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ANOTACE 

 

Klíčová slova: čerpací stanice, pohonné hmoty, riziko, analýza, bezpečnost, údržba, 

nebezpečné látky 

 

Bakalářská práce se zabývá analýzou rizik a bezpečnosti technických systémů a jejich 

údržbou. Jsou popsány základní principy a metody dané problematiky. Problematika je 

demonstrována na technickém systému bezobslužné čerpací stanice pohonných hmot. Byla 

provedena algoritmizace procesu hodnocení nebezpečí a stanovení strategie údržby. 

 

ANNOTATION 

 

Keywords: fuel station, fuel, risk, analysis, safety, maintenance, dangerous substances 

 

The thesis deals with the analysis of risks and safety of technical systems and their 

maintenance. There are described basic principles and methods of the given problems. The 

issue is demonstrated on the technical system of unattended fuel station. Also the algorithm 

development of the process of danger evaluation and maintenance strategy determination was 

designed. 
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1. Seznam použitých zkratek 

 

ČS  čerpací stanice 

PHM  pohonné hmoty 

RCM  Reliability Centred Maintenance 

TPM  Total Productive Maintenance 

ČR  Česká republika 
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2. Úvod 

 

Ke konci roku 2012 bylo v České republice evidováno 6790 čerpacích stanic (dále 

ČS), jak veřejných tak neveřejných ČS a ČS s vymezeným přístupem a prodejem. Každý rok 

se počet nově evidovaných ČS zvyšuje. Tím se zvyšuje možnost vzniku mimořádné události.  

Bakalářská práce popisuje bezpečnost ČS pohonných hmot (dále PHM) a identifikuje 

možná nebezpečí vyplývající z provozu stanice. Cílem práce je na základě zhodnocení rizik 

stanovit nejhodnější metody údržby. Pro tuto analýzu jsem si vybrala standardní 

vícedruhovou bezobslužnou ČS s prodejem PHM, kterými jsou motorové benzíny a motorová 

nafta. 

Většina ČS je umístěna v hustě obydlených částech měst a místech, kde je vysoká 

koncentrace osob např. nákupní centra.  

V současné době je tlak na snižování provozních nákladů ČS (vysoké pořizovací 

náklady, provoz objektů, nepřetržitá obsluha, atd.). Jednou z možnosti řešení je, prodej PHM 

pomocí bezobslužných ČS. Tyto stanice snižují náklady na minimum a zákazníkovi nabízí 

výhodnější cenu, a to je pro mnoho zákazníků rozhodující.  

Z důvodu tlaku na snižování nákladů na provoz ČS, v současné době reagují výrobci 

možnosti provozu ČS bez přítomnosti obsluhy. Provozovatel má na trhu velkou možnost 

výběru těchto zařízení a v současné době jsou v nabídce i přemístitelné kontejnery, u které je 

možno jednoduše přepravovat a tím se i zjednodušují podmínky pro umístění těchto stanic, 

kde stačí rovná zpevněná plocha a přípojka elektrické energie. 

ČS je poměrně složité technické zařízení, určené pro stáčení, skladování a výdej 

pohonných hmot. Jejich provoz, ať se jedná o veřejné či neveřejné ČS, musí odpovídat mnoha 

zákonům, předpisům a normám, zajišťující především ochranu životního prostředí a 

bezpečnost provozu. Jediným řešením, jak splňovat tyto kritéria je kvalitní servis a údržba 

celého komplexu ČS. 

V praktické části budou navrženy základní kroky pro výběr údržby. Pro určení metod 

údržby pro bezobslužnou ČS PHM budu používat vývojového diagramu, s jehož pomocí bude 

provedena algoritmizace stanovení strategie a hodnocení údržby technického zařízení. 
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3. Údržba 

 

