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Anotace: 

 

HEJSEK, Jaroslav. Hodnocení rizik vybraných stacionárních zdrojů LPG v Ostravě. 

[s.l.], 2011. 73 s. VŠB - Technická Univerzita Ostrava. Diplomová práce. 

Cílem této diplomové práce je vyhodnotit rizika spojená se stacionárními zdroji 

LPG, zejména v lokaci čerpacích stanic. Tyto rizika vyhodnotit vhodnými metodami 

analýzy rizik, na základě kterých vybrat ty nejrizikovější zdroje LPG v Ostravě a 

vyhodnotit míru společenského rizika a případné dopady na území. Dalším cílem bylo 

zjistit aktuální legislativní zázemí pro provoz stacionárních zásobníků a jejich skutečné 

dodrţování v praxi. Na základě obdrţených poznatků navrhnout metodický postup a ověřit 

jej na případové studii. 

Klíčová slova: zdroje LPG, analýza rizik, bezpečnostní opatření, čerpací stanice, 

společenské riziko 

 

 

 

Annotation: 

 

HEJSEK, Jaroslav. Risk Assessment of Select Stationary Sources of Liquid 

Petroleum Gas in Ostrava. [s.l.], 2011. 73 p. VŠB - Technical University of Ostrava. 

Dissertation work. 

The aim of this dissertation is to assess the risks connected with stationary sources of 

LPG, especially in locations of petrol pumps. These risks were assessed by appropriate 

methods and in terms of which to choose the most risky sources of LPG in Ostrava. The 

level of social risk and eventual impacts on the territory was also assessed. Another aim 

was to find out a current legislative background for operation of stationary containers and 

their real observance in practice. The objective was to suggest a methodical procedure and 

to verify it usage in a case study based on obtained pieces of knowledge. 

Key words: sources of LPG, analysis of risks, safety measure, petrol pump, social 

risk 
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 Seznam zkratek  

ADR - Accord européen relativ au transport international des marchandises 

dangereuses par route (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí) 

B.L.E.V.E. – boiling liquid expanding vapor explosion 

ČR – Česká republika 

ČS – čerpací stanice 

EU – Evropská unie 

F&E index – Fire and explosion index (indexová metoda požáru a výbuchu) 

FMEA – Failure Mode and Effect Analysis (analýza selhání a jejich dopadů) 

HP – havarijní plán 

HZS – hasičský záchranný sbor 

IBS – institut bezpečnosti práce 

ITI – institut technické inspekce  

KOPIS – krajské operační a informační středisko 

LPG – liquid petroleum gas (zkapalněný propan-butan) 

OIP – oblastní inspektorát práce  

P-B – propan-butan 

V.C.E. – vapor cloud explosion  
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1 Úvod 

Liquid petroleum gas – zkráceně LPG neboli zkapalněný propan-butan určitě zná 

trochu kaţdý z nás. Moţná jej pouţíváme k topení, moţná jej pouţíváme k ohřátí oběda, 

moţná jej vyuţíváme k svařování kovů nebo jako pohonné médium při cestě do práce. 

V dnešní moderní době, kdy cestování není levnou záleţitostí a kdy se projevují tlaky 

státních institucí omezovat emisní zdroje, je vyuţívání LPG, případně CNG jakoţto 

zemního plynu, jednou z alternativ. Do budoucna lze předpokládat, ţe vyuţívání tohoto 

plynu bude nadále pokračovat a moţná se i rozšiřovat. To například potvrzuje i nedávný 

trend, kdy v roce 2006 bylo evidováno 540 čerpacích stanic s LPG v ČR a o tři roky 

později tento počet narostl na 623. [7] I kdyţ v současnosti uţ nezaznamenáváme takový 

nárůst ČS LPG, nic to nemění na přístupu k bezpečnosti, zejména v nárocích na přepravu a 

skladování této látky. [14] Za pozornost stojí také skutečnost, ţe počet poţárů v areálech 

ČS do roku 2006 evidentně rostl, jak uvádí tabulka 1. 

Tabulka 1 statistika požárů v ČS [7] 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet poţárů 2 4 8 10 11 17 

Škoda (mil. Kč) 0,026 0,031 1,325 0,090 0,145 2,825 

Počet usmrcených osob 0 0 0 0 0 1 

Počet zraněných osob 0 0 1 0 0 3 

 

Není třeba dlouze připomínat, ţe poţár v objektu ČS, ať bez LPG, nebo se zásobníky 

na LPG, představuje značné nebezpečí a ţádá si zvláštních postupů při jeho likvidaci. 

Vzhledem k vlastnostem LPG, ke kterým neodmyslitelně patří snadná vznětlivost a 

extrémní hořlavost (viz příloha 1), je jasné, ţe liknavý přístup ve skladování tohoto plynu 

by mohl mít snadno fatální následky. V této rovině bychom neměli uvaţovat jen o 

majetkové újmě či poškození ţivotního prostředí, ale zejména o újmě na zdraví a lidských 

ţivotech. A tak jen pro trochu zvídavého jedince mohou vyvstat otázky typu: Co vše 

děláme pro ochranu lidských ţivotů a bezpečnost druhých, kdyţ skladujeme LPG? Jaké 

riziko představuje čerpací stanice s LPG pro okolí, resp. pro běţného zákazníka? Případně, 

kde hledat rezervy k tomu, abychom ještě efektivněji zajistili bezpečné podmínky 

manipulace s touto uţitečnou, leč nebezpečnou látkou? Těmito otázkami by se dal stručně 

vystihnout předmět zájmu této diplomové práce. Pro její účely rozumíme vybranými 
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stacionárními zdroji zásobníky LPG v objektech ČS, i kdyţ nesporná rizika představují 

například i zásobníky vyuţívané jako zdroj tepla pro vytápění objektů.  
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2 Rešerše 

Problematikou bezpečnosti provozu objektů a zařízení ČS se v minulosti zabývalo 

dostatek akademických i seminárních prací. Některé z nich mě svým obsahem zaujaly a 

výňatky z nich jsem pouţil pro doplnění vlastní práce. Zde je místo pro jejich uvedení. 

Například bakalářská práce Hany Hrabalové, která má název Analýza rizik čerpací 

stanice pohonných hmot, se zaměřovala na nebezpečí výbuchu a na opatření proti tomuto 

neţádoucímu jevu. [8] 

Bakalářská práce Jakuba Cykrita s názvem Hodnocení zabezpečení čerpacích stanic 

proti mimořádným událostem podala obecný přehled o pouţívaných zařízeních, běţně se 

vyskytujících nebezpečných látkách a opatřeních k omezení negativního vlivu na ČS a její 

součásti. [4] 

V diplomové práci Markéty Šimkové s názvem Posouzení bezpečnosti čerpací 

stanice pohonných hmot byla přiblíţena metoda Fire & Explosion index a metoda příčin a 

následků poruch (FMEA) na konkrétně vybranou ČS. [15] 

Technickými zabezpečeními plnicí stanice na zemní plyn (CNG) se zabývala 

diplomová práce Davida Kratěny. V této práci jsou specifikována obecná bezpečnostní 

rizika a porovnává se zde současný stav zabezpečení. Na základě tohoto porovnání podává 

autor návrhy ke zvýšení bezpečnosti nejen před moţnou trestnou činností. [10] 

Patrik Pirkl byl tvůrcem diplomové práce nazvané Bezpečnost provozu čerpací 

stanice LPG. Tato práce mimo jiné obsahovala přehled o tom, jaká dokumentace je nutná 

pro provozovatele ČS, jaká rizika jsou spojena se stáčením LPG do osobních automobilů a 

jaké rezervy v bezpečnosti provozu ČS lze ještě nalézt a vyuţít k zvýšení bezpečnostního 

komfortu. [13] 

Hana Klopotová je autorkou diplomové práce Analýza nebezpečí čerpací stanice 

pohonných hmot. Kromě samotné analýzy nebezpečí provedené pomocí metody TecDoc-

727 a modelovacího softwaru ROZEX, uvádí také obsáhlý kontrolní seznam v oblasti 

poţární ochrany. [9] 

Věcné informace a přehled výsledků kontroly ČS pohonných hmot poskytl časopis 

112, který vyšel v dubnu 2007. Je v něm publikován rozsah kontrol, zaměření i výsledky a 

nejčastější pochybení.  [7]  
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3 Platná legislativa v oblasti LPG 

Zde je místo pro uvedení právního základu ČR v oblasti manipulace s LPG, včetně 

skladování tohoto média v zásobnících. Nutno říci, ţe mnoho předpisů a norem se pro 

častou aktualizaci a snahu o sbliţování s předpisy EU stává nepřehlednými. Ţel 

problematika řešení bezpečnosti manipulace s LPG v tomto ohledu není výjimkou, a proto 

má zde tato kapitola své nezastupitelné místo. Jelikoţ souvisejících norem pro skladování 

LPG je celá řada, uvádím zde ty nejpodstatnější. 

3.1 Zákony 

Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárií v.z.p.p. Tento zákon stanovuje 

preventivní opatření pro objekty a zařízení, v nichţ je umístěna vybraná nebezpečná 

chemická látka. Smyslem tohoto zákona je vytvořit právní prostředí k eliminaci 

negativního dopadu na ţivoty, zdraví, majetek a ţivotní prostředí. Vybrané organizace pak 

zařazuje dle stanovených kritérií do tří kategorií, dle kterých jsou kladeny různé nároky na 

preventivní bezpečnostní opatření. Vzhledem k tomu, ţe mezi nebezpečné vlastnosti látky 

patří i výbušnost a extrémní hořlavost, kterou vykazuje také LPG, je tento zákon závazný 

rovněţ pro zařízení čerpacích stanic. [31] 

Zákon č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot 

v.z.p.p. Tento zákon upravuje předmět prodeje a výdeje pohonných hmot, kvalitu 

pohonných hmot, podmínky provozu čerpacích stanic a jejich evidenci. Dále vyjmenovává 

důleţité pojmy a odkazuje na níţe uvedené normy a zákony. [32] 

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích v.z.p.p. 

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství práva a povinnosti 

právnických osob a podnikajících fyzických osob při klasifikaci a zkoušení nebezpečných 

vlastností chemických látek a chemických přípravků. Také uvádí povinnosti a práva při 

balení a označování, uvádění výrobků na trh nebo do oběhu a při vývozu a dovozu 

chemických látek a chemických přípravků. Vyjadřuje se také k oznamování a registraci 

chemických látek a vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a 

ţivotního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků. 

[33]   
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Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v.z.p.p. Zákon upravuje práva a 

povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a 

soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc. [30] 

Zákon č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně v.z.p.p. Vzhledem k zařazení některých ČS 

jako provozovatelů s vysokým či zvýšeným stupněm poţárního nebezpečí ani tento zákon 

nelze opomenout. Z těchto klasifikací také navíc plynou poţadavky na zpracování 

poţárního a provozního řádu. [34] 

Zákon č. 238/2000 Sb. o hasičském záchranném sboru v.z.p.p. Tento zákon se 

vztahuje na danou problematiku hlavně v oblasti likvidace havárií souvisejících 

s provozem ČS a preventivních kontrol, které v rámci státního poţárního dozoru 

pracovníci HZS vykonávají i v těchto zařízeních. [37] 

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému v.z.p.p. Podobně jako 

předchozí zákon i tento se dotýká problematiky manipulace s LPG a provozem na ČS, 

zejména v oblasti likvidace ropných havárií a preventivních revizí.  [38] 

Zákon č. 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí v.z.p.p. S ohledem na zájmy trvale 

udrţitelného rozvoje společnosti a vztahů mezi člověkem a ţivými organismy tento zákon 

vymezuje obecné bariéry i pro manipulaci s ropnými produkty. [25] 

Zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v.z.p.p. Umístění 

stavby je podmíněno řadou kritérii. Některým z nich podléhá i umístění zásobníků na LPG. 

