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ANOTACE 

 ROŢNOVSKÝ, M. Analýza rizik specializovaných pracovišť, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, VŠB – TU Ostrava, 2010, 58 stran bakalářská práce.  

  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik specializovaných pracovišť v armádě 

České Republiky u vojenského útvaru Bučovice. Cílem je vypracovat doporučení pro 

optimalizaci bezpečného výdeje pohonných hmot pro bezpečnostní techniky. V úvodu je 

popsáno technické zařízení výdejny pohonných hmot, technicko-bezpečnostní parametry 

skladovaných látek (především benzínu automobilového). Zabývá se problematikou vzniku 

výbušné koncentrace par hořlavé kapaliny metodou FMEA  a moţného zdroje iniciace. Dále 

rozvádí zpŧsoby výdeje pohonných hmot při mimořádných událostech zpŧsobených 

teroristickým útokem.  

 

Klíčová slova: čerpací stanice pohonných hmot, výbušná atmosféra, statická elektřina, 

analýza rizika, mimořádné události   

 

 

ANNOTATION 

 ROŢNOVSKÝ, M. Analysis of Risks of Specialized Workplaces, Faculty of safety 

engineering, VŠB – TU Ostrava, 2010, 58 pages bachelor thesis.  

 The bachelor thesis is focused on the risk analysis of specialized workplaces in the 

Czech Army at the military unit of Bučovice. The aim is to elaborate recommendations for 

optimizing safe dispense of fuel for safety technicians. The introduction describes the 

technical facilities of fuel dispensary, technical and safety parameters of the stored substances 

(mainly automotive gasoline). The thesis deals with the issue of explosive vapor flammable 

liquids FMEA and possible sources of ignition. It describes ways of fuel dispense in 

emergencies caused by a terrorist attack.  
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ÚVOD 

 

 Bakalářská práce byla zpracována u vojenského útvaru 6142 Bučovice, ve kterém 

pracuji jako velitel výsadkové čety. Vojenský útvar Bučovice vznikl v loňském roce ze 

záchranného praporu a spadá pod 7. mechanizovanou brigádu armády České republiky. 

Armáda České republiky je zapojena do integrované vojenské struktury NATO, systému 

obranného, operačního a civilního nouzového plánování a do společných cvičení a operací. 

Současné bezpečnostní prostředí se vyznačuje vysokou nestabilitou, rozmanitostí a 

nepředvídatelností hrozeb a rizik. Vojenský útvar Bučovice je začleněn do výstavby 

humanitární pomoci při mimořádných situacích. K tomuto účelu slouţí materiální základna 

humanitární pomoci. Tvoří ji komplex ubytovacího, hygienického, zdravotnického a 

stravovacího zařízení, které lze na určitou nouzovou dobu pouţít pro potřebné osoby         

(např. při loňských povodních v okrese Nový Jičín zasahoval náš prapor jako první a pomáhal 

v postiţené oblasti). Proto jednotky a technika musí být stále připraveny k okamţitému 

nasazení. S tím souvisí nejen příprava vycvičenosti vojákŧ, ale také bezpečné pouţívání 

veškerého materiálního a technického vybavení.  

 

 K nejrizikovějším pracovištím v celém areálu kasáren patří čerpací stanice 

pohonných hmot, která je situována v parku vojenské techniky. Vzhledem k její dŧleţitosti je 

společně se zbraněmi umístěna ve střeţeném prostoru. Čerpací stanice slouţí k uskladnění a 

výdeji nafty motorové, benzínu automobilového a maziv.  

 

  Ve většině případŧ se na armádní čerpací stanice vztahují téměř stejné zákony, 

nařízení vlády, vyhlášky a státní normy jako pro čerpací stanice pohonných hmot v civilním 

sektoru. V této oblasti se armáda odlišuje od civilního sektoru pouţíváním Českého 

obranného standartu a standartu NATO. Hlavní rozdíl mezi armádou a civilním sektorem je 

v přístupu řešení daného problému a rizika.   

 

 Vzhledem k opomíjení některých bezpečnostních opatření na čerpací stanici 

pohonných hmot jsem se zaměřil na podmínky vzniku výbušné koncentrace par hořlavé 

kapaliny, druhy iniciace a výdej pohonných hmot za mimořádných událostí. K analýze rizik 

systému jsem pouţil metodu FMEA. Rizika spojena s výdejem pohonných hmot za 

mimořádných událostí jsem podrobněji popsal v případě moţného teroristického útoku. 
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  Rozsah problematiky čerpacích stanic pohonných hmot je značně rozsáhlý. Uţ jen 

proto, ţe se uskladňují a vydávají rŧzné druhy látek. Ke kaţdé látce se musí přistupovat 

individuálně. Látka má své technicko-bezpečnostní parametry, které ovlivňují bezpečnostní 

opatření. Pro analýzu rizika na čerpací stanici jsem zvolil benzín automobilový a statickou 

elektřinu.  

 Cílem této bakalářské práce je analyzovat rizika na čerpací stanici pohonných 

hmot v armádě České republiky u vojenského útvaru Bučovice. Tato práce je zaměřena 

na vznik výbušné koncentrace skladovaných látek, iniciaci výbušné směsi a vypracování 

doporučení pro optimalizaci bezpečného výdeje pohonných hmot při mimořádných 

situacích. 
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REŠERŠE 

  

 Tato část je zaměřena na seznámení se základními zdroji, které jsem pouţil pro 

vypracování této bakalářské práce. Kaţdý z těchto pramenŧ se dotýká mnou řešené 

problematiky.  

 

BARTLOVÁ, J.; BALOG, K. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. Vyd. 2. 

Ostrava : EDICE SPBI SPEKTRUM, 2007. 193 s. ISBN 978-80-7385-005-0.  

 V této knize se autoři zabývají problematikou příčin závaţných havárií v prŧmyslu. 

Zaměřil jsem se na kapitoly „Příčiny úniku nebezpečných látek, vznik poţáru a výbuchu 

v technologických procesech“. „Analýzu a hodnocení rizik technologických procesŧ – metoda 

FMEA“ [2].  

 

DAMEC, J. Protivýbuchová prevence. Vyd. 1. Ostrava : EDICE SPBI SPEKTRUM, 1998. 

187 s. ISBN 80-86111-21-0.  

 Autor v publikaci vysvětluje základní poznatky o výbuchu. Popisuje druhy 

iniciačních zdrojŧ. Primární a sekundární protivýbuchovou ochranu, začlenění do zón a 

kategorií [3].  

 

JENKINS, Brian Michael , et al MTI Report 09-03. In POTENTIAL TERRORIST USES OF 

HIGHWAY-BORNE HAZARDOUS MATERIALS. Library of Congress Catalog Card Number: 

2009942859. San José State University San José, : Mineta Transportation Institute, January 

2010. 

 Publikace je zaměřena na hrozby teroristického útoku na autocisterny přepravující 

nebezpečné látky po silnici. V závěru jsou navrţeny bezpečnostní opatření ke sníţení hrozby 

teroristického útoku autocisternou [30]. 
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 Problematikou rizik na čerpacích stanicích se jiţ zabývali níţe uvedení autoři. 

  

KLOPOTOVÁ, H.: Analýza rizik čerpací stanice pohonných hmot, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, VŠB - TU Ostrava, 2008, 75 stran diplomová práce. 

Diplomová práce se zabývá technickým a organizačním opatřením při předcházení 

vzniku havarijních stavŧ. Identifikuje nebezpečí pomocí kontrolních seznamŧ. Kontrolní 

seznamy lze vyuţít při ověřování stavu provozu na čerpací stanici. 

 

ŠIMANDL, L.; DAMEC, J.: NEBEZPEČÍ PŘI TANKOVÁNÍ. In Sborník vědeckých prací 

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. [s.l.] : [s.n.], 2005. 9 stran. 

Příspěvek je zaměřen na praktické měření energie elektrostatického náboje, který 

vzniká na rŧzném druhu oblečení. Toho lze vyuţít pro porovnání s mými výsledky.  

 

CIKRYT, J.: Hodnocení zabezpečení čerpacích stanic proti mimořádným událostem:, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, VŠB - TU Ostrava, 2009, 37stran bakalářská práce. 

V bakalářské práci jsou hodnoceny bezpečnostní opatření a mimořádné události, které 

mohou čerpací stanici postihnout při běţném provozu. 

 

 

 Ve své práci jsem analyzoval rizika metodou FMEA z knihy Analýza nebezpečí a 

prevence průmyslových havárií [2]. Pro výpočet velikosti iniciační energie jsem zvolil vzorec 

uvedený v publikaci Protivýbuchová prevence [3]. Sborníkem vědeckých prací s názvem 

Nebezpečí při tankování jsem si ověřil výsledky velikosti iniciační energie.  

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

1. POPIS ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT 

 

 Čerpací stanice pohonných hmot (ČS PHM) je určena pro uskladnění, příjímání a 

vydávání pohonných hmot. Jedná se o ocelový přístřešek na stáčení nafty motorové (NM) a 

benzínu automobilová (BA 95N). Přestřešení je zhotoveno z ocelové nosné konstrukce. 

Střecha je tvořena plechy, plocha přestřešení má rozlohu 48 m
2
. Pod ocelovým přestřešením 

je situována stáčecí a výdejní plocha (cca 6,0 m x 6,0 m), vodohospodářsky zabezpečená fólií 

PEHD. Pod přestřešením jsou namontovány dva výdejní stojany typu ADAST. Za stáčecí a 

výdejní plochou jsou situovány podzemní nádrţe na uskladnění pohonných hmot a havarijní 

jímka. Vedle výdejní plochy je situována samostatná kancelář pro obsluhu ČS PHM. 

V kanceláři se nachází signalizační pult indikující závady na podzemních nádrţích. [6] 

 

1.1. Výdejní stojany 

  

 Výdejní stojany jsou na výdejní ploše pod přestřešením dva. Jeden na výdej BA 95 N 

a druhý na výdej NM. Na ČS PHM není potřeba více výdejních stojanŧ z dŧvodu malé 

frekvence výdeje. 

 Jeden výdejní stojan je typu ADAST 8991.622/BLD/ET/VR1/P, se sacím systémem, 

jednoproduktový, jednostranný – 1 hadice, výdej 1 x BA 95N – 40 l/min., odsávání stojanu 

(vracení par při výdeji BA 95N), ukazatel vydaných pohonných hmot, a stojan je doplněn o 

zařízení QUITEC, označení výdejního stojanu VS 01. [6] 

 Druhý výdejní stojan je typu ADAST 8996.632/BLD/ET/P, se sacím systémem, 

jednoproduktový, jednostranný – 2 x hadice, 1 x 40 l/min NM, 1 x 80 l/min. Ukazatel 

vydaných pohonných hmot a zařízením QUITEC, označení výdejního stojanu VS 02. [6] 

 Výdej NM a BA 95N je zabezpečován terminálem TWISTER 2000 QUITEC 

TANKOMAT s návazností na PC. Obsluha přiloţí čipovou kartu na terminál, zadá PIN kód a 

vojenskou poznávací značku vozidla, do kterého bude řidič tankovat pohonné hmoty. Po 

ukončení tankování znovu přiloţí obsluha čipovou kartu k terminálu a ukončí výdej. To se 

projeví automatickým zastavením přísunu pohonných hmot do výdejního stojanu.  

 Výdejní pistole je vybavena automatickým zařízením, které samočinně uzavře 

prŧtok, dosáhne-li hladina v nádrţi, kanistru, případně sudu ústí výdejního nástavce pistole. 
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Zabrání se tak neţádoucímu přetékání paliva při tankování a při plné nádrţi nezávisle na 

kontrole odběratele. Při neodborné manipulaci, nebo při vypadnutí pistole z nádrţe zabraňuje 

u STOP-PISTOLE bezpečnostní uzávěr vytékání pohonné hmoty (motorové nafty, benzinu 

natural). 