V současné době se převážná většina společností při údržbě svých zařízení řídí 

programem preventivní údržby, kde je přesně stanoveno, v jakých intervalech a v jakém 

rozsahu se u zařízení provádějí jednotlivé stupně údržby (prohlídka, běžná údržba, revize, 

generální údržba apod.). Tyto intervaly jsou stanoveny především podle doporučení výrobce, 

na základě dlouhodobých zkušeností s provozem zařízení, případně na základě určitých 

optimalizačních výpočtů či zkušeností, které respektují nejen samotnou poruchovost zařízení, 

ale také náklady spojené s údržbou a opravou zařízení. Nedílnou součástí údržby jsou také 

legislativní požadavky na kontrolu, které ovlivňují odstavení zařízení. Cílem údržby je 

uchovávat zařízení v takovém stavu, aby jeho pohotovost byla co nejvyšší, aby nedocházelo 

ke zbytečným poruchám, během nichž zařízení není schopno plnit svou funkci. [5] 

 

V normě ČSN EN 13306 [1] najdeme základní pojmy používané v údržbě, mezi 

nejzákladnější patří. 

 

· Údržba představuje kombinaci všech technických, administrativních a řídících činností 

po dobu životního cyklu objektu s cílem udržet anebo obnovit takový jeho stav, v kterém 

může vykonávat požadovanou funkci. 

· Strategie údržby je metoda managementu, která se používá k dosažení cílů údržby. 

· Udržovatelnost je schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat ve stavu 

nebo být vrácen do stavu. 

· Zajištěnost údržby je schopnost organizace, která zajišťuje údržbu mít v daném 

okamžiku nebo v daném časovém intervalu správné zajištění údržby namístě, kde je nutné 

provést údržbu. 

· Zajištění údržby – služby, zdroje a management nutný k provádění údržby. [20] 

 

 

 



5 

Na obr. 1 je znázorněn historický vývoj změny strategie systémů údržby.  
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Obr. 1 Historický vývoj strategie údržby. [7] 

 

3.1. Základní požadavky na údržbu 

 

Z pohledu stanovení obecných zásad je zapotřebí definovat: 

· cíl údržby,  

· strategii údržby,  

· koncepci údržby.  

 

3.1.1. Cíl údržby 

 

Cílem údržby udržovat výrobní zařízení v technicky dobrém a provozuschopném stavu 

při vynakládání optimálních nákladů, což by v praxi mělo vést výrobní management k zájmu 
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o efektivní reprodukci výrobní základny – údržbu a obnovu výrobního zařízení. To s sebou 

nese nutnost transformovat konvenčně pojaté údržby podle nových kritérií minimalizace 

nákladů a zvyšování produktivity práce. [4] 

 

1. Udržování zařízení v provozu schopném stavu. 

2. Předcházení vzniku poruch a poruchových stavů. 

3. Operativní odstraňování poruch a poruchových stavů. 

4. Snižování dopadů na životní prostředí a bezpečnost vyplývající z provozu zařízení. 

5. Vynakládání optimálních nákladů na údržbu 

 

3.1.2. Strategie údržby 

 

Strategie údržby obr. 2 je definovaná ve vztahu k činnostem vykonávanými před 

poruchou anebo po poruše zařízení. Základní rozdělení je na: 

 

· preventivní strategii údržby – činnost údržby před vznikem poruchy, v předem 

stanovených intervalech nebo v souladu s předepsanými kritérii, cílem je snížení 

pravděpodobnosti vzniku poruchy 

· korekční strategie údržby – činnost údržby po výskytu poruchy, cílem je uvést objekt do 

stavu, ve kterém může vykonávat požadovanou funkci. 

 

Preventivní strategie údržby dále dělíme na: 

Ø plánovaná preventivní údržba – je vykonávaná v souladu s časovým plánem nebo plánem 

využití zařízení 

Ø prediktivní údržba – údržba na základě předpokládaného stavu – je vykonávána se 

zřetelem na stupeň poškození objektu a jeho předpokládaný vývoj posouzený na základě 

výsledků analýz a vyhodnocení důležitých parametrů objektu. 
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Obr. 2  Strategie údržby [4] 

 

Tab. 1  Srovnání strategie údržby[8] 