[20] 

Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v.z.p.p. Vyuţití daného 

pozemku se řídí tímto zákonem. Ten můţe také stanovit podmínky výstavby ČS a jejich 

součásti. [36] 
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3.2 Vyhlášky 

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu v.z.p.p., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanovují některé podmínky k 

zajištění jejich bezpečnosti. [22] 

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v.z.p.p. Dotýká se problematiky určování 

vyhrazených tlakových zařízení, výkonem státního dozoru nad zařízeními pro skladování a 

přepravu plynů, taktéţ plněním zařízení plyny, jejich rozvodem či sniţování a zvyšování 

tlaku. [23] 

Vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízeních 

v.z.p.p. Tato vyhláška se vztahuje mimo jiné na organizace, které provozují, montují či 

udrţují plynová zařízení, hlouběji se zabývá průběhem a náleţitostmi samotné revize, 

revizní zprávy či odbornou způsobilostí osoby revizi vykonávající. [24] 

Vyhláška č. 103/2006 Sb. o stanovení zásad vymezení zóny havarijního plánování a 

o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu v.z.p.p. Z této vyhlášky 

plynou poţadavky na zpracování vnitřního havarijního plánu, jehoţ součástí je také 

evakuační plán. [29]  

Vyhláška č. 554/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 

plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. [21] 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu 

státního poţárního dozoru v.z.p.p. Touto vyhláškou jsou mimo jiné stanovovány kategorie 

poţárního nebezpečí a jednotliví provozovatelé jsou do těchto kategorií zařazovány podle 

uvedených podmínek. Vyjadřuje se taktéţ k lhůtám provádění kontrol, preventivních 

prohlídek a revizí zařízení. [39] 

 Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanovují technické poţadavky na tlaková 

zařízení s nejvyšším dovoleným tlakem větším neţ 0,5 bar. [35] 
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3.3 České státní normy: 

ČSN 38 6462; Norma se zaměřuje na zásobování plynem LPG, tlakovou stanicí, její 

rozvod a pouţití. Nutno podotknout, ţe se nevztahuje přímo na čerpací stanice s LPG pro 

motorová vozidla. Nicméně rozvody potrubního systému pro přečerpávání LPG jsou 

řešeny podle této normy i u čerpacích stanic, a proto je o této normě zmínka. [51] 

ČSN 38 6405; Norma platí pro obsluhu, provádění kontrol a revizí, vedení 

provozního deníku, zpracování místního provozního řádu a provoz plynových zařízení, 

včetně těch dovezených. Obsahuje poţadavky především na provádění oprav. Stanovuje 

také společné bezpečnostní zásady vztahující se zejména na odvzdušňování, odplynění, 

meze výbušnosti, kontrolu ovzduší a zjišťování netěsností. [50] 

ČSN 33 1500; Tato norma obsahuje elektrotechnické předpisy. Uvádí poţadavky na 

provádění revizí elektrických zařízení, a to včetně těch umístěných v objektu ČS, jakoţ i 

v blízkosti zásobníku LPG. [49] 

ČSN 03 8350; Norma platí pro projektování, výstavbu a provoz protikorozní ochrany 

vnějšího povrchu kovových a ţelezobetonových konstrukcí uloţených v půdě nebo ve 

vodě. Tato norma je uţitečná pro podzemní a polozasypané zásobníky LPG a jejich 

antikorozní ochranu. [17] 

ČSN 69 0010; Tato norma se vyjadřuje ke kategorizaci nádob, materiálu či výpočtu 

jejich pevnosti. [45] 

ČSN 69 0012; Tato norma platí pro provoz, obsluhu, údrţbu a provádění revizí a 

zkoušek stabilních tlakových nádob včetně jejich výstroje. Taktéţ platí pro nádoby, pro něţ 

je výrobce povinen vypracovat směrnice ve smyslu ČSN 69 0010 a pro nádoby dovezené 

ze zahraničí. Tato norma určuje podmínky, za kterých mohou být provozovány nádoby z 

hlediska bezpečného provozu, obsluhy, údrţby, způsobu revizí, kontroly a zkoušek nádob. 

[46] 



 15  

Tabulka 2 srovnání požadavků vycházející z norem a předpisů pro revize, kontroly a zkoušky  

[17] 

Tlakové zařízení dle vyhlášky ČÚBP 

18/1979 Sb. § 2 odst.1 /b/ 

tlaková nádoba stabilní  

Plynové zařízení dle vyhlášky ČÚBP 

21/1979 Sb. § 2 odst.1 /c/ 

tlaková stanice 

před uvedením do provozu před uvedením do provozu 

Stavební zkouška: Vyhláška 18/79 Sb. §5 

1.Tlaková zkouška: Vyhláška 18/79 Sb. § 5 

Výchozí revize
1
: ČSN 69 0012 čl. 90 

Tlaková zkouška (rozvodů) ČSN 38 6462 - 

čl. 264 

Výchozí revize: Vyhláška 85/1978 Sb. § 6 

do 14 dnů po uvedení do provozu po skončení zkušebního provozu 

1.Provozní revize: ČSN 69 0012 čl. 91 Provozní revize: Vyhláška 85/1978 Sb. § 7 

ČSN 38 6405 čl. 30 /a/ 

1 x za rok 1 x za rok 

Provozní revize: ČSN 69 0012 čl. 91 

Zkouška pojistného ventilu: ČSN 69 0012  

čl. 54 /b/, 55 

Kontrola stavoznaku : ČSN 69 0012 

čl. 45  

Provozní revize
1
: ČSN 38 6462 čl. 279 

(Kontrola: (včetně kontroly ovzduší a 

zjištění netěsnosti) Vyhláška 85/78 Sb. § 3 

ČSN 38 6405 čl.23 

Kontrola ovzduší: ČSN 38 6405 čl. 61  

Zjišťování netěsnosti: ČSN 38 6405 čl. 63 

1 x za 2 roky    

Kontrola manometrů porovnáním s 

kontrolním - ČSN 69 0012 čl. 48  

  

1 x za 5 let    

Vnitřní revize 
1
: ČSN 69 0012 čl. 94 

(např. při přemístění TNS)  

Zkouška těsnosti
1
: ČSN 69 0012 čl. 107 

  

1 x za 9 let   

Tlaková zkouška 
1
: Vyhláška 18/79 Sb. § 7 

ČSN 69 0012 čl. 117 

  

1) Vnitřní revize, zkoušky těsnosti, výchozí 

revize a tlakové zkoušky nutno provádět i ve 

všech dalších případech uvedených v 

příslušných článcích ČSN 69 0012 a ve 

Vyhlášce 18/1979 Sb. 

1) Provozní revize nutno provádět i ve všech 

dalších případech uvedených v čl. 30 ČSN 

38 6405 a v § 7 odst. 2 vyhlášky 85/1978 

Sb. 

(Provozní revizi musíme provést i po 

odstávce delší neţ 6 měsíců např. při 

odstavení topení 30. dubna a uvedení do 
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provozu po 1. listopadu)  

dokumentace dokumentace 

Pasport TNS - ČSN 69 0010 část 7.2 Revizní kniha tlakové stanice a rozvodů -  

ČSN 38 6462 čl. 274 

Provozní pokyny - ČSN 69 0010 Příloha 1 

čl. 3 

do 2 měsíců po uvedení do provozu  

Místní provozní předpis - Vyhláška 21/79 

Sb. §8 /c/ do 1. měsíce po uvedení do 

provozu 

  Kniha poruch - ČSN 38 6462 čl. 289 

Provozní deník - ČSN 69 0012 Provozní deník - ČSN 38 6405 čl. 45 

Kvalifikace obsluhy - ČSN 69 0012 čl. 6 

přílohy 1  (1x za 3 roky)  - přezkušuje osoba 

zodpovědná za provoz nebo revizní technik 

tlakových nádob 

Kvalifikace obsluhy - Vyhláška 21/79 Sb. § 

5    (1 x za 3 roky)- přezkušuje revizní 

technik plynových zařízení  

Oprávnění firem k opravám tlakových 

zařízení ITI Praha - Vyhláška 18/79 Sb. §3 

Oprávnění firem k opravám plynových 

zařízení ITI Praha - Vyhláška 21/1979 §3 

  Osvědčení pracovníků montáţní firmy ITI 

Praha - Vyhláška 21/1979 Sb. §6 

 

3.4 Normy závazné pro členské státy unie: 

ČSN EN 60079-10; Norma uvádí postupy pro zařazování nebezpečných prostorů, ve 

kterých můţe vznikat nebezpečí od hořlavých plynů, par nebo mlhy. Umoţňuje tak 

správný výběr a instalaci zařízení určených pro pouţití v těchto prostorách. [41] 

ČSN EN 60079-14; Norma, jejímţ obsahem je určení podmínek instalace 

elektrických zařízení v nebezpečných prostorech vyjma důlních. [40] 

ČSN EN 60079-17; Norma má slouţit jako návod uţivatelům a týká se přímo revizí 

a údrţby elektrických instalací v nebezpečných prostorách, pokud toto nebezpečí můţe být 

způsobeno přítomností hořlavých plynů, par, mlhy, prachů, vláken nebo polétavých částic. 

[42] 

 ČSN EN 62305-1; Tato část IEC 62305 doporučuje obecné principy, kterými se má 

řídit ochrana před bleskem. Dotýká se staveb včetně jejich instalací a obsahu instalace, 

stejně jako inţenýrských sítí připojených ke stavbě. [43] 
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ČSN EN 12327; Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění 

tlakových zkoušek, uvádění do provozu a odstavování z provozu zařízení pro zásobování 

plynem, pro které platí evropské normy pro provoz Technického výboru. [44] 

3.5 Technická pravidla: 

TPG 304 01; Čerpací stanice propan-butanu pro motorová vozidla. Tímto předpisem 

jsou stanovovány podmínky umístění, provedení a provozu čerpacích stanic se 

zkapalněným uhlovodíkovým plynem, propanem, butanem a jejich směsí pro silniční 

motorová vozidla. Tato norma je pro provoz ČS s LPG celkem zásadní. [19] 

TPG 402 01; Tato uvedená pravidla sice přímo neplatí pro čerpací stanice s LPG, ale 

obsahují řadu zajímavých a doplňujících poznatků v oblasti manipulace s LPG. [19] 

TPG 905 02; Základní poţadavky na bezpečnost provozu plynových zařízení na 

LPG. [19] 

3.6 Právní základ jiných zemí (Německo, Rakousko) 

Paralelní normy Německé a Rakouské jsou uvedeny zde. 

TRF-BAND 1 Technische Regeln Flüssiggas 1996 (TRF - Svazek 1 Technická 

pravidla pro LPG 1996) 

TRB 601 Aufstellung der Druckbehälter - Kathodischer Korrosionsschutz für 

erdgedeckte Druckbehälter 1987 (TRB 601 - Instalace tlakových nádrţí - Katodická 

ochrana proti korozi tlakových nádrţí uloţených v zemi 1987) 

TRB 610 Druckbehälter - Aufstellung von Druckbehältern zum Lagern von Gasen 

1995 (TRB 610 - Tlakové nádrţe - Instalace tlakových nádrţí pro skladování plynu 1995) 

TRB 700 Betrieb von Druckbehältern 1998 (TRB 700 - Provoz tlakových nádrţí 

1998) 

TRB 801 Flüssiggaslagerbehälteranlagen 1996 (TRB 801 - Zařízení se zásobníky na 

skladování LPG 1996) 

TRB 851 Einrichtungen zum Abfüllen von Druckgasen aus Druckgasbehältern in 

Druckbehälter - Errichten 1997 (TRB 851 - Zařízení ke stáčení stlačených plynů z nádrţí 

na stlačený plyn v tlakových nádrţích - Zřizování 1997) 
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TRB 852 Einrichtungen zum Abfüllen von Druckgasen aus Druckgasbehältern in 

Druckbehälter - Betreiben 1989 (TRB 852 - Zařízení ke stáčení stlačených plynů z nádrţí 

na stlačený plyn v tlakových nádrţích - Provoz 1989) 

TRG 402 Füllanlagen - Betreiben von Füllanlagen 1999 (TRG 402 - Plnicí zařízení - 

Provoz plnicích zařízení 1999) 

TRG 253 Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter - Ausrüstung - 

bsperreinrichtungen 1999 (TRG 253 - Všeobecné poţadavky na nádrţe se stlačeným 

plynem - Vybavení - Uzavírací zařízení 1999) 

TRG 280 Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter - Betreiben von 

Druckgasbehältern 1989 (TRG 280 - Všeobecné poţadavky na nádrţe se stlačeným 

plynem - Provoz nádrţí se stlačeným plynem 1989) 

TRG 404 Zařízení k plnění nádrţí na pohonný plyn. Čerpací stanice pohonného 

plynu. 

TRG 404 příloha 1, 2 Zařízení k plnění nádrţí na pohonný plyn. Vzor plynů pro 

plnění. 

TRG 404 příloha 3 Zařízení k plnění nádrţí na pohonný plyn. Poţadavky na 

ochrannou skříň výdejních (plnicích) zařízení. 