 Výdejní stojan ADAST (VS 01) je v provedení s vracením benzinových par při 

výdeji PHM – BA 95N opatřen vývěvou ve stojanu a plamenojistkou pod stojanem. 

 

 

Obr. č. 1.1. Čerpací stanice, zdroj [vlastní] 

 

 Na obrázku č. 1.1. je zobrazena čerpací stanici pohonných hmot u vojenského útvaru 

Bučovice. Přestřešení výdejní a stáčecí plochy, dva výdejní stojany a rozvodny. Uvnitř 

rozvodny jsou uzavírací armatury rozdělující obsluhou stáčení na příslušnou nádrţ a uzavírací 

armatury k nastavení trasy z nádrţe do výdejního stojanu při odběru pohonných hmot. 

Uzemnění autocisterny při stáčení pohonných hmot je provedeno připojením na pravý sloup u 

plotu. Na sloupu jsou zemnící zdířky pro připojení autocisterny. Na prostředním sloupu je 

nainstalován terminálem TWISTER 2000 QUITEC TANKOMAT. Mezi stojany je umístěna 

odkapová vanička a armatura pro připojení autocisterny při stáčení.     
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1.2. Zásobní nádrţe 

 

 Zásobní nádrţe se nacházejí v oploceném prostoru za výdejní plochou čerpací 

stanice. Přístup k nádrţím má pouze obsluha a oprávněné osoby (velitel útvaru, náčelník 

PHM). Vstup je uzamčen, zapečetěn a v mimopracovní době ochranná hlídka parku vojenské 

techniky kontroluje v určených intervalech neporušenost uzamčení a neoprávněný vstup cizí 

osoby do střeţeného prostoru. 

 

Zásobní nádrţe jsou rozděleny na: 

 N 01 – stávající nádrţ 12 m
3 

podzemní,  1600 mm, ocelová, repasovaná, vyvloţkovaná 

plastovou vloţkou, opatřena 2 x dómy, novými ocelovými šachtami dómŧ včetně 

poklopŧ – skladování BA 95N; 

 N 02 – stávající nádrţ 12 m
3 

podzemní,  1600 mm, ocelová, repasovaná, vyvloţkovaná 

plastovou vloţkou, opatřena 2 x dómy, novými ocelovými šachtami dómŧ včetně 

poklopŧ – skladování BA 95N; 

 N 03 – stávající nádrţ 30 m
3 

podzemní,  2500 mm, ocelová, repasovaná, vyvloţkovaná 

ocelovou vloţkou, opatřena 2 x dómy, novými ocelovými šachtami dómŧ včetně 

poklopŧ – skladování NM; 

 N 04 – stávající nádrţ 30 m
3 

podzemní,  2500 mm, ocelová, repasovaná, vyvloţkovaná 

ocelovou vloţkou, opatřena 2 x dómy, novými ocelovými šachtami dómŧ včetně 

poklopŧ – skladování NM; 

 N 05 – stávající nádrţ 20 m
3 

podzemní,  2000 mm, ocelová, repasovaná, vyvloţkovaná 

ocelovou vloţkou, opatřena 2 x dómy, novými ocelovými šachtami dómŧ včetně 

poklopŧ – skladování NM. [6] 

 

 Stávající nádrţe N 01 aţ N 05 slouţí pro skladování PHM a jsou nepojízdné, 

vyvloţkované a podle ČSN 65 0201 jsou kryty vrstvou zeminy o tloušťce nejméně 0,5 m. U 

nádrţí N 01 aţ N 05 je maximální hladina  93 % naplnění a havarijní stav 95 % naplnění.  
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 V tabulce č.1.1. je vypočítána 95 % naplněnost jednotlivých podzemních nádrţí. 

 

 

Číslo nádrţe - druh PHM 

 

Celková kapacita 

N 01 – benzín automobilový 11 400 litrŧ 

N 02 – benzín automobilový 11 400 litrŧ 

N 03 – nafta motorová 28 500 litrŧ 

N 04 – nafta motorová 28 500 litrŧ 

N 05 – nafta motorová 19 000 litrŧ 

 

Tab. č. 1.1. Kapacita nádrţí, zdroj [6] 

 

 

 Dle novelizované ČSN 65 0201 nádrţe na hořlavé kapaliny s objemem do 1000 m
3 

smějí být plněny nejvýše na 95 % svého jmenovitého objemu. To je zabezpečeno pro nádrţe 

N 01 aţ N 05 s pouţitím plovákových ovladačŧ ADAST E 218, které zajistí světelnou a 

zvukovou signalizaci havarijní hladiny tj. při naplnění na 95 % objemu nádrţe a signalizaci 

minimální a maximální hladiny na signalizačním pultu v kanceláři obsluhy čerpací stanice. 

Dále jsou nádrţe dle ČSN 65 0201 vybaveny zařízením pro ruční měření hladin hořlavých 

kapalin pomocí měrné tyče. 
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Obr. č. 1.2. Prostor s podzemními nádrţemi, zdroj [vlastní] 

 

 Na obrázku č. 1.2. je zobrazen prostor, ve kterém se nacházejí podzemní nádrţe a 

poklopy šachet dómu podzemních nádrţí.   

 

1.3. Havarijní jímka 

 

 Havarijní jímka je umístěna ve stejném prostoru jako skladovací nádrţe N 01 – N 05 

(je označena HN 06).  

 HN 06 - nádrţ 5 m
3 

podzemní, ocelová,  1600 mm, dvouplášťová pro úkapy. Nádrţ 

slouţí jako havarijní nádrţ na úkapy (úniky). Jedná se o havarijní jímku (nádrţ) zajišťující 

manipulační plochu čerpací stanice PHM o objemu 5 m
3
. Nádrţ je vybavena víkem, plnící 

armaturou, odvětráním, odkalovací armaturou se šroubením, plovákovým ovladačem ADAST 

E 218, měřící armaturou a sáním úkapŧ. Hladina v havarijní jímce je signalizována pomocí 

plovákového ovladače ADAST E 218 s napojením na světelnou a zvukovou signalizací na 

pultu v kanceláři obsluhy. Manipulační plocha ČS PHM (plocha pod přestřešením ČS) je 

vyspádována do sběrného (havarijního) ţlabu a od ţlabu je potrubí havarijní kanalizace 

přivedeno do nádrţe pro úkapy HN 06. Havarijní nádrţ HN 06 musí být neustále prázdná. 
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1.4. Armatury 

  

 Na čerpací stanici PHM jsou instalovány armatury plnící, sací, odvětrávací, měrné a 

odkalovací.  

 

1.4.1. Armatury plnící 

 Jsou armatury určené k plnění nádrţe naftou motorovou nebo benzínem 

automobilovým. Armatury jsou v nádrţích ukončeny 50 mm od dna nádrţe. [6] 

 

1.4.2. Armatury sací 

 Jsou armatury určené pro odběr nafty motorové a benzínu automobilového z nádrţí 

N 01 aţ N 05 na výdejní stojany  VS 01 a VS 02. Sání pro výdejní stojany je tvořeno vţdy 

trubkou ukončenou cca 150 mm od dna nádrţí. Sací potrubí je opatřeno nad nádrţemi 

příslušnými armaturami (zpětné ventily). Sací potrubí pro BA 95N u nádrţí N 01 a N 02 je 

nad dómy opatřeno uzavíracími armaturami, které umoţňují odběr BA 95N vţdy s příslušné 

nádrţe dle potřeby. [6] 

 

1.4.3. Armatury měrné a odkalovací 

 Jsou určeny pro kontrolu výšky hladin v nádrţích pomocí měrné tyče. Armatury jsou 

tvořeny trubkou ukončenou 50 mm od dna nádrţe. Zároveň jsou tyto armatury určeny pro 

odkalení nádrţí NM, nebo nádrţí pro BA 95N a to pomocí odkalovací jehly. Odkalovací jehla 

je tvořena trubkou se šroubením, která se při odkalení vkládá do měrných armatur. [6] 

 

1.4.4. Armatury odvětrávací 

 Slouţí k vyrovnání tlaku v nádrţích s okolní atmosférou při změně objemového 

mnoţství v nádrţích N 01 aţ N 05 motorové nafty, automobilového benzínu a také na nádrţi 

pro ÚKAPY HN 06. Armatury jsou tvořeny neprŧbojnými pojistkami (plamenojistkami) 

umístěnými ve výši cca 3,0 m nad terénem pro nádrţe NM, BA 95N a pro nádrţ na ÚKAPY. 

Tyto pojistky zabraňují zášlehu plamene do nádrţí. [6] 
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1.5. Spojovací potrubí 

 

 Spojovací potrubí je rozděleno na potrubí pro stáčení a potrubí pro sání. Je proveden 

potrubní rozvod pro stáčení NM, BA 95N a potrubní rozvody sání NM a BA 95N z nádrţí ke 

stojanŧm VS 01 a VS 02. Odvzdušnění nádrţí N 01 aţ N 05 jsou vyvedena nad terén. 

 Všechny přírubové spoje potrubních rozvodŧ jsou opatřeny vějířovými podloţkami 

pod hlavou šroubu a maticí. Přírubové spoje potrubí jsou tedy vodivě propojeny podloţkami 

dle ČSN 34 1390. [6] 

 

1.5.1. Potrubí pro stáčení  

 Potrubí pro stáčení a výdej přes výdejní stojany je ocelové. Ze stáčecí šachty S 01 je 

potrubí pro stáčení BA 95N vedeno pod terénem na šachty nádrţí N 01 a N 02. Stáčecí 

potrubí BA 95N  je ocelové dvouplášťové pro kaţdou nádrţ N 01 a N 02 samostatné. Stáčecí 

potrubí NM je vedeno ze stáčecí šachty přes stáčecí čerpadlo. Výtlak čerpadla je veden zpět 

do šachty S 01, kde jsou osazeny uzavírací armatury slouţící k nastavení stáčecích tras NM na 

jednotlivé nádrţe NM N 03 aţ N 05. Toto potrubí je vedeno částečně nad terénem a poté 

v prostoru před nádrţemi N 03 aţ N 05 pod terénem. [6] 

 

 

Obr. č. 1.3. potrubní rozvod pro naftu motorovou, zdroj [vlastní] 
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1.5.2. Potrubí pro sání 

 Z nádrţí pro BA 95N je vedeno sací potrubí, které je na kaţdé nádrţi N 01 a N 02 

opatřeno uzavíracími armaturami pro moţnost nastavení trasy sání buď z nádrţe N 01 nebo z 

nádrţe po N 02. Dále je vedeno sací potrubí pod terénem k výdejnímu stojanu VS 01. Sací 

potrubí je ocelové dvouplášťové.   

 Z nádrţí N 03 aţ N 05 pro NM je vedeno potrubí sání pro výdejní stojan VS 02 

v prostoru u nádrţí pod trénem dvouplášťové. Sací potrubí poté přechází nad terén a je 

přivedeno do rozvodny u výdejní plochy, kde jsou umístěny rozdělovací uzavírací armatury a 

to tak, aby byl umoţněn na kterékoliv výdejní pistoli stojanu VS 02 výdej NM a to 

z kterékoliv nádrţe N 03 aţ N 05. Obsluha těmito armaturami nastavuje příslušnou trasu sání 

výdejního stojanu VS 02. Sací potrubí k výdejnímu stojanu VS 02 je ocelové dvouplášťové. 