Údržba Výhody Nevýhody Oblast použití 

Korekční maximální využití životnosti 

komponentů 

vyšší náklady spojené 

s případnou výměnou 

celého zařízení  
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Preventivní -  životnost zařízení může být 

prodloužena- opravné akce 

se dají dobře plánovat, a tím 

usnadnit organizaci práce 

vyšší náklady spojené 

s příliš častou výměnou 

komponent- časté 

odstavovaní zařízení 
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vhodné pro většinu 

zařízení 
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technického 

stavu 

znalost aktuálního stavu 

zařízení údržba se může 

plánovat podle aktuálního 

stavu a potřeb 

pořizovací náklady na 

senzory, měřicí systémy a 

SW 

vhodné pro většinu 

zařízení 

Proaktivní – 

spolehlivostně 

orientovaná  

znalost aktuálního stavu 

zařízení- selhání zařízení 

může být predikováno na 

základě spolehlivostních 

modelů 

pořizovací náklady na 

senzory, měřicí systémy a 

SW. 

vhodné pro 

zařízení, jehož 

selhání má fatální 

následky  

(škody na životech 

a majetku) 

 

Strategie údržby 

Před poruchou Po poruše 

Preventivní plánovaná 

údržba – mazání, čistění, dotahování, kalibrování, oprava, výměna, obnova 

Korekční Prediktivní 

Funkční 
testy 

Monitorování 
a inspekce 

Okamžitá 
údržba 

Odložená 
údržba 
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3.1.3. Koncepce údržby 

 

Při znalosti systému managementu je zřejmé, že když je deklarovaná politika a jsou 

stanovené cíle, je etapa plánování jednou z nejdůležitějších na efektivně vykonávání 

požadovaných činností. I přesto, že známe koncepce řízení údržby jako je RCM, TPM, které 

využívají různé analytické nástroje, které musí být součásti plánování strategie a činnosti 

údržby (obr. 2). V podnicích se aplikují tyto analýzy buď náhodně, vůbec nebo je realizovaná 

jako „soukromá“ aktivita někoho z managementu údržby.  

Výsledkem analýz v etapě plánování je přiřazení strategií, typů činnosti údržby 

zařízení nejen na základě zkušeností, ale na základě analýzy možných ztrát a nákladů 

na údržbu. [13] 

 

Ø RCM (Reliability Centred Maintenance), 1970 / USA 

Orientace na poruchy, jejich příčiny a následky – analytické nástroje 

Ø TPM (Total Productive Maintenance), 1971 / Japonsko 

Orientace na řízení údržby – systémové nástroje 

 

3.2. Základní kroky při výběru metody údržby 

 

Která metoda je ekonomicky nejvýhodnější, se ukáže jako výsledek optimalizace. 

Kontrolní metody se dají použít, pokud se dá stav poškození měřit nebo odhadnout 

s přiměřenými náklady. Pro určení metod údržby se doporučuje postupovat podle vývojového 

diagramu na obr. 3. 
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Obr. 3 Výběr metod údržby[7] 
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V tabulce 2 je podle zavedených symbolů navržen klíč na systematizaci metod údržby, 

který obsahuje tři charakteristické znaky 

 

· 1. druh údržby 

· 2. rozsah následné údržby 

· 3. rozsah preventivní údržby 

 

Tab. 2  Klíč na systematizaci metod údržby 

Druh údržby Rozsah následné opravy 
Rozsah preventivní 
údržby 

A poporuchová metoda 

S standardní periodická 
oprava 

F flexibilní periodická oprava 

D kontrolní metoda 

E úplná oprava (obnova) 
 

M minimální oprava 

I individuální údržba 

 

Ki komplexní údržba i-tého 
řádu počet různých opatření 
údržby 
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4. Bezpečnost 

 

Bezpečnost je zapotřebí chápat především jako ochranu lidí, životního prostředí a 

majetku všeobecně. V západní Evropě se oddělují pojmy bezpečnost (Safety a Security). 