TRG 404 příloha 4 Zařízení k plnění nádrţí na pohonný plyn. Opatření na ochranu 

nadzemních skladovacích nádrţí na pohonný plyn proti působení poţáru. 

TRG 380 Nádrţe na pohonný plyn. 

 

Rozdíly v přístupech k bezpečnému skladování LPG našich sousedů jsou 

pochopitelně značné. Například v Německu chápou pod pojmem odstupová vzdálenost 

bezpečnostní odstup, případně bezpečnostní vzdálenost. Jednou z hlavních diferencí je 

klasifikace ochranného pásma a rozdělení kapacitance zásobníků do čtyř následujících 

kategorií.  
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Tabulka 3 rozdělení zásobníků do kategorií a jejich odstupové vzdálenosti [48] 

Označení 

kategorie 

Hmotnost zásobníku Bezpečnostní vzdálenost 

O  pod 3 t  - 

A  3 t  300 t, odběr plynné fáze 

B 3 t  30 t, odběr kapalné fáze 

C 30 t  300t , odběr kapalné fáze odběrní zásobníky)

překladové a distribuční zásobníky)

D nad 300 t 

 

Bezpečnostní vzdálenosti zásobníků podle tabulky 3 jsou uvedeny jako maximální 

pro jednotlivé kategorie. Při realizaci dalších bezpečnostně-technických poţadavků lze 

vzdálenost zkrátit aţ na 50 % vzdálenosti z uvedené tabulky. 

Dalším výrazným rozdílem, který stojí za zmínku, je zahraniční přístup k manipulaci 

s LPG běţným zákazníkem. V zemích EU je totiţ moţné tankovat LPG samostatně 

zákazníkem, zatímco v ČR je k tomuto úkonu vyţadována proškolená obsluha ČS. To je 

sice pohodlnější, avšak nese to s sebou jistá rizika. 
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4 Případy havárií v minulosti 

Havárie stacionárního zásobníku s LPG se šťastným koncem se udála 1. května roku 

2001 u obce Ţiţice na Kladensku. V objektu mateřské školy a obecního úřadu začal unikat 

propan-butan pouţívaný v tomto případě jako topné médium. V inkriminovanou dobu byla 

naštěstí školka prázdná a v okolí se nacházel pouze majitel přilehlého domu s rodinou, 

který událost zpozoroval a poté nahlásil na tísňovou linku 150. Za 6 minut od nahlášení 

události na místo doráţí první jednotka HZS. Je zjištěno, ţe na místě se nachází dva 

vzájemně propojené zásobníky o celkovém objemu 9 700 litrů zkapalněného propan-

butanu. Jedna nádrţ byla plná z poloviny, druhá asi ze 70%. Dohromady se tak jednalo asi 

o 5 300 litrů LPG. Únik plynu byl registrován přibliţně 30 minut a doprovázen silným 

syčením. Nebezpečí výbuchu bylo velmi vysoké. Jak se později zjistilo, vlivem tepelného 

pnutí došlo k vytvoření asi centimetrové praskliny na závitu odběrného ventilu 

s manometrem.  

V rámci represe velitel zásahu nařídil okamţitě vyklidit okolí a odklonit dopravu do 

vzdálenosti 100 m, vypnout všechny elektrické zdroje a moţné zdroje jiskření, které by 

mohly způsobit výbuch, včetně mobilních telefonů. Bylo také provedeno měření 

koncentrace LPG, zejména pod úrovní terénu a ve sklepních prostorech, neboť P-B je 1,5 x 

těţší neţ vzduch. Toto měření bylo díky rozptylujícímu jiţnímu větru vyhodnoceno jako 

příznivé. V krátké době se podařilo sehnat přečerpávající cisternu, avšak havarijní sluţba 

pronajímatele nádrţí Primaplynu Praha ve svátek nepracovala. Vzhledem k odhadu času 

samovolného vyprázdnění zásobníků, který vycházel minimálně na nepřijatelných 24 

hodin, bylo rozhodnuto pomocí běţného nářadí odpojit poškozený ventil od T potrubí 

a odlomit jej od náhubku v nádrţi. Tím došlo k rozšíření otvoru. Únik plynu tím sice na 

krátko zesílil, avšak ihned poté byl otvor utěsněn dřevěným kolíkem. Následovalo nasazení 

vysokotlakého vaku VETTER a přepásání speciálním popruhem HOLMATRO. Díky tomu 

se podařilo zamezit dalšímu úniku uţ po 1h a 45 minutách od registrování úniku. Pak uţ 

bylo zapotřebí plyn jen odčerpat z nádrţí. 

V tomto případě stojí za zmínku několik zajímavých faktů o zásahu. Například ten, 

ţe o nájmu nádrţí a dodávce plynu byla uzavřena smlouva, která neřešila zásah firmy 

Primaplyn v případě úniku plynu nebo jiné havárie. Předané provozní a bezpečnostní 

předpisy odkazovaly "zákazníka" na servisní a havarijní sluţbu, která během svátku 

nefungovala. Dalším faktem, který ztíţil samotné zamezování úniku plynu, byl ten, ţe 
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potrubí bylo pravděpodobně instalováno a připevněno k nádrţi napevno bez dilatační spáry 

nebo ohebné části potrubí. [6] 

 

Obrázek 1 zásobníky po zásahu [6] 

K další havárii s LPG, tentokrát automobilové cisterny, došlo 6. února 2001 v okrese 

Sokolov. Nejde sice o stacionární zásobník LPG, nicméně v tomto případě je moţné si 

všimnout několika průvodních charakteristických projevů úniku tohoto média, a proto jsem 

se rozhodl jej zde zařadit.  

Cisterna o objemu cca 8 000 litrů se po kolizi převrátila na pravý bok, a to na stranu, 

kde jsou všechny důleţité technologické součásti, jako manometr, vodoznak či plnicí 

armatury. Bezprostředně po nehodě bylo zřetelně slyšet únik plynu. Po příjezdu jednotek 

HZS se řidič cisterny domníval, ţe se nejspíš jedná o ucházející vzduch z brzdného 

systému vozidla, neboť cisterna je dvouplášťová. Navíc při převrácení nedošlo k ţádné 

iniciaci, coţ ale nebylo spolehlivým argumentem, protoţe při převrácení přelitá hladina 

zkapalněného P-B mohla zamezit případné iniciaci. V kaţdém případě bylo nezbytné před 

zvednutím cisterny zjistit, zdali se nejedná o unikající LPG a případně přeměřit jeho 

koncentraci. Jiţ při prvním měření se zjistilo, ţe LPG uniká, i kdyţ jen v hodnotách ppm, a 

to jen v prostoru pod cisternou. Rozhodujícím pak byl také fakt, ţe teplota pod cisternou je 

na hodnotě -4 °C při 12°C venku. To byl jasný důkaz, ţe LPG uniká a cisternu nelze 

zvedat dřív, neţ budou provedena preventivní opatření. Ta spočívala hlavně ve vyklizení 

oblasti do bezpečné vzdálenosti a zamezení iniciace unikajícího zkapalněného plynu, 

neboť vzhledem k nepřístupnosti poškozeného sváru manometru nebylo moţné omezit 

únik plynu. Prostor pod cisternou byl tedy vystříkán středně těţkou pěnou. Bezprostředně 

před zdvihem cisterny se však situace zkomplikovala náhlým zvýšením koncentrace, na 

kterou velitel zásahu zareagoval vhodným umístěním ventilátoru k rozhánění plynu a 

skrápěním vodou. Po zvednutí cisterny do standardní polohy bylo zamezeno dalšímu úniku 

plynu obalením místa úniku vrstvou látky a zalití vodou, která následně zamrzla a výrazně 
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omezila další únik. Následoval proces přečerpávání zbylého LPG a likvidace dalších 

následků nehody. [5] 

 

Obrázek 2 poloha cisterny po nárazu [5] 

 

Tyto případy havárií související s LPG dopadly poměrně šťastně, následky byly 

víceméně jen hmotné povahy. Zdaleka tomu tak ale nebylo vţdy. O tom svědčí i pro 

mnohé zapomenutá událost z 19. listopadu roku 1984. [3], [28] V ranních hodinách ve 

městě Mexiko City ve skladu LPG společnosti PEMEX došlo při přečerpávání LPG 

k prasknutí potrubí mezi zásobníky a po několika minutách k sériím explozí těchto 

zásobníků, v nichţ se tu dobu nacházelo asi 15 500 m
3 

LPG. Tato havárie si vyţádala podle 

některých zdrojů 498 ţivotů, mnoho raněných a značné materiální škody. Sklad a přilehlé 

okolí asi do 300 m bylo absolutně zdevastováno. 
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Obrázek 3 letecký pohled po havárii v areálu PEMEX roku 1984 [3] [28] 

 

Obrázek 4 následky po havárii [3] [28] 
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5 Čerpací stanice v Ostravě 

V následující tabulce jsou uvedena oficiální místa v Ostravě, kde je moţné tankovat 

LPG, případně i běţné pohonné hmoty, jako je benzín a nafta. 

Tabulka 4 seznam čerpacích stanic LPG v Ostravě aktuální k únoru 2011 [26] 

 ulice v Ostravě provozovatel benzin/nafta 

1. Frýdecká - ne 

2. Novinářská MAN-GAS, s.r.o. ne 

3. Hranečník OIL TEAM, a.s. ano 

4. Plzeňská PAJA ne 

5. Místecká 654 BENZINA, a.s. ano 

6. Keramická 377 HUNSGAS, s.r.o. ne 

7. Bohumínská JET ano 

8. U Nových válcoven MAN-GAS, s.r.o. ne 

9. Těšínská 359 MOVITA ne 

10. Mariánskohorská JET ano 

11. Plzeňská 35 ČS DELTA OIL ano 

12 Nad Porubkou TOMIX, s.r.o. ne 

13. Na Náhonu 20 A.VAN, s.r.o. ano 

14. Opavská BENZINA, a.s. ano 

15 Opavská 798 TMAZ ne 

16. Rudná 32 PERMON, s.r.o. ne 

17. Výškovická JET ano 

18. Vítkovická 5 ČS LPG OSTRAVA II ne 

19. Lanová AMI Trade ne 

20. Soukenická 21 MAN-GAS, s.r.o. ne 
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Obrázek 5 lokace ČS s LPG v Ostravě k únoru 2011 [53] 

Z těchto ČS se jeví jako nejrizikovější z hlediska umístění a moţného ohroţení 

obyvatel ČS na ulici Lanová (19) a na ulici Ţelezárenská (8), kterou si v 8. kapitole blíţe 

rozebereme. Identifikace nejrizikovějších ČS v Ostravě proběhla s přihlédnutím na jejich 

umístění, moţnou sumu ohroţených osob a odhad mnoţství skladované látky. Počet osob 

byl  zhodnocen na základě odhadů z metodiky “Purple Book“. [12] 

5.1 Statistika havárií LPG na ČS v Ostravě 

V rámci ČS v ČR nedošlo k významné havárii zásobníku na LPG, tím spíš v Ostravě. 

Dle statistik, které vedou na HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě Zábřehu od roku 

2000, došlo k dvěma registrovaným zásahům, jejímiţ příčinami byl únik LPG ze 

zásobníku. V obou případech se jednalo o únik LPG přes vadný ventil. [57] 
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5.2 Nejčastější nedostatky 

Nejčastějšími nedostatky zjištěnými při kontrolách OIP v minulých letech byla 

neodpovídající odborná způsobilost obsluhovatelů těchto zařízení. Dále lze zmínit 

nedostatky v neprovádění kontrol, revizí, zkoušek a údrţby v předepsaných pravidelných 

termínech. V neposlední řadě nebyla technická zařízení často vybavena ţádnou provozní 

dokumentací. [16], [55] 

V roce 2006 proběhla rozsáhlá tematická kontrola, která stojí jistě za zmínku. Byla 

zaměřena na dodrţování povinností plynoucích z předpisů o poţární ochraně [34] při 

činnostech provozovaných na ČS s pohonnými hmotami. Jak plyne z průzkumů 

uveřejněných v dubnovém vydání časopisu 112 [7], bylo v tom roce prověřeno 1 942 ČS, 

z nichţ 106 bylo zaměřeno na distribuci výhradně plynných paliv (stlačeného či 

zkapalněného LPG, CNG), 1 402 se specializovalo jen výdej nafty a benzinu a 434 

provozovatelů poskytovalo všechny zmíněné druhy paliva.  

