

KARTA MU ČERPACÍ STANICE AGIP

Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník Nájemce Souřadnice

Čerpací stanice Agip 787 01 Šumperk, Vítězná 4 Agip Česká 
republika s.r.o. Kirn St., s.r.o. 49°58'22.925"N

16°58'33.926"E

Spojení
Do objektu Kontaktní osoba

+420 583 216 074 Eva Tarnovská Provozní +420 583 216 074
Ohrož.faktor Množství Účinek Další  údaje:

Nafta, benzin, 
LPG 240 m3

Zdraví škodlivý, vysoce 
hořlavý, extrémně hořlavý, 

dráždivý, toxický

Další  údaje:
Nafta – nádrž 1x50 m3

Benzin Natural 95 – nádrž 1x50 m3

Benzin Natural 98 –  nádrž 1x50 m3

Benzin Speciál 91 – nádrž 1x50 m3

LPG – nádrž 1x40 m3

Rozsah 
ohrožení

Zaměstnanci Obyvatelstvo Zóna ohrožení
6 1500                                                          Kruh o poloměru 150 m

Postup Funkce Jméno Služební mobil/
Krizový mobil

Telefon Mimo  prac. dobu

Vždy v případě 
vzniku MU

Bezpečnostní a požární 
technik Ing. Josef Ošťádal 602 350 804 583 335 317 581 040 184

Vždy v případě 
vzniku MU

Ředitel HZS 
Olomouckého kraje, 
územní odbor Sever, 
pracoviště Šumperk

Wiesner Zdeněk 
plk.JUDr 602 547 308 950 785 020

950 785 011 583 211 084

Vždy v případě 
vzniku MU

Ředitelka ZZS Ol. kraje, 
územní odbor Šumperk

Kotyzová Jana 
MUDr

724 189 275 583 397 111
583 397 307 724 189 275

Vždy v případě 
vzniku MU Starosta obce Šumperk Mgr. Zdeněk Brož 602 794 630 583 388 504



POSTUP  PŘI  REALIZACI  EVAKUACE 
Evakuovány budou rodinné domy, obytný dům a prostory čerpací stanice. Ostatní ohrožené objekty řeší evakuaci svojí dokumentací.

Ohrožené objekty

Název
objektu Adresa Telefonní číslo Počet ohrožených osob

Kaufland Vítězná 6 +420 583 224 202 200
Sportisimo Vítězná 7 +420 583 285 470 50

Jysk Vítězná 7 +420 583 285 660 50
Takko Vítězná 7 +420 583 283 064 50

Okay spotřebiče Vítězná 7 +420 583 286 406 50
SOŠ A SOU Gen. Krátkého 30 +420 583 213 194 950

Obytné domy

Ulice Malá,
ulice Lidická,
ulice  Gen. Krátkého,
Nám. Jana Zajíce 150

Čerpací stanice Agip Žerotínova 59 +420 583 219 682 15

Varování osob

Varování osob se provede pomocí rotačních sirén, signálem „Všeobecná výstraha“ ( kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin).



Média smluvně vázaná:

Název organizace Adresa pracoviště Tel.spojení

Rádio RUBI     
90,0 MHz - Šumperk

              105,4 MHz - Zábřeh
Uničov, Mohelnická 807

585 051 515 - ústředna
585 012 345 - studio

732 771 640, 728 670 065 - redakce

Rádio HANÁ  
103,3 MHz - Šumperk Olomouc, Blažejské nám. 7

585 223 926, 585 224 035
585 226 607 - fax

585 229 988, 585 225 588 - studio

ČESKÝ  ROZHLAS 
regionální studio Olomouc

( smluvně vázané )
88,7  ♦  92,8   ♦  106,8  - MHz

Olomouc, Horní nám.21
585 222 305

585 100 111,  Fax: 585 100 120
ředitel 585 100 147

telefon:  602 708 136, 602 714 945
 
 Média ostatní:

Regionální rozhlas a televize
Rádio Evropa 2 ( 99,3 MHz ) Horní náměstí 7, Olomouc tel.: 585 225 622

Rádio KISS Morava Starobělská 13, Ostrava - Zábřeh tel.: 596 708 401
Česká televize a ČTK Na trati 23, Olomouc tel.: 585 411 174



    Zdravotní zabezpečení
     Zdravotnická zařízení pro poskytnutí první pomoci :

Poř.
čís.

Obec
 

Název
zařízení

Adresa Telefon
 

Poznámka
Ulice č.p.

1 Šumperk Krajské zdravotnické operační středisko-
tísňové volání Nerudova 640/41 583 397 111

2 Šumperk Šumperská  nemocnice a.s. Nerudova 640/41 583 331 111

     
Sociální péče pro tělesně postižené osoby:

Poř.
čís. Název

Adresa

Kapacita zařízení

Pacienti
mobilní 

/
imobilní

Počet
zaměstnanců

 
Obec Ulice č.p.