[6] 

 

1.6. Indikace netěsnosti dvouplášťových nádrţí a potrubí 

 

 Je provedena indikace netěsnosti meziprostoru dvouplášťových nádrţí na NM, 

indikace netěsnosti meziprostoru dvouplášťových nádrţí na BA 95N, nádrţe na úkapy a 

indikace netěsnosti meziprostoru dvouplášťových potrubí v celém zařízení. 
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2. TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY SKLADOVANÝCH LÁTEK  

 

 Pro úspěšné předcházení úniku nebezpečných látek, poţárŧm a výbuchŧm na 

výdejně ČS PHM je potřeba znát vlastnosti a charakteristiky látek, které se nacházejí na 

posuzovaném pracovišti a odpovídajícím zpŧsobem identifikovat nebezpečí a vyhodnotit 

rizika. 

 Kapalné látky, které se nacházejí na výdejně ČS PHM u VÚ Bučovice se povaţují za 

hořlavé, protoţe mají definovanou teplotu vzplanutí a teplotu vznícení podle ČSN 65 0201.  

 

Při atmosférickém tlaku splňují tyto podmínky: 

 

 nejsou při teplotě +35 ℃ tuhé ani pastovité; 

 mají při teplotě 50 ℃ tlak nasycených par nejvýše 294 kPa; 

 mají teplotu vzplanutí nejvýše 250 ℃; 

 lze u nich stanovit teplotu hoření. [3] 

 

2.1.  Nafta motorová  

 

 V tabulce č. 2.1. jsou základní hodnoty nafty motorové. Hodnoty vycházejí 

z provozně manipulačního řádu ČS PHM uloţeného v posádce Bučovice. Uskladněné látky 

na čerpací stanici u VÚ Bučovice musí splňovat kritéria stanovené podle vojenské jakostní 

specifikace (VJS), která podléhá ČSN EN 590, třída 2, EN 590:2004, STANAG 7090. 

Označení nafty motorové pro celoroční uţívání podle NATO Code je F-54. 
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 Tabulka č. 2.1. znázorňuje základní technicko-bezpečnostní parametry nafty 

motorové.  

 

 

Provozně manipulační 

řád ČS PHM            

VÚ Bučovice  

Název látky Nafta motorová 22 

Značka NM 22 

Bod tuhnutí °C -22 

Bod varu °C 170 - 360  

Měrná hmotnost kapaliny kg / m3 810 - 830  

Bod vzplanutí °C okolo 55  

Bod vznícení °C 220 

Koncentrační hranice výbušnosti     

obj. % 

horní hranice: 6,5  

dolní hranice: 0,6  

Skupina výbušnosti II A 

Teplotní třída T3 

 

Tab. č. 2.1.  Technisko-bezpečnostní parametry nafty motorové, zdroj [6] 

 

 

 Nafta motorová je jedním z nejdŧleţitějších produktŧ ropných rafinérií. Z hlediska 

výroby je zařazena mezi střední ropné destiláty. Získává se destilací ropy a dalšími 

navazujícími technologickými procesy jako jsou hydrogenační rafinace, hydrokrakování, 

katalytické krakování atd. Obecně je motorová nafta charakterizována jako sloţitá směs 

převáţně ropných uhlovodíkŧ s 12 aţ 22 atomy uhlíku vroucí v rozmezí cca 180 °C aţ        

370 °C. Aby tato směs byla pouţitelná jako motorové palivo, musí splňovat celou řadu 

kvalitativních ukazatelŧ, které jsou u všech výrobcŧ předmětem pečlivé výstupní kontroly. 

Jednou z nejdŧleţitějších vlastností motorové nafty je její chování za nízkých teplot. Pro 

zlepšování uţitných vlastností se motorových naft se široce pouţívají rŧzná aditiva (přísady).  

[23]  
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2.2. Benzín bezolovnatý automobilový 

 

 Práce je zaměřena na vznik výbušných par benzínu a na podmínkách vytvoření 

výbušné směsi a její iniciace. Proto jsou zapotřebí podrobnější údaje o této hořlavé kapalině. 

Hodnoty uvedené v tabulce č. 2.2. Technicko-bezpečnostní parametry BA 95N jsou získány 

z více zdrojŧ, protoţe z jednotlivých publikací byly hodnoty nedostačující. V tabulce jsou 

znázorněny rozdíly v hodnotách. Pro výpočty byly pouţity převáţně hodnoty z provozně 

manipulačního řádu ČS PHM, který je dostupný v posádce Bučovice a vychází z vojenské 

jakostní specifikace. VJS odpovídá normě ČSN EN 228, EN 228:2004 (E) a STANAG 7090. 

Označení benzínu bezolovnatého podle NATO Code je F-67. 

 

 Benzín automobilový se stejně jako většina ostatních motorových paliv skládá 

hlavně z uhlíku a vodíku. Při jejich spalování s kyslíkem se uvolňuje tepelná energie, která se 

následně, s větší či menší účinností, přeměňuje na energii mechanickou. Spalování kapalných 

paliv je výhodné zejména proto, ţe rychle hoří, poměrně snadno se skladují a provoz je 

bezpečný. [24]  
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 Tabulka č. 2.2.  znázorňuje technicko-bezpečnostní parametry BA 95N.   

 

  

Bezpečnostní list 

podle Nařízení 

Evropského 

parlamentu a rady 

(ES) č. 1907/2006  

Provozní 

manipulační 

řád ČS 

PHM VÚ 

Bučovice  

Studentská 

vědecká 

práce a 

odborná 

činnost – 

Vodíková 

bezpečnost    

Název poloţky 
Benzín 

automobilový 
    

Značka BA 95N F - 67   

Barva slabě ţlutá     

Zápach (vŧně) typicky benzínový     

Skupenství při 20 °C kapalina     

Hustota (při 15 °C)  kg/m3 720 - 775 750   

Rozmezí bodu varu °C 30 - 210  35   

Tlak nasycených par kPa 
léto    45 - 60   

zima   60 - 90   

Relativní hustota par cca 3,5 (vzduch = 1)     

Teplota vzplanutí °C pod -20  -21   

Teplota vznícení °C cca 340  nad 250 228 - 501  

Teplota hoření °C pod -20      

Koncentrační hranice výbušnosti obj.% 

horní 

hranice: 
8 8 7,6 

dolní 

hranice: 
0,6 1,1 1 

Mezní experiment. bezpečná spára mm > 0,9 mm     

Rozpustnost ve vodě nepatrná     

Bod tekutosti °C < -40      

Minimální iniciační energie na vzduchu     µ J     250 

Detonační meze ve vzduchu  obj. %     1,1 -3,3 

Teoretická energie výbuchu    kg TNT/m3 plynu     44,22 

Difúzní koeficient ve vzduchu     cm2 / s     0,05 

Spalné teplo kJ / g     44,5 

Maximální výbuchový tlak MPa 0,75     

 

Tab. č. 2.2. Technicko-bezpečnostní parametry BA 95N, zdroj [22,6,7] 
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2.2.1. Teplota varu  

 

 Teplota varu je teplota, při které látka dosahuje tlaku nasycených par (maximálního 

parciálního tlaku), který je roven tlaku okolního prostředí. K teplotě varu je nutné uvést údaj o 

tlaku. Čím má hořlavá kapalina niţší teplotu varu, tím je tvorba výbušné směsi 

pravděpodobnější. Teplota varu hořlavé látky je první informací o tvorbě hořlavé nebo 

výbušné směsi. Podle počáteční teplotě destilace lze odhadnout třídu nebezpečnosti. [1] 

 

 Tabulka č. 2.3. vychází z ČSN 65 0201 a zařazuje BA 95N do první třídy 

nebezpečnosti ze tří moţných tříd. Tato třída je nejnebezpečnější.  

 

Počáteční teplota varu 
Třída nebezpečnosti dle 

ČSN 65 0201 

do 135 ℃ I 

 

Tab. č. 2.3. Teplota varu, zdroj [1] 

 

2.2.2. Teplota vzplanutí 

 

 Teplota vzplanutí hořlavé kapaliny je nejniţší teplota, při které se za přesně 

definovaných podmínek zkoušky vytvoří nad hladinou takové mnoţství par, ţe jejich směs se 

vzduchem přiblíţením plamene vzplane a ihned uhasne. [1] 

 

 Tabulka č. 2.4. posuzuje teplotu vzplanutí BA 95N podle ČSN 65 0201. 

Teplota vzplanutí Třída nebezpečnosti dle 

ČSN 65 0201 

do 21 ℃ I 

 

Tab. č. 2.4. Teplota vzplanutí, zdroj [1]  
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2.2.3. Teplota hoření 

 

 Je nejniţší teplota, při které kapalina v předepsaném přístroji za definovaných 

podmínek, vyvine tolik par, ţe jejich směs se vzduchem po přiblíţení iniciačního zdroje 

vzplane a hoří bez přerušení nejméně 5 sekund. [1] 

 

 

2.2.4. Teplota vznícení 

 

 Je nejniţší teplota horkého povrchu, při které se optimální směs par nebo plynŧ dané 

látky se vzduchem na předepsaném zařízení a při předepsaném pracovním postupu vznítí. 

Teplota vznícení představuje teplotu, která je nebezpečná pro vznícení směsi hořlavých plynŧ 

nebo par. [1] 

 

Tabulka č. 2.5.  zařazuje BA 95N do teplotní třídy T 3 podle teploty vznícení.   

  

Teplotní třída Teplota vznícení ℃ 

T 3  nad 200 do 300 

 

Tab. č. 2.5. Teplota vznícení, zdroj [1] 

 

 

2.2.5. Koncentrační hranice výbušnosti 

 

 Udávají rozmezí koncentrace hořlavé látky nejčastěji ve směsi se vzduchem, ve které 

dochází po iniciaci k hoření nebo výbuchu a ohraničují výbušnou oblast. 

 

Dolní koncentrační hranice výbušnosti (DHVk) 

Je nejniţší koncentrace hořlaviny vyjádřená v obj. % nebo v g.m ̄ ³ ve směsi se 

vzduchem, kyslíkem či jiným oxidačním prostředkem, která je schopná při určité iniciační 

energii šířit plamen. [1] 
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Horní koncentrační hranice výbušnosti (HHVk) 

Je nejvyšší koncentrace hořlaviny ve směsi s oxidačním prostředkem, která je ještě 

výbušná. V rŧzných literaturách je tato hodnota odlišná. Doporučuje se pouţít nejniţší 

stanovenou hodnotu. 

Hranice výbušnosti a tedy i rozsah výbušné oblasti jsou závislé na počáteční teplotě, 

tlaku, přítomností inhibičních látek, tvaru a velikosti nádoby. Za nebezpečnou koncentraci se 

povaţuje jiţ 50 % hodnota dolní hranice výbušnosti. [1] 

 

2.2.6. Minimální iniciační energie (MIE) 

 

 Je nejmenší energie kapacitní jiskry, která je schopna zapálit nejsnadněji 

iniciovatelnou (stechiometrickou) směs hořlavého plynu nebo páry ve směsi s oxidačním 

prostředkem. Tyto hodnoty jsou dŧleţité pro posouzení potencionálního nebezpečí iniciace 

hořlavých plynných směsí elektrostatickými a indukovanými výboji. [1] 

 

2.2.7. Mezní experimentální bezpečná spára (MEBS) 

 

 Je vzdálenost mezi dvěma plochami, vymezenými mezikruţím o šířce 25 mm, 

vytvářející spáru, přes kterou se na předepsaném zkušebním zařízení a předepsaným 

zpŧsobem nepřenese výbuch stanoveného plynu (nebo páry) o optimální koncentraci. Přesná 

aplikace výsledkŧ je uvedena v ČSN 33 0371. [1] 

 Tabulka č. 2.6. zařazuje BA 95N do skupiny výbušnosti podle MEBS 

 

 

 

 

 

Tab. č. 2.6. Skupina výbušnosti, zdroj [15]   

 

 

Skupina výbušnosti  Hodnota 

MEBS mm 

Skupina IIA ≥ 0.9 
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2.2.8. Statická elektřina v kapalinách 

 

Úroveň akumulace náboje v dané kapalině (a tím i nebezpečí od statické elektřiny, 

které mŧţe vznikat) je silně závislá na vodivosti kapaliny. Benzín automobilový se řadí do 

kategorie kapalin se střední vodivosti mezi 50 pS/m a 1000 pS/m.  