Z této kontroly vyplynuly nedostatky v dokladech prokazujících dodrţování 

technických podmínek a návodů vztahující se k poţární bezpečnosti výrobků nebo činností 

vlastní technologie čerpací stanice (722 závad). Další závady se dotýkaly dokumentace o 

začlenění do kategorie činností podle míry poţárního nebezpečí (521 závad), zpracování 

poţárních řádů (481 závad), stanovení organizace zabezpečení poţární ochrany (458 

závad) nebo označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami (414 závad). 

Celkově bylo zjištěno 6 850 nedostatků, na které byli provozovatelé upozorněni a byla jim 

dána lhůta na sjednání nápravy. Jen 465 provozovatelů bylo naprosto v pořádku, zatímco 

v 7 případech musela být udělena pokuta. [7] 

Podařilo se mi také mluvit s revizními techniky, zaměstnanci firmy Primagas v Horní 

Suché, abych zjistil faktické nedostatky, které se dotýkají fyzické revize zásobníků LPG a 

jejich provozu. Z konzultace vyplynulo, ţe nejčastějšími závadami na těchto zařízeních 

jsou netěsnící závitové spoje. V minulosti se pouţívala naprosto nevyhovující plnicí hmota 

v podobě klasického konopného vlákna. Vlivem tepelných změn však často docházelo 

k úniku média. Tyto nevyhovující materiály byly nahrazeny přizpůsobivějšími lepidly, 

jako je například Loktain, který dokáţe dlouhodobě vykazovat poţadované vlastnosti. [56] 
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6 Provoz a skladování LPG na ČS 

V této kapitole se věnuji základním poznatkům vztahujícím se k poţadavkům na 

bezpečné skladování LPG. Tyto poţadavky jsou převáţně podmíněny jiţ zmíněnými 

předpisy a normami. 

6.1 Zásobníky na LPG a jejich součásti 

Pouţívanějšími zásobníky jsou nadzemní zásobníky. Kapacity zásobníků nejsou 

nijak typizované. Například jeden z největších výrobců zásobníků na LPG u nás, firma 

Východočeské plynárenské strojírny [52], vyrábí nadzemní a podzemní zásobníky na LPG 

v objemech 9, 11, 13, 15 a 17 m
3
, a nádrţe na LPG v objemu 2,7 m

3
, 4,85 m

3
, 6,4 m

3
 a 

9,15 m
3
. Pro představu 5 m

3
 LPG odpovídá hmotnosti asi 2,1 t. [1] Konstrukční řešení je 

kromě obrázků níţe k nahlédnutí v příloze 3. Ochrana povrchu pláště v případě 

podzemních zásobníků spočívá hlavně v antikorozním nátěru. V případě nadzemních 

zásobníků je k tomuto protikoroznímu nátěru, nejčastěji na bázi epoxidu, nanášena reflexní 

vrstva proti přehřívání zásobníku. [19] 

Důleţitými konstrukčními a bezpečnostními prvky jsou přečerpávající (plnicí) ventil, 

ventil plynné a kapalné fáze, stavoznak, pojistný (bezpečnostní) ventil a manometr. 

Přečerpávací ventil, jak z názvu plyne, slouţí k přečerpávání, tedy k výdeji a příjmu LPG 

do prostoru zásobníku. Jelikoţ se zásobník naplňuje vţdy maximálně do 85% svého 

objemu, jsou zde také umístěny další dva ventily k odpouštění plynné a kapalné fáze LPG 

a stavoznak, který nám indikuje, zdali je hladina v nádrţi v povoleném rozmezí 5% - 85% 

objemu nádrţe. Manometr pak slouţí k identifikaci aktuálního tlaku v nádrţi. Provozní tlak 

zásobníku se pohybuje okolo 1,4 Mpa a v případě jeho překročení nad kritickou hodnotu 

1,56 Mpa je zde běţně dvojice pojistných ventilů, které tlak v zásobníku ustálí na provozní 

hodnotu. 
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Obrázek 6 ukázka zásobníku na LPG pro objemy od 9-17m

3
 [52]

        

 

Obrázek 7 zásobník v řezech [52] 

 

 

Obrázek 8 pohled na zásobník shora [52] 
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Tabulka 5 legenda k obrázkům [52] 

označení prvek zásobníku 

I. přepouštěcí ventil 

II. ventil plynné fáze 

III. ventil kapalné fáze 

IV. ukazatel stavu hladiny (stavoznak) 

V. pojistný ventil (bezpečnostní) 

VI. ukazatel stavu tlaku (manometr) 

VII. výpustní ventil 

  

 

Obrázek 9 osazení zásobníku shora 
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Obrázek 10 detail stavoznaku 

 

Obrázek 11 detail manometru 

 

Obrázek 12 obvyklé bezpečnostní značení 

 

 

Obrázek 13 výrobní štítek 

 



 31  

6.2 Pravidla umisťování zásobníků a provozní požadavky 

Zásobníky se umísťují tak, aby byla dodrţena ochranná pásma uvedená níţe 

stanovená v předpise TPG 304 01. Stanovená ochranná pásma jsou patrná z tabulky 6.  

Tabulka 6 ochranná pásma pro nadzemní a podzemní zásobníky 

nadzemní zásobník do 5 m
3
 včetně od 5 m

3
 do 100 m

3
 

ochranné pásmo 5 m 10 m  

podzemní zásobník do 10 m
3
 od 10 m

3
 do 100 m

3
 

ochranné pásmo 3 m 5 m 

 

V případě obytných a veřejných budov je ochranné pásmo 40 m a stejně tak při 

geometrickém součtu objemů zásobníků nad 100 m
3
. Nejmenší dovolená vzdálenost mezi 

zásobníky je 1 m. Největší dovolená skupina nadzemních zásobníků do 5 m
3
 jsou 4 

zásobníky. Další skupina zásobníků smí být umístěna ve vzdálenosti stanovené v 

novelizovaném předpise TPG 402 01, kde se předpokládá 15 m. Ochranné pásmo pro tuto 

skupinu se stanovuje jako pro jeden zásobník, tj. 5 m. Výdejní zařízení se umísťuje ve 

vzdálenosti 6,5 m s výjimkou kompaktní čerpací stanice, kdy je stojan pevně spojen 

s nádrţí. Výdejní zařízení se dále umísťuje ve vzdálenosti 10 m od veřejné komunikace, 

všech otvorů, šachet, armatur a vstupů do podzemních objektů. Výdejní zařízení musí být 

zajištěno proti neoprávněné manipulaci. Při plnění vozidla nesmí kolem výdejních armatur 

projíţdět ostatní vozidla ve vzdálenosti minimálně 1,5 m. Vozidla čekající na plnění se 

musí řadit před STOP čáru, která musí být umístěna ve vzdálenosti minimálně 5 m od 

výdejního stojanu. Při správné funkci čerpací stanice jsou hodnoty provozních přetlaků a 

teplot v těchto mezích: maximální provozní přetlak zásobníku 1,56 MPa, rozvodu LPG 2,0 

MPa, přepouštěcí přetlak 0,4-0,7 MPa, provozní teplota -20 aţ +40 °C. [19] 

V případech, kdy není postupováno podle ČSN 38 6462 při umísťování předmětných 

zásobníků, je povaţováno za dostatečné splnění minimálních poţadavků této normy. [48] 

Řešení se splněním následujících poţadavků u právnických a podnikajících fyzických 

osob: 

a) výparníková stanice je součástí technologie tlakové zásobníkové stanice a jako 

taková musí být umístěna uvnitř ochranného prostoru tlakových zásobníků; 
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b) technologie tlakové zásobníkové stanice, včetně výparníků, musí být oplocena 

kromě případu, kdy je tato technologie umístěna uvnitř oploceného pozemku a je 

zabráněno přístupu nepovolaných osob; 

c) pro elektrická zařízení umístěná v ochranném prostoru zásobníku platí ČSN 33 

2320 a ČSN EN 60079-10; 

d) v případě, kdy se jedná o umístění zásobníků do 5 m
3
 v tlakové stanici s 

výparníkem je maximální počet zásobníků ve skupině 4; 

e) u objektů nemajících charakter obytných budov je ochranné pásmo tvořeno 

obalovou křivkou ve vzdálenosti 1,5 m od pláště zásobníků a 3 m na straně armatur 

zásobníků; 

f) u objektů majících charakter obytných budov se ochranné pásmo zvětšuje na 

dvojnásobek oproti bodu e); 

g) u kombinovaných objektů s obytnou i provozní části musí být dodrţena od 

půdorysu obytné části objektu vzdálenost podle bodu f); 

h) ochranná pásma se měří od vnějšího povrchu zásobníků; 

i) projektem musí být doloţeno ustanovení příslušných norem poţární bezpečnosti 

staveb (zejména ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804); 

j) ochranný prostor kolem výparníků je 3 m, v ochranném prostoru výparníků mohou 

být umístěny zásobníky, ze kterých sestává zásobníková stanice; 

k) zařízení musí být obsluhováno odborně způsobilou osobou ve smyslu ustanovení 

vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb. a ČSN 69 0012. 

6.3 Rozvod LPG 

Propojovací potrubí a rozvod LPG můţe být zajišťován jednoplášťovým potrubím 

v případě velkoobjemových zásobníků.  Takovéto potrubní systémy musí být odolné proti 

působení plynu, jsou zpravidla obsypány zeminou či pískem a jednotlivé části potrubí jsou 

opatřeny pojistnými ventily. [18] 
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6.4 Výdejní stojan 

Výdejní stojan LPG by měl být zajištěn proti nárazu automobilem zídkou nebo 

sloupky a neměl by se nacházet v blízkosti otvorů, šachet, kanalizace a vozovky. Důvodem 

je fakt, ţe LPG je těţší neţ vzduch a můţe se tak hromadit pod úrovní terénu. Zařízení by 

mělo být uzamykatelné, opatřeno vypínačem/spínačem tankování, tlačítkem stop, které 

okamţitě vypne celý systém ČS LPG a snímačem detektoru plynu umístěným co nejníţe. 

Uvnitř výdejního stojanu jsou pojistné ventily nastavené na tlak 1,56 Mpa, 

plamenopojistky a antidetonační pojistky. Na výdejním stojanu lze najít manometr a 

měřidlo stočeného plynu. Tankování do vozidla se provádí výdejní hadicí, která je 

zakončená plnicí hubicí. Ta se při plnění nejdříve nasadí do ústí na vozidle a pak se 

tankování spustí spínačem na stáčecím stojanu. Výdejní stojan je opatřen trhací spojkou. 

V případě, ţe vozidlo odjede ještě s nasazenou hubicí, trhací spojka zabrání zničení celého 

stojanu. Unikne jen mnoţství plynu v hadici. Hadice by neměla být kratší neţ 3 m, a delší 

neţ 5 m.  

Co se týká místa pro výdej LPG, je přípustná zpevněná vyspádovaná plocha, zřetelně 

vyznačená. Ve vyznačeném místě pro výdej smí stát vţdy pouze jedno vozidlo, přičemţ 

v tomto prostoru platí přísný zákaz zacházení s ohněm. [4], [18] 

6.5 Čerpadlo pro LPG 

Zařízení, které dopravuje plyn ze zásobníku do výdejního stojanu, je uloţeno ve 

vybetonované pevné šachtě. Čerpadlo je vybaveno elektromotorem v nevýbušném 

provedení, uzavíracími armaturami, nadproudovým relátkem, který zabraňuje reţimu běhu 

na sucho, dalšími pojišťovacími ventily nastavenými na přetlak 1,56 Mpa. V šachtě 

čerpadla je umístěn snímač detektoru plynu. [4] 

6.6 Stáčení LPG 

Po příjezdu cisterny na čerpací stanici se musí neodkladně provést bezpečnostní 

opatření, kterými se zajistí cisterna proti samovolnému pohybu a nárazu jiným 

automobilem. Ty spočívají v umístění výstraţných kuţelů v dostatečných vzdálenostech od 

cisterny, zapnutých výstraţných světlech po celou dobu stáčení, zatáhnuté ruční brzdě, 
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připojeném zemnicí drátu a umístění zaráţky proti pohybu pod nápravami, nejlépe v obou 

směrech. 