Cílem je minimalizovat ztráty v rámci klasické bezpečnosti nebo ochrany majetku. Postupy 

v posuzování rizik se v budoucnosti budou sjednocovat a ne rozdělovat. V tomto kontextu 

existuje pojem identifikace nebezpečí – proces zjišťování zda nebezpečí existuje a jsou 

definovány jeho vlastnosti. [22] 

Bezpečnost je charakterizována jako vlastnost objektu např. technologie, stroje, 

činnosti, neohrožovat osoby ani okolí. Analýzy používané na posouzení celkové bezpečnosti 

objektu zohledňují konstrukční bezpečnost technických zařízení, ale i bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. Při posouzení míry ohrožení, jako negativního jevu je zapotřebí určit 

pravděpodobnost jeho vzniku a posoudit rozsah možných důsledků – posoudit riziko. A s tím 

souvisí i to, zda je riziko v akceptovatelném rozsahu. V případě, že je riziko větší jako 

akceptovatelné riziko, je zapotřebí vykonat opatření na jeho snížení nebo úplné odstranění. 

Tato opatření lze realizovat ve všech etapách technického života objektu. [13] 

Existuje řada negativních jevů ovlivňujících bezpečnost u ČS. Jedná se především se o 

negativní chování řidičů při pobytu u ČS vyplývající z celkové nekázně a nerespektování 

základních bezpečnostních pravidel a pokynů. K úrovni bezpečnosti nepřispívá ani 

kriminalita, ke které u čerpacích stanic dochází v hojné míře. 
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5. Riziko 

 

Riziko je možné definovat jako kombinaci pravděpodobnosti poruchy nebo havárie a 

velikosti ztráty nebo poškození. Pojem riziko se samo o sobě vyvíjelo souběžně s vývojem 

populace. Člověk se snažil předejít vzniku nežádoucí události, přičemž podle situace zvažoval 

svou okamžitou reakci, a tím podvědomě hodnotil velikost rizika. Do 19. století převažovala 

manuální výroba, která se projevovala relativně malým ohrožením. [23] 

Výrazný pokrok v rozvoji teorie rizika nastal s rozvojem leteckého a jaderného 

průmyslu. Kdy došlo ke kvantitativnímu ohodnocení rizik, které exaktně vyjadřují 

pravděpodobnost a důsledek negativního vlivu a reprezentuje míru bezpečnosti provozování 

technických systémů.  

K závažným haváriím, dochází ve většině případů, když se sečte řada chyb, jež se 

samy o sobě zdají nepodstatné. Proto je důležité při hodnocení rizik technologických procesů 

identifikovat nebezpečí a stanovit opatření k omezení a odvrácení nebezpečí i souvisejících 

dopadů havárií. Jedná se o: 

1. podchycení běžných poruch (odchylek) a jejich následků pro zařízení  

· předpokládaná životnost kritických součástek a možné běžné poruchy 

· technické důsledky jednotlivých poruch na celý systém 

2. dopady na okolí 

· rozsah výbušnosti a hořlavosti při úniku látek pro různé případy poruch 

· rozsah působení – zóny zamoření při úniku nebezpečných látek [12] 

Z hlediska zaměření práce bude zvýšená pozornost věnována riziku způsobeného 

vlivem nebezpečných látek. 

 

5.1. Nebezpečné látky obecně 

 

Ve smyslu ČSN 65 0201 [3] se za hořlavé kapaliny považují chemické sloučeniny, 

jejichž směsi a roztoky splňují tyto podmínky: 
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· ve výrobních nebo skladových prostorech se vyskytují v kapalném stavu 

· mají definovanou teplotu vzplanutí 

· lze stanovit teplotu hoření  

Plyny se považují za hořlavé, pokud mají definovanou teplotu, pokud vytvářejí se 

vzduchem v určitém koncentračním prostředí výbušné směsi. [16] 

 

5.1.1. Seznam látek 

 

· Motorová nafta 

Motorová nafta je směs kapalných uhlovodíků. Získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle 

při teplotách 150–370 °C. Motorová nafta slouží jako palivo pro vznětové motory. 

· Motorový benzín 

Motorový benzín je kapalná směs uhlovodíků, která se vyrábí frakční destilací z ropy. Benzín 

je používán jako palivo v zážehových spalovacích motorech 

Látky z hlediska chování při úniku a nebezpečí požáru i výbuchu jsou 

charakterizovány fyzikálně chemickými vlastnostmi a technicko-bezpečnostními parametry 

viz. tabulka 2. 