 

 

Tabulka č. 2.7. zobrazuje hodnoty vodivosti a relaxační doby BA 95N. 

 

Kapalina Vodivost [pS.m
-1

] 
Relaxační doba 

[s] 

Benzín 10
-1

 aţ 10
-2 

0,2 aţ 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 2.7. Vodivost a relaxační doba, zdroj [10] 
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3. ZÁPALNÉ ZDROJE 

 

 Zápalné zdroje dodávají potřebnou energii pro přípravu hořlavé látky a aktivizaci 

výbušného nebo hořlavého souboru. 

Mezi zápalné zdroje patří:  

 Elektrická jiskra (vinutí motoru); 

 Plamen; 

 Horké povrchy; 

 Mechanické jiskry; 

 Samovznícení; 

 Výboj blesku; 

 Statická elektřina. [3] 

 

Pro hodnocení zápalných zdrojů se pouţívají tyto technicko-bezpečnostní parametry:  

 teplota vznícení hořlavého plynu nebo par hořlavé kapaliny tvzníc  [℃], 

 indukční perioda τI [s] nebo [ms] (přípravná doba hořlavého nebo výbušného souboru 

ke vznícení), 

 minimální iniciační energie MIE [J]. [3] 

 

3.1. Statická elektřina 

 

 Při práci s hořlavými kapalinami je značné nebezpečí vzniku elektrostatického 

náboje, neboť většina hořlavých kapalin se snadno nabíjí a svŧj náboj dlouho udrţují. 

Nebezpečí spočívá v tom, ţe nad hladinou kapalin kde se hromadí náboj, se vytvářejí výbušné 

směsi par těchto kapalin se vzduchem. 

 Abychom mohli lépe analyzovat problémy se statickou elektřinou a určit vhodná 

řešení nebo metody neutralizace, je dŧleţité porozumět fyzikálním a elektrickým principŧm 

zpŧsobujícím vznik statické elektřiny.  

 Molekulární teorie struktury materiálu uvádí, ţe kaţdé těleso molekuly je sloţeno z 

pozitivních a negativních nábojŧ. Pozitivní náboje jsou obsaţeny v jádru molekuly, zatímco 

negativní náboje nebo elektrony volně obíhají kolem pozitivně nabitého jádra. V molekule, 
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která je neutrální nebo bez náboje, je součet negativně nabitých obíhajících elektronŧ rovný 

součtu pozitivních nábojŧ v jádru. Kaţdý materiál sloţený z neutrálních molekul je také 

neutrální. Vlivem určitých podmínek nemají některé molekuly dostatek přitaţlivé síly mezi 

pozitivním jádrem a negativními obíhajícími elektrony pro udrţení všech elektronŧ na oběţné 

dráze. V tomto případě mohou být vnější obíhající elektrony, které jsou nazývány valenční, 

přitaţeny k vedlejší molekule s větší přitaţlivou silou a v jádru molekuly zŧstává nadbytek 

pozitivních nábojŧ. Molekula se tak stává pozitivně nabitá. Naopak některé molekuly mají 

tendenci přibrat další elektrony, coţ zpŧsobí nevyváţenost a vznik molekuly s negativním 

nábojem. [28] 

 Kaţdý materiál s nadbytkem negativních molekul se stává negativně nabitý a 

obráceně - materiál s nadbytkem pozitivních molekul se stává pozitivně nabitý. Předměty 

nebo materiály se mohou nabít třením nebo mnohem jednodušeji pouze dotykem a oddělením 

dvou materiálŧ. Jestliţe jsou dva předměty nebo materiály v kontaktu, pak se valenční 

elektrony, které jsou nejblíţe k ploše materiálu volně přesunují z molekuly na molekulu, z 

materiálu na materiál, dokud se samy nepřipojí k silnějšímu jádru. Při oddělování materiálŧ 

ztrácí jeden z nich elektrony a stává se pozitivně nabitým. Druhý materiál získává elektrony a 

stává se negativně nabitým. Při zvyšování tlaku nebo rychlosti dotyku a při oddělování nebo 

tření dvou materiálŧ se hodnota elektrostatického náboje zvyšuje. [28] 

 V prostorách, kde se pracuje nebo manipuluje s hořlavými kapalinami a v prostorách 

s nebezpečím výbuchu všeho druhu je statická elektřina značným rizikem. V oděvech se 

pouţívá  mnoho syntetických materiálŧ, které vzájemným třením vytvářejí značné 

elektrostatické náboje. Energie elektrostatické jiskry takto vzniklé mŧţe být iniciátorem 

poţáru a výbuchu. Obdobná situace nastává při manipulaci s některými druhy kapalin. Riziko 

je v obou případech nepřijatelné. K odstranění nebo alespoň sníţení rizika je třeba přijmout 

opatření. [4] 
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4. PŘÍČINY ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, VZNIKU POŢÁRU A 

VÝBUCHU 

 

 Rozbor známých případŧ ukazuje, ţe rozhodující roli při vzniku havárií hrálo vţdy 

lidské jednání. K závaţným haváriím dochází zpravidla tehdy, kdyţ se sečte řada chyb, jeţ se 

samy o sobě zdají nepodstatné. Proto je dŧleţité v rámci postupu při analýze a hodnocení rizik 

technologických procesŧ identifikovat nebezpečí – podmínku či příčinu havárie a stanovit 

opatření k omezení a odvrácení nebezpečí a souvisejících rizik – dopadŧ havárií. Dŧleţitými 

vstupními údaji pro posouzení nebezpečí jsou vţdy technicko-bezpečnostní parametry (TBP) 

nebezpečných látek i jejich provozní vlastnosti a podmínky procesu. 

 K poţárŧm kapalin dochází nejčastěji při úniku z přírub, netěsnostmi čerpadel, 

z dŧvodu korozního porušení potrubí i nádob nebo při přečerpávání nádrţí. Mezi nejvíce se 

vyskytující poţáry patří plošný poţár („pool fire“), vznikající rozlitím uniklé hořlavé kapaliny 

na ohraničenou plochu (např. záchytná jímka) nebo na plochu neohraničenou. [2] 

 Toxicita zplodin vznikající při poţáru, představují závaţný problém. V mnoha 

případech se nad hladinou kapaliny vytváří mnoţství zplodin zpŧsobujících akutní otravu. 

Poţáry, ale i hasební látky s pouţitím velkého mnoţství vody představují jeden z váţných 

dopadŧ na ţivotní prostředí. 

 Úniky par hořlavých kapalin při teplotě niţší neţ je jejich teplota varu probíhají zcela 

odlišně. Při výronu se páry hořlavých kapalin mísí se vzduchem turbulentně a vytvářejí 

koncentrace zpravidla pod dolní hranicí výbušnosti. Jakmile je únik ukončen páry se budou 

rozptylovat ve směru proudění vzduchu. Vyšší uhlovodíky, jejichţ směsi se vzduchem jsou 

těţší neţ vzduch, se šíří jako oblak při zemi a jejich rozptyl je mnohem pomalejší. Pokud 

dojde k vytvoření oblaku par schopných výbuchu, mŧţe dojít v dŧsledku iniciace k jevu 

nazvanému VCE (Vapour Cloud Explosion) výbuch oblaku par. [2] 

 Jako příklad uvádím poţár na tankovišti rafinérie Litvínov České rafinérské, a.s..             

V sobotu 23. listopadu 1996 hořela celá čerpací stanice a prostor mezi ní a ostatními tanky. 

Velkým problémem bylo trvalé vytékání benzínu z rozvolněných přírub výstupních potrubí 

tankŧ, coţ sebou neslo téměř permanentní zapěňování vzniklých vodních lagun, na jejichţ 

povrchu byla několika centimetrová vrstva benzínu. Vodní laguny vznikaly proto, ţe 

kanalizace nemohla odvádět vodu z hašení a chlazení do slopovací jímky, která byla plná z 
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dŧvodu poruchy čerpadel. Přes veškerá provedená opatření došlo ve 14:35 hodin k výbuchu v 

betonové chodbě, ve které vedlo potrubí tankŧ. Pŧsobením tlakové vlny došlo k odfouknutí 

vrstvy pěny na nejbliţší laguně a vyšlehnuvšími plameny byl opět zapálen benzín, který byl 

na jejím povrchu. [5] 

 Výbuchem bylo také utrţeno víko vstupního otvoru na střeše tanku č. 21 a unikající 

páry benzínu se vznítily. Poţár tohoto tanku byl zlikvidován tím, ţe vstupní otvor byl osazen 

víkem a tím se zamezilo unikání hořlavých par a zároveň přístupu vzduchu. V 00:56 hodin 

dne 24. listopadu byla provedena lokalizace poţáru tím, ţe se podařilo uhasit poslední zbytky 

plamenŧ v obsluţné betonové chodbě. Nebyla ještě vyhlášena likvidace poţáru, protoţe tělo 

obsluţné betonové chodby naakumulovalo velké mnoţství tepla a proto se zde drţela 

poměrně vysoká teplota. Stále zde hrozilo nebezpečí iniciace uniklého benzínu. Tyto obavy 

nebyly neopodstatněné. V 10:15 hodin došlo k nenadálému výbuchu benzinových par, 

pravděpodobně na severní straně obsluţné betonové chodby, k odfouknutí pěny na hladině 

lagun a opětovnému zapálení vyteklého benzínu. V této fázi poţár probíhal na cca 25 000 m
2
.  

 Poţár se rozšířil i do prostoru, kde byly uloţeny prázdné sudy od tetramethylu a 

tetraethylu olova. Vlivem pŧsobení vysoké teploty došlo k jejich roztrţení a úniku barevných 

dýmŧ. Postupně se dařilo ve spolupráci s provozní obsluhou a údrţbou likvidovat netěsnosti 

na benzínových potrubích. Klesla také koncentrace hořlavých par v obsluţné betonové 

chodbě včetně teploty na 15 °C. Do provozu bylo uvedeno jedno opravené čerpadlo na 

slopovací jímce a tím došlo k intenzivnímu odčerpávání vodních lagun, jejichţ plocha se 

začala postupně zmenšovat. 

 Dne 29. listopadu byla po provedeném komplexním prŧzkumu vyhlášena likvidace 

poţáru a v 19:26 hodin bylo poţářiště předáno generálnímu řediteli České rafinérské, a.s.. [5] 

 

 

 

 

 



 

25 

 

5. ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK  

 

5.1. Vysvětlení základních pojmů 

 

5.1.1. Havárie  

 Je neţádoucí událost (mimořádná událost), která zpŧsobuje škody nebo zranění. 

Událost (event) je neţádoucí případ (incident), který by mohl zpŧsobit škody nebo zranění. 

Termín „téměř havárie“ (near accident) je často pouţíván k popisu pozdější události. 