Následně obsluha ČS zkontroluje mnoţství pohonné hmoty v nádrţích. Pokud není 

dosaţeno limitu objemu nádrţe (85% maximálně), proces stáčení můţe započít. Připraví se 

hasicí přístroj. Po důkladném nasazení stáčecí hubice vydá obsluha ČS souhlas se stáčením 

a řidič cisterny, školen dle předpisu ADR, mechanismus spustí. Oba musí být přítomni po 

celou dobu stáčení. Kontrolují, zda stáčení probíhá v pořádku, bez úniku. Také sledují, 

zdali mnoţství stočeného plynu nepřekročilo limit 85 % objemu nádrţe. [4] 

6.7 Revize, kontroly, prohlídky 

Revizemi se zabývají revizní technici odborně proškoleni dle vyhlášky č. 85/1978 

Sb. [24]. Kontroly provádí odborně vyškolení pracovníci inspektorátů práce. Preventivní 

prohlídky pak realizují pověření pracovníci HZS odboru prevence. Revize je na rozdíl od 

kontroly mnohem důkladnější. [47] 

Doklady potřebné pro provedení výchozí revize plynového zařízení [48]:  

 projekt upravený dle skutečnosti 

 odsouhlasení projektu plynárnou 

 stavební povolení 

 vyjádření orgánů státní správy, IBP, ITI , HZS, hygieny atd. 

 ţivnostenský list montáţní firmy 

 oprávnění o odborné způsobilosti montáţní firmy (ITI PRAHA)  

 osvědčení montáţních pracovníků (ITI PRAHA)  

 svářečské osvědčení svářečů (ČSN EN 287)  

 výchozí revize elektro 

 revize hromosvodů a uzemnění plynového zařízení 

 odborná prohlídka dle vyhlášky 91/1993 Sb. 

 Pasport středotlakého kotle 

 výchozí revize tlakových nádob stabilních (TNS) 
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 Pasport TNS 

 zkoušky otopné soustavy ČSN 06 0310 

 zkoušky těsnosti, topná zkouška, dilatační zkouška, protokol o seřízení a 

aktivaci signalizací a blokád otopné soustavy 

 detekční přístroj  

 atest  

 protokol o uvedení do provozu (kalibrace)  

 atesty elektrod, svářecích drátů 

 atesty armatur 

 hutní osvědčení potrubí, kolen, přírub atd. 

 atesty manometrů, trojcestných armatur 

 prohlášení dle zákona 22/1997 Sb. § 8 - bezpečný výrobek  

 prohlášení o shodách u stanovených výrobků dle NV  

 návody na obsluhu buď celku, nebo jednotlivých prvků - kotle, spotřebiče, 

hořáky, regulátory, TNS, atd. dle zákona 22/1997 Sb. 

 tlaková zkouška PZ 

 zápis o vpuštění plynu 

 zpráva o uvedení plynových středotlakých kotlů do provozu 

 praktické zaučení obsluhy 

 technologický postup zkoušek plynového zařízení 

 protokol o provedených zkouškách plynového zařízení 

 návrh na místní provozní předpis 
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6.8 Vybraná dokumentace ČS 

Nejspíš by nebylo vhodné vynechat některé důleţité dokumenty a plány, které by 

provozovatel ČS pohonných hmot měl zajistit. [27] Jde zejména o provozní dokumentaci, 

místní provozní řád, poţární řád a havarijní plán. Tyto také uvádím konkrétně v kontrolním 

seznamu, takţe by bylo uţitečné je krátce charakterizovat.   

6.8.1 Provozní dokumentace 

Jsou to dokumenty, které jsou nutné přímo k zahájení provozu, nebo se nechají 

zpracovat po zahájení provozu: 

1. předávací protokol 

2. kolaudační rozhodnutí 

3. revizní kniha ČS 

4. místní provozní řád 

5. poţární a havarijní řád 

6. posouzení poţárního nebezpečí 

7. zápis o přezkoušení pracovníků obsluhy 

8. protokol funkční a tlakové zkoušky 

9. výchozí revize 

10. provozní deník 

6.8.2 Místní provozní řád 

Deklaruje stav techniky a shrnuje příslušné technické normy a uznávaná pravidla. 

[13] Měl by obsahovat: 

1. všeobecně údaje o dodavateli zařízení 

2. dodavateli plynu 

3. adresu ČS 
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4. provoz ČS 

5. odpovědného zástupce za provoz ČS 

Pro strojní zařízení a obsluhu ČS musí být vypracován tento místně provozní řád na 

základě poţadavku v. 21/1979 Sb. Souvisejícími vyhláškami jsou 20/1979, 18/1979, 

110/1975, 204/1994, 48/1982, 85/1978. Také je zde návaznost na normu ČSN 33 1500 o 

zásadách provozu plynových zařízení a norma TPG 304 01 a zákoník práce včetně 

předpisů souvisejících. 

Při zpracování místního provozního řádu se musí také přihlédnout k druhu 

technického vybavení, dispozičního uspořádání přilehlých prostorů a technologicky 

souvisejících prostorů. Provozní řád slouţí jako návod pro bezpečnou obsluhu zařízení, po 

převzetí a podepsání pracovníkem zodpovědným za provoz je pro něj závazný. Obsluha 

zařízení musí být prokazatelně seznámena s provozním řádem a se zařízením ČS, a to 

v rámci zabezpečení pracovního výkonu. 

Zařízení je umístěno dle schválené projektové dokumentace a je podmíněno poţární 

zprávou, jeţ je součástí kompletní projektové dokumentace. 

Do místního provozního řádu si provozovatel při zahájení provozu doplní kontaktní 

adresy, telefonní čísla organizací, osob či sousedních objektů a provozoven. 

6.8.3 Havarijní plán 

Havarijní plán slouţí jako návod pro bezpečné zvládání provozních a havarijních 

zařízení, kdy ČS ohroţuje poţár, výbuch par, zatopení nebo jiné výjimečné stavy. Po 

převzetí a podepsání HP provozovatelem je pro provozovatele a obsluhu závazný. Z toho 

plyne, ţe obsluha musí být prokazatelně seznámena s tímto plánem a se zařízením, které 

obsahuje v rámci zabezpečení pracovního výkonu. Při zpracovávání HP musí být 

přihlédnuto k druhu technického vybavení, dispozičnímu uspořádání, vybavení a přilehlým 

prostorům ČS. [13] 

Měl by obsahovat:  

A. úvodní část popisnou:  

1. všeobecný popis ČS 

2. důleţitá telefonní čísla a adresy 
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3. základní pojmy 

4. stručná charakteristika LPG 

5. výpis provozní dokumentace 

B. bezpečnostní opatření při úniku plynu 

1. přerušit provoz zařízení havarijním tlačítkem STOP 

2. ihned zajistit všechny iniciační zdroje (otevřený plamen, cigareta, 

zápalky, zapalovač…) 

3. ihned uzavřít všechny uzávěry plynu tlakových zásobníků 

4. nepouţívat elektrické spotřebiče 

5. nevytahovat elektrické zástrčky 

6. nemanipulovat s elektrickými spínači 

7. světla zapínat teprve tehdy, kdyţ je bezpečně zabráněno úniku plynu 

8. přivolat odborného pracovníka, nahlásit vedoucímu nebo jeho zástupci 

nastalou situaci 

9. zajistit evakuaci objektu 

10. poruchu nebo poškození plynového zařízení obsluha sama 

neodstraňuje, toto mohou provádět pouze odborní pracovníci 

oprávněných firem 

6.8.4 Požární řád 

Obsahuje technický popis a charakteristiku poţárního nebezpečí na pracovišti, které 

představuje stáčení LPG do tlakových nádrţí a výdeje LPG u výdejních stojanů. Zmíněný 

řád také řeší vybavení ČS hasicími přístroji, ty se mohou lišit od typu a vybavení stanice. 

[13] 

Obsahuje poţadavky na zabezpečení poţární ochrany na pracovišti, obsluhovatelé 

ČS jsou povinni dodrţovat tyto preventivní poţadavky:  

1. dodrţovat zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti ČS, na 

tuto povinnost musí upozornit i ostatní uţivatele 
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2. svařování je moţno zahájit teprve po vystavení příslušného povolení a po 

odsouhlasení příslušným vedoucím provozu 

3. stáčecí zařízení musí být po skončení stáčení vyprázdněno a zajištěno proti 

vytékání produktu 

4. pouţité čistící hadry musí být ukládány do nehořlavé nádoby s víkem a 

pravidelně odváţeny (zákaz volného odkládání) 

5. po dobu stáčení z autocisterny musí být přítomna obsluha 

6. autocisterna musí být řádně uzemněna a připojena na zemní síť  

7. stáčecí místo musí být opatřeno bezpečnostními tabulkami a značkami 

8. je zakázáno stáčení z autocisterny za bouřky a při nebezpečných 

atmosférických jevech 

6.9 Pokyny pro montáž, zkoušení a uvedení do provozu 

Toto je věcí výrobce nebo firmy odborně způsobilé k této činnosti. Při montáţi se 

musí vycházet z projektové dokumentace, která musí zahrnovat stavební, technologickou a 

elektrickou část stanice včetně uzemnění. Po skončení všech montáţních prací musí být 

provedena komplexní prohlídka, zda projektová dokumentace odpovídá skutečnosti. [13] 

Na stanici musí být provedena:  

a) tlaková zkouška 

b) těsnostní zkouška 

c) revize plynového a elektrického zařízení 

d) seřízení samostatně pracujících elementů (pojistný ventil, přepouštěcí ventil, 

elektromagnetický ventil, filtr, dopravní zařízení, výdejní stojan) 
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7 Metody analýzy rizika 

Metod k identifikaci rizika a jeho následné analýze existuje celá řada. Předmětem 

této kapitoly není všechny uvádět a hodnotit, ale vybrat ty nejideálnější k řešení dané 

problematiky a obhájit důvod jejich výběru.  

Nejprve je dobré podchytit všechna významná enviromentální rizika a případně 

souvislosti či vazby k ČS. K tomu nám můţe dostatečně poslouţit analýza souvztaţnosti. 

Následně bude potřeba identifikovat závaţnost rizika plynoucí ze skladování LPG, resp. 

dalších nebezpečných látek v objektu ČS. Pro tento účel je dobré pouţít indexovou metodu 

F&E index. Ta nám odhalí, na kolik nebezpečnou látku to podle DOW´s Fire & Explosion 

index stupnice nebezpečnosti skladujeme. Pomocí analýzy příčin poruch si dostatečně 

obsáhneme moţné technické závady. Tak označíme nekritičtější prvky systému. A pro 

lepší přehlednost pouţijeme ke grafickému vyobrazení strom poruch. Díky modelovacímu 

softwaru si na vybraných místech ČS v Ostravě jevících se jako potenciálně nejrizikovější 

vyobrazíme následek moţného nejtragičtějšího scénáře. Na základě dosaţených výsledků 

navrhneme preventivní bezpečnostní opatření a v závěrečné kapitole je porovnáme 

s platnými předpisy a vyvodíme případnou nedostatečnost, resp. dostatečnost. 
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7.1 Analýza souvztažnosti  

Touto metodou hledáme riziko nebo rizika systému. Metoda neslouţí k výpočtu 

pravděpodobnosti výskytu (či četnosti výskytu) mimořádné události, ale k hledání vazeb 

mezi zdroji rizik a mezi objekty rizik (postiţené objekty). Je vhodná pro posuzování 

celkové rizikové situace na teritoriu podniku, města, kraje či republiky, protoţe právě 

provázanost těchto prvků v systému umoţňuje domino-efekt nebo synergický efekt při 

šíření destrukce z jednoho místa na druhé. Dále je pak aplikace metody vhodná pro 

posuzování nejlépe celých objektů, případně při hodnocení činnosti určité sluţby celého 

podniku. [1], [2] 

Tabulka souvztaţností jednotlivých příčin MÚ je k nahlédnutí v příloze 4. V objektu 

ČS je třeba počítat se vznikem poţáru. Extrémní teploty mají vliv na rozpínavost materiálu 

a vnitřní energii látek, zde uvaţujeme jak o velmi nízkých teplotách, tak o tropických 

vedrech. Pod rizikem elektrostatického výboje máme předně na mysli blesk. Kriminální 

činnost se nedá vyloučit ani v objektu ČS ať ve formě sabotáţí konkurence, vandalismu 

mladistvých či přepadení ČS. Technologickým pochybením máme na mysli například 

nedodrţení správného postupu manipulace s LPG, smíchání nesprávných látek, příliš 

rychlé odpouštění LPG atd. Technických závad v objektu ČS, tedy i samotného systému 

skladování a výdeje LPG, můţe nastat celá řada, proto jsou zde také uváděny. Dopravní 

nehody, ve smyslu třeba i nacouvání cisterny do výdejních armatur také nemůţeme 

opomenout. Výsledky analýzy souvztaţnosti pouţité na objekt ČS s vybranými riziky jsou 

patrné níţe na obrázku 14.  
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Obrázek 14 výsledky analýzy souvztažnosti 

Z výsledků plyne, ţe mezi primární rizika pro ČS patří vznik dopravní nehody. 