 

5.1.1.1. Fyzikálně chemické vlastnosti 

 

· molekulová hmotnost 

· měrná hmotnost plynné fáze 

· měrná hmotnost kondenzované fáze 

· tlak nasycených par 

· teplota varu 

· slučovací teplo 

· rozpustnost ve vodě 
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5.1.1.2. Technicko-bezpečnostní parametry 

 

· teplota vzplanutí hořlavé kapaliny je kritériem pro zařazení do tříd nebezpečnosti dle ČSN 

65 0201 [3] tabulka 1 

· teplota hoření 

· teplota vznícení 

· dolní a horní mez výbušnosti 

 

Tab. 1  Třídění hořlavých kapalin 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [ºC] 

I do 21 

II 21 - 55 

III 55 - 100 

IV nad 100 

 

Tab. 2  Fyzikálně technické vlastnosti, technicko-bezpečnostní parametry hořlavých kapalin 

PHM automobilový benzín motorová nafta 

skupenství kapalina kapalina 

hustota při 15°C 720 - 775 kg/m
3
 800 - 845 kg/ m

3
 

rozmezí teplot varu 30 - 210°C 180 - 370°C 

mezní experimentální bezpečná spára >0,9 mm >0,9 mm 

bod vzplanutí < - 20°C 56 °C 

bod tuhnutí < - 40°C < 0°C 

bod hoření < - 20°C cca 80 °C 

teplota vznícení 340 °C 250 °C 

dolní mez výbušnosti 0,6 % objemu 0,5 % objemu 

horní mez výbušnosti 8,0 % objemu 6,5 % objemu 

rozpustnost ve vodě nepatrná nepatrná 
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5.2. Skladování nebezpečných látek 

 

Norma ČSN 65 0201 [3] řeší zajištění bezpečnosti technologických zařízení, nádrží, 

kontejnerů a přepravních obalů s přítomnosti hořlavých kapalin. Nebezpečí nevzniká tím, že 

jsou zde tyto kapaliny uskladněny, ale tím, dochází manipulaci s těmito látkami. 

Požární bezpečnost při skladování hořlavých kapalin v nádržích je zajišťována: 

· vybudováním havarijních a záchytných jímek, 

· konstrukčními úpravami a zařízeními na nádržích, 

· stabilním nebo polostabilním hasicím zařízením. 

 

Konstrukčními úpravami a zařízeními na stacionárních nádržích se rozumí: 

§ Konstrukce skladovací nádrže musí být odolné proti předpokládanému provoznímu 

přetlaku a podtlaku, ale i jiným zatížením, která na ni mohou působit (např. sníh). 

§ Zařízení pro měření výšky hladiny kapaliny v nádrži. 

§ Vybavení nádrže signalizačním zařízením nejvyšší dovolené hladiny. 

§ Ochrana nádrží proti slunečnímu záření. 

§ Ochrana nádrží proti korozi. 

§ Nádrž musí být vybavena větracím zařízením, které je vybavené neprůbojnými pojistkami 

nebo zařízením, které zabraňuje prošlehnutí plamene do nádrže. 

§ Vybavením nádrže zařízením, které umožní bezpečné odstraňování kalu a vody. 

§ Provedení plnícího a vyprazdňovacího potrubí tak, aby plnící potrubí vyúsťovalo před 

potrubím vyprazdňovacím. [12] 
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5.3. Možné zdroje iniciace 

 

V rámci posuzování rizik se posuzuje pravděpodobnost výskytu účinných iniciačních 

zdrojů. Zdroj iniciace je jednou ze tří podmínek pro vznik požáru, tzv. hořlavého trojúhelníku. 

Nejčastějšími zdroji iniciace jsou: 

· Elektrické zařízení 

Iniciace od elektrického zařízení může vzniknout buď od přehřátého povrchu, elektrické 

jiskry a elektrického oblouku. K iniciaci může dojít vlivem špatného technického stavu 

zařízení, špatné údržby, nedodržením návodů k obsluze a po zásazích do elektrických 

zařízení. 