Specifickým termínem je „závaţná havárie“ (major accident), která je definována jako  

„výskyt závaţného úniku toxických látek, poţáru nebo výbuchu“, které jsou výsledkem 

nekontrolovaného vývoje vedoucího k váţnému poškození zdraví zaměstnancŧ, či ohroţení 

ţivotního prostředí. [2] 

 

5.1.2. Nebezpečí  

 Je často pouţíván k označení moţného zdroje nebo příčiny havárie. Je to chemická 

nebo fyzikální podmínka, která má potenciál zpŧsobit poškození zdraví lidí, ztráty na majetku 

nebo znečištění ţivotního prostředí. Jako alternativní termín pro vysvětlení významu tohoto 

slova byl navrţen výraz zdroj rizika. [2] 

 

5.1.3. Riziko  

 Obecně mŧţeme definovat riziko jako moţnost neţádoucích dopadŧ, ale často je 

povaţováno za funkci pravděpodobnosti vzniku havárie a jejich dopadŧ. Riziko je 

pravděpodobnost ztrát nebo riziko je velikost moţných ztrát. Riziko technologického zařízení 

lze definovat jako míru ekonomických ztrát nebo poškození lidského zdraví vyjádřenou 

pomocí pravděpodobnosti havárie a velikosti ztráty nebo poškození. Bezpečnost je protiklad 

rizika. Bezpečnost je předcházení haváriím identifikací nebezpečí a jeho sníţením pouţitím 

odpovídajících procesŧ a zařízení. [2] 
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5.2. Zařazení úseků ČS PHM do ZÓN 

 

 Nejprve se ČS PHM začlenila do kategorie nebezpečnosti a potom byly přiřazeny 

jednotlivé úseky do poţárních zón.   

 ČS PHM se začleňuje do kategorie poţárního nebezpečí dle ustanovení § 4, odst. 2, 

písm. a), b) zákona č. 133/85 Sb. o poţární ochraně ve znění pozdějších předpisŧ (úplné znění 

předpis č. 67/2001 Sb.) do kategorie činností se zvýšeným poţárním nebezpečím. Uskladněný 

benzín automobilový a nafta motorová jsou tříděny do tříd nebezpečnosti podle ČSN 65 0201 

následovně. Benzín automobilový je zařazen do třídy nebezpečnosti I. s teplotou vzplanutí do 

21 °C a nafta motorová do třídy nebezpečnosti III. s teplotou vzplanutí nad 55 do 100 °C.  

 Klasifikace prostorŧ ČS PHM byla provedena podle NV 406/2004 příloha č.1,    

ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu a ČSN EN 60079-10 

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – část 10: Určování nebezpečných 

prostorŧ.  

 Prostor s nebezpečím výbuchu je prostor, ve kterém se výbušná atmosféra mŧţe 

vyskytovat v mnoţství vyţadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnancŧ.  

 

5.2.1. Přiřazení zón k nádrţím 

 

ZÓNA 0 

 Vnitřní prostor nádrţí, potrubí a částí, jimiţ je dopravována hořlavá kapalina. 

Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena směsi hořlavých látek ve formě plynu, páry 

nebo mlhy se vzduchem přítomna nepřetrţitě dlouhou dobu nebo často.  

 

ZÓNA 1 

 Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsi vzduchu 

s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy pravděpodobný. Vyskytuje se ve všech 

šachtách a podzemních prostorech nádrţí. Kolem výdechu odvzdušňovacího potrubí nad 
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přestřešením se určuje do vzdálenosti 3 m všemi směry, aţ k zemi 1,5 m od kraje zóny 1 se 

určuje zóna 2.  

 

ZÓNA 2 

 Prostor, ve kterém je při běţném provozu nepravděpodobný výskyt výbušné 

atmosféry. A pokud se tato atmosféra vyskytuje pak pouze ve velmi krátké době. [32] 

 

5.2.2.  Přiřazení zón k výdejnímu stojanu 

 

ZÓNA 0   

 Jedná se o vnitřní prostor potrubí a částí, jimiţ je dopravována hořlavá kapalina.  

 

ZÓNA 1 

 Zóna 1 se nachází ve všech ostatních vnitřních prostorách skříně výdejního stojanu. 

V bezprostředním okolí skříně (do vzdálenosti 50 mm nad okraj a 200 mm od horní hrany k 

zemi) se určuje zóna 2. [32] 

 

5.2.3. Přiřazení zón při stáčení 

 

ZÓNA 1 

 Prostor s poloměrem 3 m okolo připojovacího ventilu autocisterny a 1,5 m nad 

připojovací ventil autocisterny.  

 

ZÓNA 2 

 Do vzdálenosti 1,5 m od kraje zóny 1 všemi směry. Autocisterna bude 10 minut před 

zahájením stáčení a při stáčení uzemněna. Po skončení stáčení bude autocisterna ještě           

20 minut připojena na zemnící svorku. [32] 
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5.3. Cíl analýzy 

  

 Nebezpečí výbuchu je spojeno s materiály a látkami, které jsou zpracovávány, 

pouţívány nebo uvolňovány ze zařízení, ochranných systému a součástí. Některé tyto 

materiály a látky mohou vytvářet hořlavé reakce se vzduchem. Toto potencionální riziko, 

spojené s výbušnou atmosférou se aktivuje, účinným zdrojem iniciace. 

Jsou identifikovány dva nebezpečné soubory. První soubor je hořlavá kapalina BA 

95N a tvorba par této kapaliny. Druhý soubor je moţný iniciační zdroj k zapálení hořlavé 

kapaliny. Jsou pouţity kvalitativní aspekty hodnocení rizika. Jedná se o identifikaci zdrojŧ 

rizik.  

 

5.4. Stanovení rizika 

  

 Podle evropské normy ČSN EN 1127-1 se stanovují metody identifikace a hodnocení 

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

konstrukci. Toho je dosaţeno: 

- Identifikací zdrojŧ rizika; 

- Hodnocením rizik; 

- Sníţením rizika. [14] 

 

5.4.1. Identifikace zdrojů rizika 

 

 Pro identifikaci zdrojŧ rizik byla zvolena analýza FMEA – analýzy příčin poruch a 

jejich následkŧ (Failure Modes and Effects Analysis). Jedná se o významnou metodu pro 

identifikaci nebezpečí a jejich následkŧ. Postup je zaloţen na systematickém prověřování 

systému s cílem odhalit moţné poruchy, jejich příčiny a následky. Metodicky se vychází spíše 

z jednotlivých prvkŧ systému neţ z procesních parametrŧ systému. Cílem studie metodou 

FMEA je odhalit takové poruchy, které mají závaţný vliv na bezpečnost a provozování 

systému. Metoda FMEA vychází z poruch jednotlivých prvkŧ a rozvíjí jejich dopad na systém 

jako celek. [31] 
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 Byly analyzovány rizika poruch, které mohou vzniknout při manipulaci s hořlavou 

kapalinou BA 95N. Poruchy jsem rozdělil do tří oblastí manipulace s kapalinou. Při stáčení 

z autocietrny do zásobní nádrţe, netěsnost zásobních nádrţí a netěsnosti potrubí. Jednotlivá 

rizika jsou posuzována podle oblastí manipulace s hořlavou kapalinou, jak mŧţeme vidět na 

následujících tabulkách.   

 

 

5.4.1.1. Při stáčení z autocisterny do nádrţí 

 V tabulce č. 5.1. je posuzováno riziko při stáčení z autocisterny do zásobních nádrţí. 

             

Prvek Porucha Příčina Detekce Následek Doporučení 

 

spoje hadice 

(šroubení 

hadice) 

 

netěsnost 

 

špatná 

montáţ 

obsluhou  

 

vada 

materiálu 

 

vizuálně 

obsluhou 

 

vytékání 

hořlavé 

kapaliny 

 

tvorba 

hořlavých a 

výbušných 

par 

 

při malém 

úniku pouţít 

odkapovou 

vaničku  

 

při velkém 

úniku zastavit 

stáčení 

 

pouţít 

sorbenty  

 

 

hadice 

 

prasklá  

 

zkorodovaná 

 

vada 

materiálu 

 

vizuálně 

obsluhou 

 

vytékání 

hořlavé 

kapaliny  

 

tvorba 

hořlavých a 

výbušných 

par 

 

 

zastavit 

stáčení   

 

výměna 

hadice 

 

Tab. č. 5.1. Rizika při stáčení, zdroj [vlastní] 
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5.4.1.2. Netěsností nádrţí 

 V tabulce č. 5.2. jsou posuzována rizika z pohledu netěsnosti podzemních nádrţí.  

             

Prvek Porucha Příčina Detekce Následek Doporučení 

 

podzemní 

nádrţ 

 

netěsnost 

 

zkorodovaný 

plášť nádrţe 

 

čidlo s 

napojením na 

signalizační 

pult v 

kanceláři 

obsluhy 

 

vytékání 

hořlavé 

kapaliny do 

pŧdy 

 

provádět 

kontrolní 

činnosti stavu 

zařízení dle 

provozní 

dokumentace 

 

ukončit 

provoz na 

nádrţi 

 

odčerpat 

kapalinu  

 

 

měřící a 

odkalovací 

armatura 

 

neuzavření 

víčka  

 

chyba 

obsluhy 

 

ţádná 

 

vytvoření 

výbušné 

koncentrace 

par hořlavé 

kapaliny 

 

kapitola 

6.2.1.1. 

 

Tab. č. 5.2. Rizika netěsnosti podzemních nádrţí, zdroj [vlastní] 

 

 

Při měření a odkalování z nádrţí hrozí neuzavření měřící a odkalovací armatury. 

Stane se to v dŧsledku chyby obsluhy. V prostoru, kde se nachází tyto armatury hrozí vznik 

výbušné koncentrace. Není přítomen detekční prvek, který odstraní chybu člověka tím, ţe 

spustí alarm a upozorní obsluhu na chybu. 
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5.4.1.3. Netěsnost potrubí 

 

 V tabulce č. 5.3. je posuzováno riziko spojené s netěsností potrubí.  

Prvek Porucha Příčina Detekce Následek Doporučení 

 

z podzemní 

nádrţe do 

čerpadla 

 

zkorodované 

ocelové 

dvouplášťové 

potrubí 

uloţené v 

zemi 

 

stáří 

materiálu  

 

nekvalitní 

ošetření 

nátěrem proti 

korozi 

 

čidlo s 

napojením na 

signalizační 

pult v 

kanceláři 

obsluhy 

 

vytékání 

hořlavé 

kapaliny do 

pŧdy. 