2 DD Šumperk
(tel. 583 213 702) Šumperk U Sanatoria 25 250 170/80 114

10
Ubytovna pro bezdomovce 

Armády spásy Šumperk
(tel. 583 224 740)

Šumperk Vikýřo-
vická 1495 43 43/0 14

13
Dům s pečovatelskou 

službou Šumperk
(tel. 583 550 233)

Šumperk Gagarinova 11 35 35/0 3

17

Ubytovna pro občany 
v nouzi

(tel. 583 550 231, 
777 911 124)

Šumperk Zábřežská 48 22 22/0 1

18
Dům s pečovatelskou 

službou Šumperk
(tel. 583 550 236)

Šumperk Bohdíkovská 24 33 33/0 3

Celková kapacita ve vybraných objektech
383 303/80 135

Vyrozumění
     Vyrozumění orgánů a složek IZS se provede prostřednictvím operačního střediska HZS OL kraje. 



   Pořádkové zabezpečení, uzávěry a informování obyvatelstva v prostoru MU
Pořádkové zabezpečení a informování o vzniklé situaci zajistí HZS OL, uzávěry na komunikacích zajistí  příslušníci PČR. Místa uzávěr jsou vyznačena 

na přiložené mapě a v textu „Uzávěry“.

     Uzávěry

Místo uzávěry Zajišťuje Poznámka
Křižovatka ulice Vítězná a Jiřího z Poděbrad 2 příslušníci PČR

Křižovatka ulice Lidická a Gen. Krátkého 2 příslušníci PČR

     Uzávěra - je označené místo na pozemní komunikaci, sloužící pro zabránění vstupu nepovolaných osob do zóny.

Příjezd hasičské techniky
     Jednotka PO z Nového Malína přijede po silnici č. 446, stejně jako jednotka PO z Bratrušova. Příjezd jednotky PO z Vikýřovic, Bludova, Rapotína, 
Sobotína, Velkých Losin a Dolních Studének a ze Zábřehu na Moravě bude po silnici č. 11 a dále po silnici č. 446 až na místo zásahu. Jednotka PO z 
Temenice pojede po ulici Temenické, Šumavské a dále po ulici Jiřího z Poděbrad. Jednotka profesionálních hasičů ze Šumperka vyjede ze své hasičské 
stanice po ulici Nemocniční, dále po ulici Žerotínově až na silnici č. 11 a bude pokračovat jako jednotky výše.

     Evakuační středisko

Název ES Ulice č.p. Poznámka

V. základní škola Vrchlického 25
Shromaždiště bude na školním hřišti, 

případně v tělocvičně
     
Evakuační středisko je zařízení (zpravidla mimo evakuovanou zónu), kde jsou evakuované osoby shromažďovány a informovány. Evakuační středisko je 
výchozím bodem přemístění  pro  evakuované  osoby bez  možnosti  vlastní  přepravy,  ze  kterého  jsou  po  zaevidování  směrovány  k nástupním stanicím 
hromadné přepravy a následně přepravovány do míst nouzového ubytování popř.stravování. Obsluha je složena nejméně z velitele a dvou pomocníků.



Místa nouzového ubytování
     Místa nouzového ubytování jsou zařízení v nejbližším okolí události, kde jsou evakuované osoby evidovány a informovány. Evakuované osoby bez 
možnosti vlastního ubytování jsou zde přerozdělovány do jednotlivých míst nouzového ubytování. Obsluha je složena z velitele a nejméně dvou pomocníků. 
Součástí míst nouzového ubytování může být u krátkodobé evakuace i evakuační středisko.

Název
ubytovacího zařízení Adresa Telefonní číslo Lůžka

Domov mládeže SOŠ Zemědělská 3 +420 583 213 126 ANO
Domov mládeže SPŠ Bratrušovská 7 ANO
Domov mládeže SZŠ Čsl. Armády 1 +420 583 214 339 ANO

Hotel Hansa Langrova 29 +420 583 216 110 ANO/20
Hotel Grand 17. Listopadu 1 +420 583 212 220 ANO/60

Penzion Moravan Americká 3 ANO/ 80
Villa Ancora Masarykovo náměstí 9 +420 583 214 890 ANO/13
Hotel Sport Žerotínova 59 +420 583 224 539 ANO/36
Zařízení CO Vikýřovická 1495 ANO/60

Zbytek evakuovaných, pro které nebude stačit kapacita míst nouzového ubytování, bude ubytován v tělocvičnách základních a středních škol.

Identifikace nebezpečných látek
Viz přiložené bezpečnostní listy



     

 uzávěra                     
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