· Statická elektřina 

Elektrostatický náboj může vznikat při proudění kapaliny při stáčení z cisternového 

automobilu a ve výdejních stojanech při čerpání PHM do automobilů. Rovněž může 

vzniknout i od nevhodně oblečené osoby. Z toho důvodu je důležité zajistit elektrostatické 

uzemnění všech konstrukcí a zařízení. 

· Otevřený plamen 

U svařování plamenem se teploty pohybují v rozmezí 2900 - 3200°C. Je tedy zřejmé, že 

k iniciaci může dojít přímo při styku plamene nebo elektrického oblouku s hořlavými parami 

a plyny o výbušné koncentraci.  

· Horké povrchy 

Možnost iniciace od horkých svarů vznikajících při svařování. Mohou se také vyskytnout na 

některých částech aut u výdejních stojanů (výfuky a některé části motorů) a způsobit iniciaci 

par hořlavých kapalin a plynů.  

· Úder blesku 

Blesk - výboj nabitých mraků na několik desítek milionů voltů s proudem až 80 000 A 

trvá 10-6
 až 10-5

 sekundy a lze jej srovnat s účinky exploze. Tepelný účinek iniciuje páry 

hořlavých kapalin a plyny a zapálí hořlavý materiál.  
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5.4. Klasifikace prostorů s nebezpečím výbuchu 

 

Prostory s nebezpečím výbuchu se zařazují do zón dle Zákona 406/2004 Sb.[10] na 

základě četnosti výskytu výbušné atmosféry a doby jejího trvání. Prostory s výskytem 

výbušné atmosféry složené za směsi vzduchu a hořlavých látek ve formě plynu, páry nebo 

mlhy se zatřiďují do těchto zón: 

 

Zóna 0 

Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými látkami  
ve formě plynu, páry nebo mlhy přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často. 
 

Zóna 1 

Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými 
látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy pravděpodobný. 
 

Zóna 2 

Prostor, ve kterém je vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve 
formě plynu, páry nebo mlhy není pravděpodobný a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude 
přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.  
 

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu  
 

Provozovatel je povinný označit místa vstupu do prostoru nebezpečím vzniku výbušné 
atmosféry bezpečnostní značkou podle obr. 4. Ke značce mohou být připojené další 
podrobnosti uvádějící například druh hořlavé látky a typ zóny, případně – zákaz kouření, 
zákaz vstupu s otevřeným plamenem, zákaz vstupu nepovolaným osobám a jiné. 

 

 

 

Obr. 4  Bezpečnostní značka „Nebezpečí – výbušné prostředí“[4] 
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Prostory, ve kterých se nebezpečné látky vyskytují, můžeme rozdělit do tří oblastí: 

· Za zařízení s nebezpečím výbuchu se považují zařízení na výrobu, dopravu a skladování 

hořlavých plynů a kapalin, ve kterých se vyskytují nebo mohou vznikat nebezpečné plyny 

a páry jedná se zejména o technologické celky složené z nádrží a propojovacích potrubí a 

výrobně technická zařízení,. 

· Za prostory s nebezpečím výbuchu jsou považovány prostory, ve kterých se nacházejí 

zařízení, ve kterých se mohou vytvořit výbušné směsi. 

· Za práce s nebezpečím výbuchu se považují opravárenské, montážní, údržbářské a 

podobné činnosti na zařízeních či v prostorách s nebezpečím výbuchu. Při takových 

činnostech je možná iniciace výbuchu výbušné směsi – hlavně při svařování, řezání a 

broušení kovů, při práci s otevřeným ohněm. [14] 

 

Při provozování zařízení a prostorů s nebezpečím výbuchu je nezbytně nutno zajistit 

zejména: 

· používat zařízení a ochranné systémy určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu,  

· zajistit účinné odvádění vytvořené výbušné směsi z míst výskytu, 

· zajistit dokonalé větrání a zamezit přístupu vzduchu, 

· provádět průběžnou kontrolu výskytu hořlavých par v ovzduší. 