 

zastavit 

provoz  

 

provádět 

kontrolní 

činnost stavu 

zařízení dle 

provozní 

dokumentace 

(tlaková 

zkouška) 

 

 

z čerpadla do 

výdejního 

stojanu 

 

zkorodované 

ocelové 

dvouplášťové 

potrubí 

uloţené v 

zemi 

 

stáří 

materiálu  

 

nekvalitní 

ošetření 

nátěrem proti 

korozi 

 

čidlo s 

napojením na 

signalizační 

pult v 

kanceláři 

obsluhy 

 

vytékání 

hořlavé 

kapaliny 

 

zastavit 

provoz  

 

provádět 

kontrolní 

činnost stavu 

zařízení dle 

provozní 

dokumentace 

(tlaková 

zkouška) 

 

 

z výdejního 

stojanu do 

pistole 

 

mechanické 

poškození 

hadice 

 

najetí kolem 

vozidla na 

hadici 

 

úmyslné 

poškození 

 

obsluhou 

 

vytékání 

kapaliny na 

výdejní 

plochu, 

tvorba 

výbušných 

par 

 

zastavit 

provoz 

 

dŧkladné 

školení o 

přítomnosti 

obsluhy při 

manipulaci s 

hořlavými 

kapalinami 
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při odkalení z 

nádrţe v 

pŧlročním 

cyklu 

 

poručená 

hadice  

 

vypadnutí 

hadice ze 

sudu, do 

kterého je 

odvedeno 

odčerpání 

 

 

nedbalost 

smluvní 

firmy, která 

řeší 

odčerpávání 

kalu a její 

likvidaci 

 

obsluhou 

 

vytékání 

kapaliny  

 

ekologické 

znečištění 

 

dŧkladné 

školení 

 

přírubové 

spoje 

 

netěsnost 

 

uvolnění 

šroubového 

spoje 

 

obsluhou 

 

vytékání 

kapaliny 

 

ekologické 

znečištění 

 

provádět 

kontrolní 

činnost stavu 

zařízení dle 

provozní 

dokumentace 

 

Tab. č. 5.3. Rizika netěsnosti potrubí, zdroj [vlastní] 

 

5.4.2. Hodnocení rizika 

 

 Při identifikaci zdrojŧ rizika metodou FMEA bylo zjištěno, ţe největší nebezpečí 

hrozí při měření a odkalování podzemních nádrţí pomocí armatury. Ostatní rizika 

nepředstavují tak vysokou pravděpodobnost výskytu výbušné koncentrace. Pokud by přece 

jen došlo k vytvoření výbušné koncentrace, vţdy jsou přítomné detekční prvky v podobě čidla 

nebo obsluhy. V prostoru nad nádrţí, kde se nachází měřící a odkalovací armatura není ţádný 

detekční prvek. Obsluha, která zapomene při měření nebo odkalení podzemní nádrţe uzavřít 

tuto armaturu zpětně nezjistí, jestli vše provedla správně a nehrozí vytváření výbušné 

koncentrace.   
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6. VYTVOŘENÍ VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY PŘI MĚŘENÍ A ODKALENÍ 

NÁDRŢE 

 

 Hořlavá látka BA95 N se nachází v dómech podzemních nádrţí N 01 a N 02. Pro 

měření výšky hladiny a odkalení v nádrţi je nádrţ opatřena měrnou a zároveň odkalovací 

armaturou. Armatura je tvořena trubkou ukončenou 50 mm od dna nádrţe. Armatura dosahuje 

nad nádrţ 150 cm, na jejím konci je víčko se závitem, které zabraňuje úniku par hořlavé 

kapaliny BA 95N do uzavřeného prostoru nad nádrţí. Prostor nad nádrţí má rozměry              

100 x 100 x 180 cm a je opatřen ocelovým víkem. Tento prostor je nebezpečný pro tvorbu 

hořlavých a výbušných par BA 95N pokud nedojde k uzavření armatury víčkem. 

 

 

 

 

Obr. č. 6.1. Obsluţný prostor nad nádrţí, zdroj [vlastní] 

 

 

 Na obrázku č. 6.1. lze vidět přístup do podzemní nádrţe, armaturu s víkem pro 

měření a odkalování nádrţe, potrubí pro stáčení a potrubí pro sání. Dále mŧţeme vidět 

elektrickou kabeláţ pro čidla detekující úniky pohonných hmot s napojením na signalizační 

pult v kanceláři obsluhy. 
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Obr. č. 6.2. Hrdlo měřící a odkalovací armatury bez víka, zdroj [vlastní] 

 

 

 Na obrázku č. 6.2. je zobrazena měřící a odkalovací armatura bez uzavíracího víčka. 

Tím dochází k úniku par hořlavé kapaliny do prostoru nad nádrţí. 

 

 

 

 

Obr. č. 6.3. Uzavírací víko měřící a odkalovací nádrţe, zdroj [vlastní]  

 

 Na obrázku č. 6.3. lze vidět víko měřící a odkalovací armatury, které zabraňuje úniku 

par hořlavé kapaliny z nádrţe. 
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6.1. Nebezpečné mnoţství výbušné koncentrace v uzavřeném prostoru 

  

 Za nebezpečné mnoţství výbušné směsi v uzavřeném prostoru je nutno povaţovat jiţ 

10 dm³ výbušné směsi. V prostorách menších neţ 100 m³ se za nebezpečné mnoţství 

povaţuje výbušná směs tvořící desítitisícinu objemu uzavřeného prostoru. [3] 

 Prostor nad nádrţí má rozměry 100 cm x 100 cm x 180 cm, z toho vzplývá objem 

1 800 000 cm³. Jedna desetitisícina z objemu 1 800 000 cm³ je 180 cm³. Pro nás nebezpečné 

mnoţství je tedy 180 cm³.  

Disperze u benzínu automobilového podle tabulky č. 2.2. je 0,05 cm²/s .  

180 cm³ = 5,65 cm x 5,65 cm x 5,65 cm  

Plocha 32cm² (5,65cm x 5,65cm) se zaplní za: 32 cm² / 0,05cm².s
-1

 = 640 s  

Objem 180cm³ bude zaplněn za: 640 s * 5,65 cm = 3616 s = 60 minut. 

 Povinnosti obsluhy ČS PHM je na začátku a na konci pracovní doby zkontrolovat 

technický stav zařízení a především nádrţe. Pokud obsluha bude odebírat vzorky nebo měřit 

hladinu kapaliny v nádrţích N 01, N 02 a zapomene uzavřít měrnou armaturu víkem, za 

pouhou jednu hodinu se vytvoří v uzavřeném prostoru nad nádrţí výbušná směs par benzínu.  

 

6.2. Stanovení přítomnosti účinných zdrojů iniciace 

 

 Obsluha pracující na ČS PHM nepouţívá antistatický oděv ani antistatickou obuv. 

Jejich oděv a obuv je zdrojem statického náboje, který je schopný iniciovat výbušnou směs 

hořlavých kapalin. Zároveň na pracovišti nejsou antistatické prvky jako antistatická podlaha 

nebo zvlhčovače, které výrazně sníţí kapacitu elektrostatického náboje. Mezi oděvy 

pouţívané obsluhou patří: oděv maskovaný vzor 95 z 50 % bavlny a 50 % polyesteru, 

termoprádlo vzor 2000 z 100 % polyesteru, svetr vzor 95 z 70 % polyakrylu a 30 % vlna.  

 Při tření textilie se indukuje elektrostatický náboj v dŧsledku nedostatku nebo 

přebytku elektronŧ v povrchových vrstvách textilie. Čím méně vodivé vlákno, tím více náboje 

se indukuje. Vodivost závisí na obsahu vlhkosti v textilním vláknu, ale i na relativní vlhkosti 

prostředí. S rostoucí relativní vlhkostí vzduchu z 30 % na 60 % a aţ 90 % klesá vodivost aţ o 

několik řádŧ (10
6
-10

7
 Ω, 10

8
-10

9
 Ω, 10

11
-10

13
 Ω). Kvalita antistatických parametrŧ se 

vyjadřuje povrchovým nebo prŧchozím odporem. [33] 
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 V tabulce č. 6.1. jsou uvedeny některé typy běţně pouţívaných vláken v oblečení a 

jejich elektrický odpor.  

 

Typ vlákna El. odpor Ω 

VL  10
7
 

BA  10
8
 

PAD  10
12

 

PAN  10
14

 

PES 10
13

  

PP 10
15

  

 

Tab. č. 6.1. Elektrický odpor ve vláknech oděvu, zdroj [33]  

 

Podle povrchového elektrického odporu se látky rozdělují na: 

 

 Látky s povrchovým odporem R0 < 10 
9  

Ω  jsou látkami antistatickými. 

 

 Látky, které mají povrchový odpor R0 < 5 . 10 
4  

Ω jsou látky elektricky vodivé a ty, 

které mají povrchový odpor v rozmezí 5 . 10
4  

Ω < 10 
6 

Ω jsou látky elektrostaticky 

vodivé z hlediska jejich pouţití pro uzemnění. Tyto látky lze pouţít v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Jedná se o látky antistatické. 

 

 Látky s povrchovým odporem R0 > 10 
11  

Ω jsou látky elektrizovatelné. Při jejich 

pouţívání lze očekávat elektrizaci tj. vznik elektrických nábojŧ. Proto tyto látky nelze 

bez ochranných opatření pouţít v prostředí s nebezpečím výbuchu. [3] 
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 Tabulka č. 6.2. uvádí napětí statické elektřiny generované na pracovištích bez 

antistatického ošetření. Je z ní patrný také velký vliv relativní vlhkosti vzduchu na velikost 

tohoto napětí.  

 

  

Napětí náboje (V) 

Relativní vlhkost 

10 - 20 % 

Relativní vlhkost 

65 - 90 % 

Přecházení po PVC podlaze 12 000 250 

Pracovník na pracovišti 6 000 100 

Pracovní křeslo vycpané 

uretanovou pěnou 
18 000 1 500 

Tab. č. 6.2. Velikost napětí elektrického náboje na pracovišti, zdroj [33] 

 

 

 V tabulce č. 6.3. jsou uvedeny některé objekty a jejich elektrická kapacita.  

 

Objekt 
Kapacita F x  

10
-12 

 

Nářadí 5 

Barel 20 

500 l nádrţ 100 

Člověk 200 

Automobil 500 

Cisternový vŧz 1000 

 

Tab. č. 6.3. Elektrická kapacita na vybraných objektech, zdroj [9] 
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Velikost energie zaměstnance na pracovišti: 

E = 0,5 * C * U²  

E = 0,5 * 200 * 10 
-12 

* 6000
2 
 

E  = 3,6 mJ 

 

E - energie v [J] 

C - elektrická kapacita ve [F] 

U - potenciál na nabitém objektu ve [V] 

 

Pro výpočet velikosti energie, kterou mŧţe zaměstnanec na pracovišti naakumulovat, 

je pouţit vzorec uvedený v literatuře. [3] 

 

6.2.1. Sníţení rizika 

 

 Na prvním místě musí být vţdy vyloučení výbušné atmosféry. Čím je větší 

pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry, tím musí být přijat větší rozsah opatření proti 

účinným zdrojŧm iniciace a naopak.  

 

6.2.1.1. Minimalizovat vznik výbušné atmosféry 

 Vyloučit vznik výbušné atmosféry nad nádrţí nelze za předpokladu, ţe v nádrţi bude 

skladována hořlavá látka. Mŧţe být pouze minimalizováno riziko spojené s vytvořením 

výbušné koncentrace. 

 Při měření výšky hladiny nebo odkalování pomocí armatury mŧţe dojít k chybě 

obsluhy, která po skončení měření nebo odkalení zapomene armaturu uzavřít. Podle 

předchozích výpočtŧ za jednu hodinu se vytvoří jiţ výbušná koncentrace par hořlavé 

kapaliny. Proto doporučuji na měřící a odkalovací armatuře u víka nainstalovat čidlo, které 

zobrazí na signalizačním panelu u obsluhy v kanceláři sejmutí víka armatury a opětovné 

nasazení víka signalizaci ukončí. Tím se zabrání vzniku výbušných par benzínu v uzavřeném 

prostoru nad nádrţí v dŧsledku selhání obsluhy.   

 Druhou z moţností jak zamezit vzniku výbušné koncentrace je detektor koncentrace 

směsi par hořlavé kapaliny se vzduchem. Detektor bude zaznamenávat podle nastavení jiţ    
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20 % dolní koncentrace hranice výbušnosti koncentrací v prostoru nad nádrţí. Detektor bude 

opět napojen na výstraţné zařízení v kanceláři obsluhy. Detektor bude aktivován při vzniku 

nebezpečné koncentrace par hořlavé kapaliny v montáţní části nádrţe. 

 

6.2.1.2. Vyloučení zdroje iniciace statickou elektřinou 

 

 Moţný zdroj iniciace v tomto případě je statická elektřina indukovaná na oděvu 

obsluhy ČS PHM. Samotné měření a vzorkování v nádrţích na BA 95N mŧţe být zdrojem 

nebezpečí vznícení statickou elektřinou nádrţí všech velikostí, pokud je přítomna výbušná 

atmosféra. Zápalný výboj mŧţe vzniknout mezi kapalinou a měřícím, odběrným zařízením při 

jejich vzájemném přiblíţení nebo mezi zařízením, obsluhou a okrajem montáţního otvoru. 