Riziko vzniku technické závady však také není zanedbatelné, neboť společně s poţárem 

v objektu, únikem LPG a technologickým pochybení, spadá do oblasti vyhodnocené jako 

sekundárně nebezpečná rizika. Opatření by tedy měla vycházet zejména z těchto výsledků. 

Rizika představovaná elektrickým výbojem a extrémními teplotami spadají do oblasti 

relativní bezpečnosti. Riziko kriminální činnosti v oblasti relativní bezpečnosti 

reprezentuje asi největší reálné nebezpečí.  

 

II.kv. I.kv. 

III.kv. IV.kv. 
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7.2 F&E index 

Tato metoda "Indexu poţáru a výbuchu" (F&E Index) je zdokonalována jiţ více neţ 

30 let. Vypovídá o relativní míře rizika ztrát posuzované jednotky nebo zařízení z hlediska 

moţného poţáru a výbuchu. Původně slouţil F&E Index při výběru metody pro ochranu 

před poţáry. V širším pojetí představuje metodu pro relativní klasifikaci nebezpečnosti 

klíčových jednotek a zařízení. Tato metoda má vedoucí postavení mezi indexovými 

metodami v chemickém průmyslu. Současný F&E Index poskytuje klíčové informace, 

které umoţňují vyhodnotit celkové riziko poţáru a výbuchu. Zařízení s F&E Indexem 

větším neţ 128 vyţadují další analýzu rizika. 

Způsob kvantitativního posuzování pouţitý při analýze vyuţívá historických 

zkušeností z minulých havárií, bere v úvahu energetický obsah materiálu v zařízení, jakoţ i 

plochu, na kterou se postupy pouţívané při prevenci ztrát obvykle aplikují. 

Cílem studie metodou F&E Index je: 

1. Kvantifikovat očekávané škody následkem poţáru, exploze a chemické reaktivity 

(nejedná se o ztráty maximální, ale maximálně pravděpodobné); 

2. Identifikovat zařízení, která by mohla přispívat ke vzniku a eskalaci nehody; 

3. Prezentovat managementu zjištěné výsledky F&E Indexu. 

Procesní nebezpečí, která přispívají k velikosti ztrát a zvyšují pravděpodobnost ztrát, 

se kvantifikují a zahrnují do výpočtu formou přiráţek. Při oceňování nebezpečnosti 

jednotky je nutno pouţívat tzv."common sense" (logiku zdravého rozumu) a správné 

posuzování v průběhu vlastního výpočtu i při interpretaci výsledků. V následující tabulce 7 

jsou uvedeny stupně nebezpečnosti a tabulce 8 index poţáru a výbuchu LPG. [1], [3] 

Tabulka 7 Stupně nebezpečnosti dle F&E index 

Pásma F&E indexu Stupně nebezpečnosti 

1-60 nepatrný, malý 

61-96 mírný 

97-127 střední 

128-158 závaţný 

158 a více kritický 
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Tabulka 8 index požáru a výbuchu LPG [15] 

Látka v procesní jednotce: 

LPG (zkapalněný P-B) 

NH=1 NF=4 NR=0 

Materiálový faktor: 21 

1. Obecná procesní nebezpečí Rozsah přiráţky Pouţitá přiráţka 

Základní hodnota faktoru 1.00 1.00 

A. Exotermická chemická reakce od 0.30 do 1.25 - 

B. Endotermické procesy od 0.20 do 0.40 - 

C. Manipulace a přeprava látek od 0.25 do 1.05 0.25 

D. Umístění jednotky v uzavřených či vnitřních 

prostorách 

od 0.25 do 0.90 - 

E. Přístupnost k jednotce od 0.20 do 0.35 0.20 

F. Drenáţ, zabezpečení proti přetečení od 0.25 do 0.50 0.25 

Faktor obecných nebezpečí (F1) 1.70 

2. Speciální procesní nebezpečí 

Základní hodnota faktoru 1.00 1.00 

A. Toxické látky od 0.20 do 0.80 0.20 

B. Podtlak (<500mmHg) 0.50 - 

C. Provoz uvnitř nebo blízko mezí hořlavosti, 

s/bez inertizace 

 - 

1. Skladovací nádrţe (úloţiště, zásobníková pole) 

hořlavých kapalin 

0.50 - 

2. Neustálý proces nebo porucha inertizace 

(porucha přístrojů) 

0.30 - 

3. Provoz trvale v rozsahu hořlavosti 0.80 0.80 

D. Exploze prachu od 0.25 do 2.00 - 

E. Přetlak provozní (1,4MPa), přetlak nastavení 

bezpečnostního ventilu (1,56MPa) 

 - 

F. Nízká teplota  od 0.20 do 0.30 - 

G. Mnoţství hořlavé/nestabilní látky (4 200 kg, 

HC = 46,287 MJ/Kg ) 

 - 

1. Kapaliny nebo plyny v procesu  - 

2. Kapaliny nebo plyny v zásobníku  0.62 

3. Zápalné pevné látky ve skladu, prach v procesu  - 

H. Vliv koroze a eroze od 0.10 do 0.75 0.10 

I. Netěsnosti spojů a ucpávek od 0.10 do 1.50 0.10 

J. Zařízení s otevřeným ohněm  - 

K. Tepelné výměníky s horkým olejem od 0.15 do 1.15 - 

L. Rotační zařízení 0.50 - 

Faktor speciálních nebezpečí (F2) 2.82 

Celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky (F1 *F2 = F3) 4.79 

Index poţáru a výbuchu (F3 * MF = F&E index) 100,67 

Stupeň nebezpečnosti dle F&E index  STŘEDNÍ 
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Obrázek 15 vyobrazení zasažené plochy[1], [3] 

F&E index = 100,67 

poloměr zasaţené plochy = 26,77 m 

zasaţená plocha = 2 251,36 m
2
 

výška uvaţovaného válce = 26,77 m 

Tento výsledek tedy potvrdil jen to, ţe skladování LPG představuje stupeň nebezpečí 

podle analýzy F&E index střední či dokonce dle některých jiných zdrojů aţ závaţné. Další 

metoda se pokusí podchytit všechny moţné příčiny závad, které by mohly vést 

k nejrůznějším haváriím.  
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7.3 Analýza příčin a následků poruch - FMEA  

Jedná se o významnou metodu pro identifikaci nebezpečí u průmyslových zařízení. 

Postup je zaloţen na systematickém prověřování systému s cílem odhalit moţné poruchy, 

jejich příčiny a následky. Metodicky se vychází spíše z jednotlivých prvků systému neţ z 

procesních parametrů systému. Cílem studie metodou FMEA je odhalit takové poruchy, 

které mají závaţný vliv na bezpečnost a provozování systému, a doporučit opatření 

vedoucí k zvýšení bezpečnosti. 

Odhad rizika R je dán součinitelem indexu frekvence F, závaţností Z a moţností 

detekce D. Odhad rizika je pak patrný z jednoduchého vztahu R = F * Z * D. Pro odhad 

rizika je stanovena kritická hranice 150. Pokud by došlo k jejímu překročení, doporučuje 

se neprodleně přijmout opatření k zvýšení bezpečnosti. 

Náš systém je tvořen kromě samotného zásobníku na zkapalněný P-B také systémem 

potrubí, armatur a výdejního terminálu. V tomto systému se pokusíme analyzovat příčiny 

moţných následků s určitou odhadnutou hodnotou rizika. [3], [11]

Tabulka 9 Index frekvence 

10, 9 
Velmi vysoký - velmi 

častý výskyt (1 x i 

vícekrát za rok) 

8,7 
Vysoký - výskyt 

opakovaný (1 x aţ 

vícekrát 

za 10 aţ 10
-2 

let) 

6,5,4 

Střední – méně 

častější 

výskyt (1x aţ vícekrát 

za 

10
-2 

aţ 10
-5 

let) 

3,2 

Malý - velmi malý 

výskyt 

(1 x za 10 
-7

 aţ 10
-8

 

let) 

1 
Velmi malý - výskyt 

velmi 

nepravděpodobný 

Tabulka 10 Index závažnosti 

10, 9 
Velmi velká - velmi 

vysoké 

bezpečností riziko 

8,7 

Velká - velká 

závaţnost, 

nutná okamţitá 

oprava 

6,5,4 

Střední - omezena 

funkční 

způsobilost 

3,2 
Malá - malá funkční 

omezení 

1 
Velmi malá - velmi 

malé 

omezení funkce  

 

 

Tabulka 11 Index detekce 

10, 9 
Velmi malá - odhalení 

poruchy 

nepravděpodobné 

8,7 
Malá - malá 

pravděpodobnost 

odhalení poruchy 

6,5,4 
Střední - odhalení 

poruchy je 

pravděpodobné 

3,2 
Vysoká - velmi vysoká 

pravděpodobnost 

odhalení 

poruchy 

1 
Velmi vysoká - porucha 

je jistě 

odhalena 
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Tabulka 12 přehled možných příčin poruch a odhad rizika  

Prvek Porucha Příčina Následek Frekvence 

(A) 

Závaţnost 

(B) 

Detekce 

(C) 

Riziko 

R 

Doporučení 

Potrubí prasklina 

ve stěně 

trubky 

vada materiálu, 

koroze 

únik LPG 5 5 5 125 oprava, 

pravidelná 

kontrola, 

revize prasklina 

ve sváru 

vada materiálu, 

koroze, špatný 

svár 

5 5 5 125 

roztrţení 

v celém 

průřezu 

vada materiálu, 

koroze 

masivní 

ztráta 

objemu 

nádrţe 

3 9 2 54 výměna, 

pravidelná 

kontrola, 

revize 

Zásobník trhlina ve 

stěně 

vada materiálu, 

koroze, 

předimenzování 

únik LPG 4 7 5 140 oprava, 

pravidelná 

kontrola, 

revize, 

dodrţování 

provozních 

parametrů 

trhlina ve 

sváru 

vada materiálu, 

koroze, 

předimenzování 

únik LPG 5 7 5 175 

úplné 

roztrţení 

vada materiálu, 

koroze, 

předimenzování 

ztráta 

celého 

obsahu 

2 10 10 200 výměna, 

revize, 

kontrola 

Pojistný 

ventil 

zaseknutý koroze, nečistoty, 

mechanická 

závada 

přetlako-

vání 

5 5 5 125 dva pojistné 

ventily, 

pravidelné 

revize 

zařízení 
uchází 

přes něj 

netěsnost lůţka, 

prasklá pruţina 

únik 

plynu 

5 5 4 100 

Mano-

metr 

ručička 

neukazuje 

prasklá pruţina není 

moţné 

zjistit 

skutečný 

tlak 

4 1 3 12 oprava, 

výměna, 

revize 

Stavo-

znak 

ručička 

neukazuje 

zaseklý magnet není 

moţné 

zjistit 

naplnění 

4 1 3 12 výměna, 

oprava, 

revize 

Regulační 

a 

uzavírací 

armatura 

neotevře 

se 

nečistoty, koroze ţádný 

průtok 

8 2 1 16 Výměna/opra

va, 

pravidelná 

kontrola, 

revize, 

údrţba 

netěsní vadné těsnění únik LPG 7 3 3 63 

neuzavírá nečistoty, koroze ztráta 

regulace 

8 2 1 16 

Hadice na 

stáčení 

netěsní vadné těsnění únik LPG 8 3 2 48 výměna, 

pravidelná 

kontrola 

odtrţení nevhodné 

zacházení 

únik LPG 9 2 1 18 výměna, 

proškolení 

obsluhy  

Ruční 

pistole 

netěsnost nevhodné 

zacházení, vadné 

těsnění 

únik LPG 10 2 1 20 proškolení 

obsluhy, 

kontrola 

Plameno-

jistka na 

odvzduš-

nění 

nádrţí 

ucpaná špatná montáţ, 

vadný kus 

tlakování, 

pojistný 

ventil 

odpouští 

6 7 4 168 výměna, 

údrţba 

nefunkční špatná montáţ, 

vadný kus 

iniciace, 

výbuch 

6 10 3 180 výměna/opra

va, kontrola 

montáţe 
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Z tabulky plyne, ţe nejrizikovějšími součástmi systému jsou jak samotný zásobník 

na LPG, tak plamenojistka. Nejhorší událostí by bylo celkové roztrţení zásobníku, coţ by 

velmi pravděpodobně mělo devastující účinky na okolí. Proto je také tato varianta 

rozvedena níţe analýzou stromu poruch. I vzhledem k nesnadnému odhalení případné 

závady je roztrţení zásobníku klasifikováno jako velmi rizikové. Jako méně rizikový je 

hodnocen vadný svár na zásobníku a nestandardní funkce plamenojistky. Jako opatření 

k zvýšení bezpečnosti je nutné znovu zdůraznit pravidelné kontroly, revize a údrţbu 

zařízení, včetně proškolení obsluhy k profesionálnímu zacházení se systémem. [1], [3]  