 Je nutné zajistit, aby osoby provádějící měření, odběry nebo kontroly technického 

stavu nádrţí nebyly samy o sobě zdrojem nebezpečné iniciace. 

 Jednou z moţností jak sníţit velikost náboje na oděvu obsluhy, je instalovat na 

pracovišti zvlhčovač vzduchu, který bude udrţovat relativní vlhkost nad hodnotou 65 %. 

Přestoţe samotné vodní páry nejsou vodivé, vytvoří na povrchu materiálu vlhký povlak, který 

zvýší vodivost materiálu. Další z moţností je vodivá podlaha v kanceláři obsluhy.  

 Mezi hlavní sníţení moţného zdroje iniciace patří elektrostaticky vodivá obuv a 

elektrostaticky vodivý děv. Elektrostaticky vodivá obuv musí mít stanoveny poţadavky na 

dolní i horní hranici odporu. Horní hranice musí být dostatečně nízká, aby ve většině situací 

zabránila hromadění elektrostatických nábojŧ a dolní hranice poskytuje určitou úroveň 

ochrany v případě náhodného styku s elektrickou sítí. Druhý typ obuvi je vodivá obuv s velmi 

nízkým odporem. Tento typ obuvi není vhodný tam, kde hrozí nebezpečí náhodného dotyku 

s napětím sítě. 

 Oblečení pouţívané obsluhou ČS PHM jsou vyráběna převáţně ze syntetických látek 

a mŧţou se snadno elektrostaticky nabít. Nebezpečí iniciace obvykle nevzniká, pokud je 

osoba uzemněna pomocí vhodné obuvi a podlahy. Oděvy pro pouţití v prostoru moţného 

výskytu výbušné atmosféry jsou osobní ochranné prostředky kategorie II. a musí splňovat 

základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti podle směrnice ES 89/686/EEC. 

Elektrostatické vlastnosti ochranných oděvŧ se mohou měnit s dobou jejich pouţívání, po 
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vyčištění nebo po vystavení extrémním podmínkám. Oděvy se mají udrţovat v souladu 

s návodem od výrobce. 

6.3. Dopady havárie 

 

 K výbuchŧm směsí hořlavých par kapalin se vzduchem popř. s kyslíkem dochází 

především pŧsobením vnějších příčin, tj. vadným nebo nevhodně zvoleným materiálem nebo 

zařízením, poruchou měřícího a zabezpečovacího zařízení, nedbalým a nezodpovědným 

přístupem osob a v neposlední řadě neznalostí příslušných předpisŧ a bezpečnostních 

opatření. Značným rizikem vzniku pracovních úrazŧ, havárií a nehod je provozování zařízení 

a objektŧ, kde se vyskytují rizika s nebezpečnými parami.  

 

 Tabulka č. 6.4. zobrazuje druhy havárií a dopady.  

Havarijní událost Dopady závaţných havárií 
Podrobné poznámky k dopadŧm závaţných 

havárií 

Poţár Tepelné záření 

Zpravidla pouze časově a prostorově 

omezené pŧsobení, omezené zasaţení osob, 

zapálení materiálu, eventuálně konstrukcí, 

významné poškození sloţek ţivotního 

prostředí, zpravidla vznikají značné 

materiální škody. 

Výbuch 

Tlaková vlna, rozlet 

fragmentŧ trosek (včetně 

rozletu skleněných střepin) 

Rychlý prŧběh událostí, omezené zasaţení 

a/nebo ohroţení osob nebo zvířat (smrt nebo 

poškození zdraví:dočasné  - trvalé), 

zasaţení budov, konstrukcí a technologií 

(zničení, poškození), synergické a 

kumulativní účinky na okolní objekty, 

zařízení a technologie, přitom zpravidla 

vznikají značné materiální škody 

Únik toxické 

látky 
Jedovatost 

Významné zasaţení a/nebo ohroţení osob 

nebo zvířat (smrt nebo poškození zdraví: 

dočasné - trvalé), významné poškození 

sloţek ţivotního prostředí, materiální škody 

zpravidla nevýznamné 

 

Tab. č. 6.4. Dopady závaţných havárií, zdroj [34] 
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 V případě vzniku havárie na ČS PHM je obsluha povinna uzavřít armatury přívodu 

pohonných hmot, vypnout hlavní rozvaděč elektrického proudu, zjistit příčinu, místo a 

postupovat podle havarijního řádu, případně dle poţárního řádu. Oznámit havárii nadřízeným. 

Zajistit místo proti vstupu nepovolaným osobám. Výdej pohonný hmot je zastaven do doby 

něţ se odstraní havárie, prošetří se příčina vzniku havárie a provedou se bezpečnostní opatření 

k předcházení vzniklé havárie. 
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7. VÝDEJ POHONNÝCH HMOT  

 

 Výdej pohonných hmot na ČS PHM za běţných podmínek probíhá podle provozního 

řádu čerpací stanice, za který zodpovídá velitel praporu, náčelník PHM a obsluha čerpací 

stanice. Výdej je od 08:00 do 14:00 hodin denně a je vţdy za přítomnosti obsluhy.                            

V mimopracovní době, kdy jen na pokyn dozorčího útvaru mŧţe probíhat výdej pro řidiče 

hotovostního vozidla. Řidič vojenského vozidla, který přijede dotankovat vojenské vozidlo, 

musí obsluze předloţit platný jízdní rozkaz a na základě jízdního rozkazu obsluha povolí 

výdej pohonných hmot. Při plnění podzemních nádrţí ze silničního cisternového vozidla je 

výdej pohonných hmot zastaven. Po ukončení plnění podzemních nádrţí a po provedení 

měření nádrţí a kontrol je provoz obnoven. Naše čerpací stanice je zásobována pohonnými 

hmotami civilní firmou. 

 

7.1. Výdej pohonných hmot za mimořádných událostí 

 

 Při vzniku mimořádné události platí na čerpací stanici zcela jiný reţim výdeje. 

Mimořádnou událost lze rozdělit na nevojenskou mimořádnou událost (ţivelná pohroma, 

poţár, výbuch, únik toxické látky, ekologické nebo prŧmyslové havárie) a vojenskou 

mimořádnou událost. Nevojenskou mimořádnou událost lze rozdělit na událost uvnitř kasáren 

(poţár, výbuch a únik skladovaných látek na čerpací stanici, havárie ve skladu 

s propanbutanovými láhvemi nebo v dílnách oprav) a na mimořádnou událost mimo objekt 

kasáren (ţivelné pohromy, hromadné havárie, atd.).  

 

7.2.  Nevojenská mimořádná událost 

 

V prostorách vojenského útvaru 

 Nevojenská mimořádná událost v prostorách kasáren je řešena havarijním nebo 

poţárním řádem. Pokud nastane mimořádná událost na ČS PHM, obsluha má povinnost ihned 

kontaktovat náčelníka PHM, dozorčího útvaru, uzavřít přívod pohonných hmot z nádrţí do 

výdejních stojanŧ, vypnout elektrický jistič, zastavit výdej, zabezpečit místo proti vstupu osob 

a vyčkat do příjezdu poţární hasičské jednotky. Dozorčí útvaru aktivuje poţární druţstvo, 

které pomáhá hasičské jednotce. Po příjezdu hasičské jednotky je celý zásah řízen velitelem 
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zásahu, coţ je příslušník hasičského sboru. Malý unik ropných látek nebo malý poţár obsluha 

zdolá sama s protipoţární soupravou. Tento postup je stanoven v pracovní době. Pokud dojde 

k mimořádné události v mimopracovní době na ČS PHM tak vidím značný problém 

v identifikaci nebezpečné události ochrannou hlídkou. Při vzniku poţáru (například 

v kanceláři obsluhy nebo v prostorách rozvodny) mŧţe ochranná hlídka pouze vizuálně 

zpozorovat plameny, ale v té době mŧţe být poţár plně rozšířen. Chybí poţární hlásič 

s akustickou sirénou a se signalizací u dozorčího útvaru a v kanceláři obsluhy. Následný 

postup je shodný jako v pracovní době jen místo obsluhy zajišťuje prostor ochranná hlídka. 

 

Mimo prostory vojenského útvaru 

 Mimořádné události nevojenského charakteru mimo prostor kasáren se mohou 

dotýkat posádky tím, ţe je začleněna do výstavby humanitární pomoci při mimořádných 

situacích. K tomuto účelu slouţí materiální základna humanitární pomoci. Tvoří ji komplex 

ubytovacího, hygienického, zdravotnického a stravovacího zařízení, které lze na určitou 

nouzovou dobu pouţít. Útvar vyčleňuje denně 32 vojákŧ do této hotovosti s dvanácti 

hodinovou aktivací. V případě zřízení krizového štábu mŧţe být nařízeno tankování vozidel 

integrovaného záchranného systému zasahujících jednotek u vojenského útvaru Bučovice. 

V tomto případě dojde ke zvýšení výdeje pohonných hmot na čerpací stanici. Pro obsluhu to 

znamená zvýšenou fyzickou i psychickou zátěţ a větší pravděpodobnost výskytu lidské 

chyby. V součastné době pracují na čerpací stanici tři proškolené osoby.  

 Doporučuji vyčlenit minimálně tři vojáky, kteří absolvují školení v problematice 

výdeje PHM. V případě mimořádné události mohou pomáhat obsluze čerpací stanice při 

výdeji pohonných hmot. Dále doporučuji vyčlenit druţstvo šesti vojákŧ, kteří budou regulovat 

dopravu v prostorách posádky, převáţně v parku vojenské techniky.  

 V příloze č. 2. je znázorněn příjezd a odjezd vozidel při tankování na ČS PHM. 

Vyuţitím objektu č. 5 (brána v praku vojenské techniky u ČS PHM) se zjednoduší výjezd 

vozidel integrovaného záchranného systému z objektu kasáren. 
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7.3. Vojenská mimořádná událost 

 

 Pod pojmem vojenská mimořádná situace si lze představit násilné akce subjektu cizí 

moci spojené pouţitím vojenských sil a prostředkŧ, diversní činnost spojená s přípravou 

vojenské agrese, ohroţení základních demokratických hodnot, politický nátlak. O vyhlášení 

mŧţe rozhodnout Parlament ČR v případech, kdy je Česká republika napadena nebo je-li 

třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně. Pokud nastane válečný stav a 

útvar bude nasazen v určeném prostoru pŧsobení, pouţije veškerou vojenskou technikou. 

Povinnosti řidiče neţ zaparkuje vojenské vozidlo do parku vojenské techniky je dotankovat 

pohonné hmoty. Pokud se vrátí z výjezdu mimo čas provozu ČS PHM je povinen následující 

pracovní den dotankovat. Proto při jakékoliv mimořádné situace je technika připravena 

k okamţitému pouţití bez nutnosti doplnit pohonné hmoty před výjezdem. Zásoby pohonných 

hmot z podzemních nádrţí ČS PHM se přečerpají do cisternových vozidel, které vyjedou jako 

poslední. Autocisternové nádrţe slouţí v poli jako polní výdejna pohonných hmot. V příloze 

č. 4. a č. 5. je zobrazeno vozidlo pro výdej v polních podmínkách. 