Pro lepší přehlednost pouţijeme grafickou metodu stromu poruch k zobrazení 

prvotních příčin, které mohou vyústit ve vybranou vrcholovou událost. 
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7.4 FTA 

Jedná se o deduktivní metodu, která vyhledává jednotlivé havárie nebo systémové 

poruchy a určuje příčiny těchto událostí. FTA je grafický model různých kombinací poruch 

zařízení a lidských chyb, které mohou vyústit v hlavní systémovou poruchu, které říkáme 

„vrcholová událost“. Dobře se hodí i na rozsáhlé systémy, můţe stanovit úplný výčet 

minimálních poruch. Model je zaloţen na Booleovské algebře (hradla „a“, „nebo“ a jiné) 

při vyhledávání minimální poruchy vedoucí k vrcholové události. Výsledkem jsou typy 

poruch a kvantitativně přiřazené pravděpodobnosti poruch systémů, pokud známe 

pravděpodobnosti primárních příčin. Metoda se nehodí pro rané fáze projektování, je 

náročná na čas a náročnost se zvyšuje v závislosti na sloţitosti systému. [1], [11] 

V našem případě je zvolena nejhorší moţná vrcholová událost v podobě výbuchu 

zásobníku (viz obrázek 16). K roztrţení zásobníku můţe dojít okamţitě, a to v případě 

dlouhotrvajícího intenzivního ohřívání zásobníku zvenku. Dojde k překročení mezních 

hodnot pevnosti zásobníku a jeho roztrţení s prudkou expanzí přehřátých plynů 

(B.L.E.V.E.), který se během okamţiku za silně exotermní reakce a v podobě ohnivé koule 

– „fireballu“ – vypaří. 

Můţe také dojít k „flashfire“, tedy prošlehnutí plamene. Tento scénář můţe nastat při 

dlouhodobějším úniku LPG do prostoru, kde se můţe hromadit. Pak stačí jen malá 

iniciační energie, například jiskra či ţhnoucí konec cigarety. Dojde k iniciaci vypařujícího 

se LPG a pravděpodobně i místa, kde dochází k úniku LPG do oxidační atmosféry.  

Opomenout není vhodné ani scénář, kdy dojde k „jetfire“. Můţe k tomu dojít 

například při neopatrném couvání cisterny před stáčením. Dojde k poškození armatury 

s okamţitou iniciací a následným únikem hořícího LPG. Pokud takovýto děj trvá dál bez 

zásahu, je jen otázkou času, kdy v důsledku tepelného namáhání dojde k zvětšení otvoru 

a zvýšení úniku LPG ze zásobníku, který můţe opět vyústit aţ v jeho celkovou destrukci.  

Prvotní příčiny, které mohou k této vrcholové události vést, jsou naznačeny níţe na 

obrázku 16. Scénář s V.C.E., tedy výbuchu neohraničeného oblaku par, ani mírně toxické 

účinky jsem pro vypracování následujícího stromu poruch neuvaţoval. 
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Obrázek 16 možné příčiny vedoucí k výbuchu zásobníku LPG zobrazené formou stromu poruch 
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7.5 Aloha 

Tento program je rozptylový model vyvinutý americkou organizací pro ochranu 

přírody (US EPA). Zohledňuje například typ zástavby, povětrnostní podmínky a 

samozřejmě také typ uniklé látky a informace o zdroji úniku. Tento program umoţňuje 

vypsat výsledky v textové i grafické podobě. Je schopen zobrazit stopu oblaku látky o 

zadané koncentraci, dávku a vydatnost zdroje. Uţivatelé mohou hodnotit kromě toxického 

ohroţení také nebezpečí spojené s poţáry typu Jet fire (proud plamene), Pool fire (poţáry 

kaluţe), výbuch mraku par (V.C.E. - vapor cloud explosions), výbuch expandujících par 

vroucí kapaliny (B.L.E.V.E. - Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions) a poţáry typu 

Flashfires. 

Pro tento případ jsem si vybral jiţ zmíněný scénář typu B.L.E.V.E. Jeden případ se 

týká jednoho nadzemního zásobníku v Ostravě, části Muglinov, a další příklad dvou 

nadzemních zásobníků v Ostravě, části Mariánské Hory.  

Na ulici Lanová v ostravské části Muglinov se nachází ČS LPG. Jak je vidět 

ze situačního obrázku 17, v bezprostředním okolí se nachází autosalon Peugeot (AP), 

několik firemních objektů (FO), středoškolské koleje (SK) a pár rodinných domů (RD). To 

vše, včetně osob v těchto budovách zdrţujících se, by v případě výbuchu zásobníku mohlo 

být váţně ohroţeno.  

Odhadem se můţe jednat o bezprostřední ohroţení aţ 70 osob. Zásobník na LPG má 

průměr 1,25 m a délku 4,28 m. Při maximálním přípustném 85% naplnění nám dá objem 

4,46 m
3
. Připusťme, ţe přes všechna bezpečnostní opatření dojde k nejhoršímu a zásobník 

se roztrhne ať v důsledku nárazu vozidla do systému stáčení, v důsledku blízkého poţáru či 

jiných příčin. Jaký bude dle modelovacího programu Aloha verze 5.4.1.2 v tomto případě 

ohroţený okruh? To je naznačeno na obrázku 18. 
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Obrázek 17 detailní situační pohled na ČS ul. Lanová [54] 

 

Obrázek 18 dosah uvažovaného scénáře B.L.E.V.E. zásobníku LPG na ul. Lanová [53] 
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První, červená zóna, je stanovena na 185 m od zdroje. V ní by dle modelovacího 

softwaru došlo velmi pravděpodobně k úmrtí. Zóna znázorněna oranţovou barvou je 

oblast, kde by po výbuchu došlo k popáleninám II.stupně, pokud by byla osoba v tomto 

prostoru vystavena tepelným účinkům po dobu okolo jedné minuty. Má poloměr 261 m od 

zdroje výbuchu. Ţlutou zónou je vymezena oblast, kde osoby mohou pocítit bolest. Od 

zdroje je vzdálena 408 m.  

Další potenciálně rizikové místo ke stáčení LPG se nachází v Mariánských Horách 

na ulici Ţelezárenská a U Nových válcoven. Jak plyne z obrázku 19, v bezprostřední 

blízkosti je několik vil a řadových rodinných domů (RD), z nichţ nejbliţší není vzdálen ani 

50 m. V bezprostřední blízkosti se nachází také sběrný dvůr (SD) a areál Vítkovice Steel 

a.s., který by byl případnou explozí zásobníků LPG nejspíš nejvíc zasaţen na odkalovacích 

nádrţích.  

 

Obrázek 19 detailní situační pohled na ČS LPG v ul. U Nových válcoven [54] 

 V areálu jsou dva potrubím spojené LPG zásobníky, kaţdý o kapacitě 4,46 m
3
. 

Výbuch obou zásobníků najednou je krajně nepravděpodobný. Avšak pokud bychom 

předpokládali, ţe dojde ke skrytému úniku LPG přes spoj v potrubí a jeho následné 

iniciaci, která by zásobníky zahřívala, pak takový scénář není vyloučen. Jednalo by se pak 

v nejméně příznivé situaci o 8,96 m
3
 zkapalněného P-B. Připomeňme, ţe mnoţství od 1 t 

představuje ohroţení do vzdálenosti 25 m od zdroje. [1] V našem případě se jedná v součtu 

o hmotnost 6,18 t při maximálním moţném naplnění obou zásobníků. Z toho asi 4 483 kg 
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je hmotnost samotného média. To můţe představovat ohroţení i více jak pro 120 obyvatel 

nedalekých domů, zaměstnanců i náhodných kolemjdoucích. 
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Obrázek 20 dosah následků PoolFire s následným B.L.E.V.E. [53] 

Jak plyne z obrázku 20, dosah a následky tohoto výbuchu by byly ještě více 

devastující, uţ jen z toho důvodu, ţe v areálu ČS se nachází dva zásobníky LPG. Ještě 231 

m od zásobníku při explozi by osoby mohly být ohroţeny na ţivotě. Popáleninami 

II.stupně by po stanovenou dobu mohly být postiţeny osoby i 326 m od zdroje výbuchu. 

Bolest by pak mohla být citelná ještě 509 m od zdroje výbuchu.  

Nicméně program Aloha vztahuje výsledky na dobu jedné minuty. Avšak tepelné a 

tlakové projevy by trvaly jen několik sekund. Stínící účinek budov a povaha terénu by 

měla také značně ovlivnit výsledek, a to vesměs pozitivně. 
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8 Návrh metodického postupu a jeho ověření na případové 

studii 

Je skutečností, ţe nároky na provozovatele ČS jsou dnes nemalé a ve spleti předpisů 

a měnících se okolních podmínek, jakoţto i rizik, není snadné se orientovat. Tato kapitola 

je nosnou částí celé práce. Byla koncipována s cílem nejen podat aktuální výsledek o stavu 

bezpečnosti na ČS, ale také usnadnit orientaci provozovatele ČS a zvýšit jeho povědomí o 

moţném vyuţití analýz k identifikaci rizik. Lepší přehled a progresivnější reakce na 

existující rizika potenciálního provozovatele ČS se pak jistě promítne i na zvýšení 

bezpečnosti a kvalit sluţeb. 

8.1 Návrh metodického postupu hodnocení rizik 

Následující vývojový diagram byl vytvořen z pohledu provozovatele ČS (obrázek 

21). Obsahuje obecné základní nároky, které by měl provozovatel uváţit a přizpůsobit se 

jim.  Měla by zde být patrná i snaha o doporučení druhu analýzy. Na základě tohoto 

schématického návrhu byl pak sestaven i Check list za účelem podrobnějšího, 

konkrétnějšího rozhodování.  

Kontrolní seznam obsahuje otázky, přičemţ některé odpovědi na tyto otázky jsou 

klasifikovány jako ţádoucí, ty jsou podbarveny zeleně, zatímco neţádoucí mají podbarvení 

červené. Čísla otázek, která jsou podbarvena šedě, indikují minimální poţadavek, a tedy 

při jejich vyplňování se předpokládá, ţe alespoň zde se dosáhne ţádoucí odpovědi. Pokud 

by i jen jedna z otázek (11, 13, 15-17, 19-24, 26-30) vztahujících se k bezpečnostním 

opatřením a managementu rizik ţádoucí odpověď nepřinesla, pak by se měly učinit 

neprodleně kroky k nápravě. Systém hodnocení je vysvětlen na případové studii ČS LPG 

v Ostravě na ulici Ţelezárenská.  
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Je určena odpovědná osoba na 

úseku prevence havárií?

Ano

Ne

Určení odpovědné osoby

Jsou řádně zpracovány dokumentace na 

úseku prevence havárií?

Jsou zaměstnanci řádně proškolováni?

Zpracovat, opravit, aktualizovat

Ne

Ano

Jsou revize a údržba zařízení řádně prováděny?

Ano

Ano

Ne

Ne

Zajistit pravidlené školení v potřebném rozsahu

Konec hodnocení

Vytvořit systém pravidlených 

revizí a údržby

Analýza externích vlivů představující ohrožení pro ČS (analýza souvztažnosti, 

modelovací software, HVE, H&V idnex, Check list, What if...)

Kromě LPG se nachází v areálu 

ČS i jiné nebezpečné látky?

Ano

Popis nebezpečných 

vlastností každé z nich 

(F&E index, C&E index)

Popis nebezpečných vlastností LPG 

(F&E index, C&E index)

Ne

Jsou stávající bezpečnostní 

opatření dostatečná?

Ano

Ne

Návrh na základě FMEA, Check list, What if, HAZOP, 

SWOT, Safety audit, FTA, ETA, Ishikamův diagram...

Při úniku NL je společenské riziko přijatelné?

Provedení adekvátní analýzy (HVE, H&V idex, 

analýza souvztažnsoti, TecDoc-727, modelovací 

software, metoda výběru dle PurpleBook, ETA ...)

Ne

Ano

Jsou při každé změně vyhodnocovány rizika?
Ne

Ano

Zajistit aktualizování rizik

Hodnocení rizik objektu ČS

 

Obrázek 21 doporučený postup hodnocení rizik objektu ČS 
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Jak plyne z vývojového diagramu, nejprve se věnujeme okolním podmínkám, které 

mohou představovat širokou škálu enviromentálních rizik. Například objekt ČS můţe být 

ohroţen svahovým pohybem, nedalekou výrobní činností či v době povodní blízkým 

vodním tokem. Na druhé straně provoz ČS můţe představovat ohroţení, a to jak pro okolní 

obydlené budovy, sklady, průmyslové objekty, tak i pro přírodní a zemědělské hodnoty.  

V dalším kroku zvaţuji výskyt nebezpečných látek, se kterými se v objektu 

manipuluje. LPG i CNG je hodnoceno jako samostatná nebezpečná látka, ale benzin 

s naftou lze chápat jako jednu nebezpečnou látku. Je to z toho důvodu, ţe tyto dvě média 

mají srovnatelné vlastnosti a oběma zároveň velice často ČS disponují. Pozornost si 

zaslouţí také frekvence stáčení, která je ale v praxi poměrně nepravidelná. Například 

v jednom týdnu dojde ke stáčení LPG dvakrát a v jiném ročním období můţe být 

realizováno jen jedno stáčení během dvou týdnů. Výrazné zvýšení rizika však nastává 

právě při vyšší frekvenci stáčení.  

Samostatnou kapitolou jsou bezpečnostní prvky. Jejich existence či absence 

významně přispívá k řízení rizika. Standardně je zde pamatováno na hasící přístroje, 

plamenojistky, bezpečnostní bariéry, pojistné ventily ale také na elektronickou poţární 

signalizaci, systém skrápění nebo detekci plynu.  

Na oblast managementu rizik je pak zaměřena série závěrečných otázek. Dotýkají se 

určení odpovědné osoby, stavu dokumentace a plánů na úseku prevence havárií, školení, 

údrţeb, revizí či pravidelného hodnocení rizik v případě nastalé změny. 
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8.2 Aplikace doporučeného návrhu na konkrétní ČS 

Po důkladném zhodnocení rizik, jak vnějších, tak vnitřních byla vybrána jiţ 

rozebíraná ČS na ulici Ţelezárenská. Následující informace se promítnou do kontrolního 

listu.  

8.2.1 Výchozí údaje ke zpracování 

ČS LPG je blíţe neţ 100 m k průmyslovému areálu a obytným domům. Také silnice 

je do této vzdálenosti. ČS je zaměřena ryze na stáčení LPG. Frekvence plnění zásobníku 

v uplynulém roce nepřekročila ani v období sezony jedno doplnění za dva dny. V 

rámci bezpečnostních opatření se dá mluvit o standardních prvcích. ČS je vybavena 

vhodnými hasicími prostředky, bezpečnostními bariérami v podobě stěny a zvýšených 

obrubníků a bezpečnostními ventily, včetně plamenojistek. Chybí však detektor plynu a 

oplocení LPG zásobníku je nedostačující, zejména kvůli volnému řetězu se zámkem. Navíc 

kamera zabírající zásobníky nemá obsluhu ani alarm, takţe v případě trestné činnosti se  

provozovatel dozví, jak došlo k trestnému činu a moţná kdo byl pachatelem, ale nebude 

mít moţnost trestné činnosti včas zabránit. Osoba na úseku prevence havárií je externí 

pracovník, zaměstnanec Vítkovice Steel a.s. Provádí pravidelné školení v poţadovaném 

rozsahu a reaguje také na změny mající vliv na bezpečnost provozu ČS a okolí. 

Nedostatkem v dokumentaci se prokázala absence kolaudačního rozhodnutí o provozování 

dané činnosti a chyběly také doklady prokazující zdravotní a odbornou způsobilost 

zaměstnanců. Také bezpečnostní značení bylo zastaralé a expirační lhůta lékárničky 

nemohla být s jistotou určena. To vše bylo zohledněno a zaneseno do Check listu níţe 

vypracovaného dle navrţeného metodického postupu. 
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Tabulka 13 metodický postup ve formě Check listu aplikovaný na ČS v ul. Železárenská 

  

Metodický postup pro provozovatele ČS k zajištění bezpečnosti provozu odpověď 

otázky Ano Ne poznámka 

1 

Nachází se v okolí objektu ČS 

(do 100m): 
- obydlené domy (rodinné domy, paneláky, 

školní, zdravotnické, sociální, kulturní zařízení, 

státní instituce…)      

2 

- místa s vysokým pohybem osob (obchodní 

centra, frekventované přechody, MHD…)       

3 

- pozemní komunikace (dálnice, silnice, 

ţeleznice)      

4 

- vodní plochy (zdroje pitné vody, vodní tok, 

rybník…)     

5 

- výrobní objekty (výrobní stroje, zařízení, 

haly…)       

6 

- přírodní hodnoty (CHKO,přírodní rezervace, 

přírodní památky, orná půda, sady…)      

7 - sklady (nebezpečných látek, sena…)      

8 

V objektu je manipulováno jen s jednou nebezpečnou látkou? 

(LPG/CNG/benzín+nafta)       

9 

Byla maximální frekvence stáčení nebezpečné látky v posledním roce menší jak 

jednou za dva dny?       

10 
Jsou součástí bezpečnostních 

opatření tyto bezpečnostní prvky 

a zařízení: 

- elektronická poţární signalizace?      

11 - adekvátní hasicí přístroje?      

12 - detektory plynu?      

13 - protinárazové bariéry? (obrubník, stěna…)      

14 - skrápěcí systém?      

15 - pojistné ventily?      

16 - plamenojistky?      

17 

Je zamezeno neţádoucímu 

vniknutí: - oplocením + zámky?    

jsou, ale 

nedostačující 

18 - kamerovým systémem, alarmem, ostrahou?    

chybí varovný 

systém 

19 Je určena odpovědná osoba na úseku prevence havárií?      

20 
Jsou řádně zpracované 

následující dokumentace a plány: 
- poţární poplachové směrnice?      

21 - poţární řád?      

22 - provozní řád?      

23 - havarijní plán?      

24 - o začlenění do kategorie poţárního nebezpečí?      

25 

- jsou v pořádku všechny atesty, osvědčení, 

záznamy o kontrolách…?    

lékárnička, 

kolaudační roz. 

26 Jsou při kaţdé změně vyhodnocována rizika?     

27 
Je obsluha proškolována (v 

BOZP, seznámení s provozním 

řádem…): 

- pravidelně?      

28 - v potřebném rozsahu?      

29 
Jsou revize a údrţba prováděny: 

- v pravidelných cyklech?      

30 - v potřebném rozsahu?      
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8.2.2 Zhodnocení výsledků Check listu 

Z kontrolního seznamu je patrné, ţe úvodní odpovědi na otázky 1-7 můţeme ovlivnit 

minimálně. Lze ale na jejich základě doporučit aplikaci jedné z metod k uvědomění si 

moţných zranitelných prvků, dopadů na ně a způsobu ochrany. Zde se jedná předně o 

ochranu lidských ţivotů a od toho vyplývající zvýšená bezpečnostní opatření ať v podobě 

varovného systému, cvičení či přidání bezpečnostních prvků. To je kapitola, kterou můţe 

provozovatel ČS značně ovlivnit. V tomto případě by bylo vhodné vybavit provozovnu 

detektorem plynu, alarmem či ostrahou a také speciálním zámkem s vloţkou nejlépe bez 

řetězu, ale se zamykáním přímo plotních dvířek. To je jakoţto jediný předpokládaný 

poţadavek ze seznamu nesplněno. 

Dokumentace a plány jsou v pořádku aţ na kolaudační rozhodnutí, které nebylo 

k dispozici přímo na provozovně, stejně jako doklady prokazující zdravotní a odbornou 

způsobilost zaměstnanců k úkonům. Provozovnu by bylo třeba vybavit novou lékárničkou 

a aktuálními bezpečnostními značkami.     

Otázka č.25 se dá rozvést například na základě detailnějšího seznamu obsaţeného 

v příloze 6. Stejně tak v příloze 5 je k nahlédnutí kontrolní seznam pouţívaný Oblastním 

inspektorátem práce v Ostravě ke kontrole ČS s LPG.  
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9 Závěr 

V první řadě se práce věnovala rozsahu a kvalitě legislativního zázemí ČR v oblasti 

manipulace s LPG. Ta by se dala označit jako vyhovující. Věnuje se v dostatečném 

rozsahu mnoha podrobnostem, zejména náleţitostem jednotlivých dokumentací, obecným i 

konkrétním poţadavkům revizí a kontrol. Avšak nelze obsáhnout celou mnoţinu reálných 

případů, a tak se jistě najdou speciální situace, kdy je třeba postupovat zcela inovativně. 

Nutno podotknout, ţe zahraniční předpisy v oblasti manipulace s LPG byly prostudovány 

jen okrajově, zejména z důvodu nesnadné dosaţitelnosti těchto předpisů. Mezi základní 

zjištění však spadají hlavně jiná kritéria pro vnímání ochranného pásma, resp. odstupové 

vzdálenosti, a také rozdílu v poţadavcích na osobu provádějící stáčení LPG do vozidel. 

Tyto i jiné rozdíly by se však měli v rámci sbliţování evropských předpisů v budoucnu 

smazávat. 

Zcela zásadním problémem je rozdělení kompetencí týkajících se povinností 

provozovatele samotného zařízení LPG. Předpisy je stanoveno, ţe veškeré povinnosti 

spojené s provozem tlakové stanice by měl řešit majitel tlakové stanice. Výjimkou jsou 

případy, kdy si to uţivatel, tedy provozovatel ČS, vědomě písemně ve smlouvě vymíní. 

Nicméně většina majitelů takovéto zařízení pronajímá uţivateli, jakoţto provozovateli ČS. 

Ani nově vydané předpisy se tímto problémem příliš nezabývají, takţe tato oblast se dá 

označit jako konkrétní příleţitost ke zlepšení. [48]  

Další cílem bylo zjistit skutečný stav plnění předpisů popisující manipulaci s LPG. 

Na tomto místě se dá mluvit o značných rezervách, neboť hlavně kontroly provedené OIP 

či HZS odhalily nejen v Ostravě řadu nedostatků v základních dokumentacích, například v 

dokumentaci o začlenění do kategorie poţárního nebezpečí, poţárních řádech nebo v 

osazení bezpečnostními značkami.  

Při hodnocení rizik představovanými ČS LPG v Ostravě bylo moţné vycházet 

například ze statistik výjezdů HZS či poznatků OIP i revizních pracovníků. Z nich plyne, 

ţe závaţné havárie LPG jsou velice ojedinělé, spíš vzácné. Závaţná pochybení jsou včas 

odhalována pravidelnými revizemi a kontrolami, a kdyţ uţ dojde k havárii, jedná se jen o 

únik malého mnoţství produktu.  

Jelikoţ se však minimálně sedm z dvaceti ČS s LPG v Ostravě nachází v husté 

zástavbě obytných i jinak vyuţívaných domů, jejichţ účelnost se mění, je na místě 
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provádět průběţné zjišťování rizik. To je podstatné například k aktualizaci havarijního 

plánu, aby bylo jednoznačné jak účinně postupovat při dané povaze události. K tomuto 

účelu měla napomoci i tato práce, jejímţ jádrem je návrh metodického postupu pro 

provozovatele ČS LPG. Tento návrh by měl uţivateli tlakové stanice zjednodušit a zrychlit 

postup při podchycení okolních rizik. 

Toto vytipování rizik bylo v kapitole 8 demonstrováno na konkrétní ČS LPG 

v Ostravě, části Mariánské hory. Objekt ČS s LPG je blízko jak stavbám areálu Vítkovic 

Steel a.s., tak obytným domům a silnice. Se svými dvěma zásobníky představuje víc neţ 

obvyklé riziko pro ani ne 50 m vzdálené obývané domy. Také proto zde byly navrţeny 

opatření v podobě umístění detektorů plynu, zlepšení způsobu zajištění před neţádoucím 

vniknutím a odstranění nedostatků v dokumentaci. 

K obecným návrhům na zlepšení bezpečnosti provozu ČS s LPG z praxe by se pak 

dal vzpomenout zejména problém s řidiči, kteří často nedbají zastavení na stavěcí čáře a 

tím nedodrţí stanovenou vzdálenost při tankování LPG mezi vozidly. Určitým řešením by 

mohla být instalace retardéru. [13] 
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