Uvádění útvaru do vyšších stupňŧ bojové pohotovosti je uskutečňováno jako proces 

postupných opatření, kterým se v návaznosti na úkoly operačního a bojového pouţití 

zabezpečuje organizovaný nárŧst bojeschopnosti. Předběţné opatření v mírovém stavu, 

zvýšená bojová pohotovost za stavu ohroţení státu a plné bojové pohotovosti za válečného 

stavu. Do vyššího stupně bojové pohotovosti uvádí na rozkaz Prezident ČR, Ministr obrany 

ČR, Náčelník Generálního štábu AČR.     

 

7.4. Teroristické útoky dnešní doby 

 

 Cisternové vozidla přepravující automobilový benzín se mohou stát terčem útokŧ 

teroristických organizací. Podle publikace dopravního institutu National Transportation 

Security Center zpracované Mineta Transportation Institute College of Business San José 

State University San José. V součastné době je pro teroristy stále obtíţnější sehnat výbušniny 

na teroristický čin. Proto se zaměřují na autocisterny přepravující hořlavé kapaliny. Studie 

posuzuje zpŧsoby vyuţití autocisterny pro teroristický čin a dopady útoku na civilní 

obyvatelstvo. Teroristy inspirovaly dopravní nehody autocisterny přepravující nebezpečnou 

látku. Při takové nehodě hrozí nejen únik nebezpečné látky, ale i poţár a výbuch.  



 

45 

 

 Vozidla přepravující nebezpečné látky jsou všudypřítomné a nehlídané. Hrozby 

pouţití cisternového vozidla k teroristickému útoku jsou víc neţ pravděpodobné. Proto byly 

posuzovány účinky kaţdého přepravovaného materiálu při havárií. Vzešlo doporučení o 

sledovanosti těchto vozidel pomocí GPS – Global Positioning System, instalace panic 

tlačítka, imobilizace vozidla a podmínky bezpečného parkování autocisteren. Při přepravě se 

nesmí řidič vzdálit od vozidla, musí dodrţet přesný plán trasy, parkovat minimálně 300 m od 

mostŧ nebo místa kde se shromaţďují davy lidí. Dŧsledná kontrola řidičŧ s evidencí otisku 

prstŧ na FBI.  

 Přestoţe tato zpráva byla zpracována pro teroristické hrozby ve spojených státech, 

rizika teroristického útoku hrozí i na našem území. Je jen otázkou času kdy a kde teroristé 

zaútočí. Proto bychom měli přijmout podobná opatření k zvýšení bezpečnosti přepravovaných 

nebezpečných látek jako ve spojených státech.  

 

Obr. č. 7.1. Nehoda autocisterny, zdroj [25] 

 

 Na obrázku č. 7.1. je zobrazen poţár hořlavé látky po dopravní nehodě autocisterny. 

 

 V resortu Ministerstva obrany jsou vyhlášeny při teroristické aktivitě pohotovostní 

stavy ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, na základě rozhodnutí ministra obrany, 

náčelníka Generálního štábu AČR a zástupce náčelníka Generálního štábu. Bezpečnostní 

pohotovostní stav mŧţe být vyhlášen za situace, kdy byl na základě rozhodnutí Bezpečnostní 
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rady státu a na návrh Ústředního krizového štábu vyhlášen v ČR některý ze stupňŧ 

bezpečnostní ochrany dŧleţitých objektŧ. [8] 

 Bezpečnostní pohotovost ALFA je vyhlášena při vzniku mimořádné události 

zpŧsobené moţnou teroristickou aktivitou. Opatření při tomto stupni je připravenost 

k neprodyšnému uzavření všech prostorŧ, v nichţ mŧţe dojít k explozi a omezení vstupu.  

 Bezpečnostní pohotovostní stav BRAVO se vyhlašuje v návaznosti na předchozí 

stav, jestliţe existuje zvýšená a více předvídatelná hrozba teroristické aktivity. Mezi přijaté 

opatření patří vymezení bezpečnostní zóny kolem objektŧ s bezpečnostně citlivou povahou 

(ČS PHM), alespoň ve vzdálenosti 25 metrŧ od jejich obvodu zabezpečit odsun vozidel a 

dalších předmětŧ. 

 Bezpečnostní pohotovostní stav CHARLIE je vyhlášen, dojde-li k nějakému 

incidentu nebo bezprostředně hrozí určitá forma teroristické aktivity. Do opatření lze zahrnout 

zvýšenou četnost kontrol střeţených prostorŧ, chránit všechna stanovená citlivá místa. 

 Bezpečnostní pohotovost DELTA se vyhlašuje v bezprostřední oblasti teroristického 

útoku, nebo pokud jsou získány zpravodajské informace o teroristickém útoku proti specifické 

oblasti. Tento stav se vyhlašuje jako místní výstraha. Do opatření je zahrnuto posílení 

střeţených míst, identifikace a evidence všech vozidel v kasárnách. Provádět kontrolu 

zavazadlového prostoru vjíţdějících vozidel, převáţeného materiálu.  
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ZÁVĚR 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo „Analyzovat rizika na specializovaném pracovišti a 

vypracovat doporučení pro bezpečnostní techniky armády České republiky“. 

 

 Bakalářská práce je zaměřena na čerpací stanici pohonných hmot u vojenského 

útvaru Bučovice. Analyzuje rizika ve třech oblastech:  

1. vzniku a výskytu výbušné koncentrace benzínu automobilového, 

2. statickou elektřinou vyskytující se na oděvu obsluhy jako moţný zdroj iniciace, 

3. výdej pohonných hmot při mimořádných situacích.   

 

  V první oblasti analyzuji výskyt výbušné koncentrace par benzínu automobilového 

metoda FMEA. Touto metodou bylo zjištěno, ţe v obsluţném prostoru nad nádrţí, kde se 

nachází měřící a odkalovací armatura, hrozí riziko výskytu výbušné koncentrace. Riziko mŧţe 

nastat, pokud obsluha zapomene při měření nebo odkalení kapaliny v nádrţi uzavřít tuto 

armaturu víčkem. Pomocí výpočtu se dospělo k závěru, ţe za pouhou jednu hodinu mŧţe 

vzniknout výbušná koncentrace par benzínu automobilového. Pro minimalizaci tohoto rizika 

doporučuji provozovateli čerpací stanice kontaktovat firmu, která instalovala elektrické 

signalizační zařízení na čerpací stanici a doinstalovala čidlo na měřících armaturách nádrţí 

signalizující akusticky a světelně na pultu ochrany sejmutí víka a opětovné nasazení. Další 

z moţností je instalovat čidlo, detekující výskyt nebezpečné koncentrace v tomto prostoru. 

Tím se zamezí vzniku výbušné koncentrace par hořlavé kapaliny BA 95N. 

 

 V druhé oblasti zaměřené na statickou elektřinu bylo zjištěno, ţe 

nejpravděpodobnějším zdrojem iniciace par benzínu automobilového na čerpací stanici u 

vojenského útvaru Bučovice je statická elektřina vyskytující se na oděvu obsluhy.  Obsluha 

pouţívá běţný vojenský oděv, ve kterém jsou syntetická vlákna. Na pracovišti, ve kterém se 

obsluha pohybuje nejsou vybíjecí prvky. Z výpočtu vyplynulo, ţe obsluha na pracovišti je 

schopna na svém oděvu nakumulovat náboj s energií 3,6 mJ. Vypočítaná velikost energie 

náboje je schopná iniciovat páry automobilového benzínu. Pro sníţení energetické velikosti 

statického náboje na pracovníkovi doporučuji pouţívání antistatického oděvu, obuvi a nářadí 

pokud obsluha pracuje v ZÓNĚ 1. Další z moţností antistatické ochrany je pouţití antistatické 

podlahy v kanceláři obsluhy nebo instalovat zvlhčovač ovzduší, který výrazně sníţí velikost 

elektrického náboje.   
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 Třetí oblast popisuje výdej pohonných hmot na čerpací stanici. Výdej v pracovní 

době při běţných podmínkách zajišťuje proškolená obsluha, ale v mimopracovní době mŧţe 

dozorčí útvaru čerpat pohonné hmoty pomocí čipové karty. Dozorčí útvaru je proškolen při 

periodických školeních v oblasti bezpečnost práce, ale není seznámen s problematikou výdeje 

pohonných hmot na čerpací stanici a s riziky, které hrozí na čerpací stanici.  

 

 Při vzniku mimořádných situacích mimo prostory kasáren a vyuţití čerpací stanice 

k dotankování vozidel integrovaného záchranného systému, doporučuji proškolit minimálně 

tři osoby v problematice výdeje pohonných hmot. Tyto osoby mohou pomoci obsluze při 

zvýšené frekvenci výdeje. Dále navrhuji vyčlenit druţstvo šesti vojákŧ k regulaci dopravy. 

Výjezd vozidel integrovaného záchranného systému z parku vojenské techniky povolit přes 

objekt č. 5. (brána u ČS PHM).     

 

 Doporučuji označit vstup do prostoru, kde jsou uskladněny pohonné hmoty 

v podzemních nádrţích, poklopy dómu šachet u skladovacích nádrţí PHM a stáčecí místo 

cedulí „Vstup do prostoru s nebezpečím výbuchu EX“ podle NV č. 406/2004 o bliţších 

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

výbuchu a podle Směrnice 99/92/EC, o minimálních poţadavcích na zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví zaměstnancŧ vystavených prostředí s nebezpečím výbuchu (patnáctá dílčí 

směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS). 

 

 

Obr. č. 8.1. Výstraţné označení prostředí s nebezpečím výbuchu, zdroj [35]. 

  

 Frekvence výdeje pohonných hmot na čerpací stanici u vojenského útvaru Bučovice 

je daleko menší neţ v civilním sektoru. Tato skutečnost mŧţe u obsluhy čerpací stanice 

v podvědomí vzbuzovat dojem, ţe výdej pohonných hmot je zcela bezpečný, coţ mŧţe vést k 
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podceňování rizik spojených s výdejem PHM. K tomu přispívá i fakt, ţe v roce 2006 došlo 

k modernizaci čerpací stanice a napojení celého systému výdeje na počítače. Jak je všeobecně 

známo, rizika systému jsou neodstranitelná. Na provozovateli je, aby minimalizoval rizika na 

pracovišti a kontroloval pouţívání ochranných pomŧcek a pracovních postupŧ.  

 

 Bakalářská práce je určena pro provozovatele a bezpečnostní techniky čerpací 

stanice vojenského útvaru Bučovice. Tato práce mŧţe být vyuţita k optimalizaci provozování 

čerpacích stanic PHM také u ostatních vojenských útvarŧ v armádě České republiky. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ČS PHM Čerpací stanice automobilových pohonných hmot 

BA Bavlna 

BA 95 N Bezolovnatý automobilový benzín 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CL Kontrolní list 

ČOS Český obranný standart  

ČSN Česká státní norma 

DHVk Dolní koncentrační hranice výbušnosti 

EN Evropská norma 

FMEA Analýzy příčin poruch a jejich následkŧ (Failure Modes and Effects 

Analysis) 

HAZOP Studie nebezpečí a provozuschopnosti (Hazard and Operability Study) 

HHVk Horní koncentrační hranice výbušnosti 

HN Havarijní nádrţ 

MEBS Metní experimentální bezpečná apára 

MIE Minimální iniciační energie 

N Zásobní nádrţ 

NATO Organizace Severoatlantické smlouvy (North Atlantic Treaty Organisation) 

NM Nafta motorová 

NV Nařízení vlády 

PAD Polyamidy 

PAN Polyakrylonitryl 

PES Polyester 

PP Polypropylen 

SOD Stálý operační dozor 

STANAG Standardization Agreement  

TBP Technicko-bezpečnostní parametry 

VCE Výbuch oblaku par (Vapour Cloud Explosion) 

VJS Vojenská jakostní specifikace 

VL Vlna 

VS Výdejní stojan 

VÚ Vojenský útvar 
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