 

V případě práce na zařízeních obsahující výbušnou směs, zajistit jejich vyprázdnění 

nebo odpojení od zdroje. Zajistit jištění pracovníků další osobou mimo ohrožený prostor a 

vybavit se hasebními prostředky.  

Hlavní zdroje iniciace jsou popsány v kapitole 4.3. Pokud se týká iniciace, která může 

nastat při údržbě a provoze ČS, můžeme jí zamezit používáním nejiskřivých materiálů, nářadí, 

strojů nebo používáním ochranných zařízení proti atmosférické a statické elektřině, atd. 
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6. Stanovení metody údržby technického systému 

 

Jako příklad technického systému byla vybrána čerpací stanice samoobslužného typu. 

 

6.1. Popis čerpací stanice pohonných hmot 

 

ČS PHM jsou projektovány a realizovány s ohledem na maximální bezpečnost 

provozu a ochranu životního prostředí. Z těchto důvodů jsou ČS vybaveny nejmodernějšími 

technologiemi s jednoduchou obsluhou zařízení a respektují nejpřísnější požadavky 

na bezpečnost provozu a ochranu životního prostředí. 

Pro podzemní ukládání pohonných hmot se používají dvouplášťové ocelové nádrže. 

Uložení nádrží je provedeno na betonovou desku do pískového lože s úplným pískovým 

obalem, z důvodu vyloučení mechanického poškození nádrže. Před vnější korozí jsou nádrže 

chráněny izolací. Nádrže jsou vybaveny bezpečnostními armaturami. Těsnost je trvale 

kontrolována a při vzniku netěsnosti se aktivuje výstražné zařízení. K úniku obsahu nádrže 

díky dvojitým stěnám nedojde. 

Pro nadzemní ukládání pohonných hmot se používají nadzemní dvouplášťové nádrže, 

které se instalují na již vybudované zpevněné plochy nebo na betonové základy. 

Stáčení PHM do nádrží z cisternového automobilu, patří mezi nejnebezpečnější 

činnosti, které jsou v prostoru ČS PHM vykonávány. Při stáčení může dojít k úniku 

nebezpečné látky, ke vzniku požáru, ke smísení nebo i k zásahu nepovolaných osob do 

průběhu stáčení [17] 

Při plnění i výdeji skladovací nádrže, je používán systém zpětného odsávání plynů, 

aby bylo zabráněno znečišťování ovzduší škodlivými emisemi. Tento systém odvádí páry při 

plnění potrubím z nádrže do plnicí cisterny a ta směs odváží zpět do skladu či do rafinerie. 

Při tankování vozidel z výdejních stojanů se stejně jako při plnění nádrží ČS zabraňuje 

úniku uhlovodíkových plynů. Pomocí speciální tankovací pistole se plyny vznikající při 

tankování nádrže vozidla PHM odsávají zvláštním potrubím a odvádějí se zpět do nádrže. 
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6.2. Technické požadavky na zajištění bezpečnosti 

 

Dle zprávy o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 

31. 12. 2012 [9], kterou vydává ministerstvo průmyslu podle Zákona č. 311/2006 Sb. [11], 

bylo v České republice ke dni 31. 12. 2012 evidováno 6790ČS. 

Přehled o vývoji počtu evidovaných čerpacích stanic v letech 2008 - 2012 je 

znázorněn v následující tab. 4. 

 

Tab. 4  Vývoj počtu evidovaných ČS v letech 2008 – 2012 [9] 

 2008 2009 2010 2011 2012 
rozdíl 

2011/12 

ČS celkem 6 424 6 499 6 591 6 690 6 790 100 

v tom: veřejné 3 578 3 615 3 672 3 717 3 728 11 

  s vymez. 

přístupem a 
prodejem 

208 251 293 397 472 75 

  neveřejné 2 638 2 633 2 626 2 576 2 590 14 

 

Z uvedené tabulky 4 vyplývá, že každý rok dochází ke zvýšení počtu čerpacích stanic 

v ČR. K největšímu nárustu došlo u neveřejných ČS a ČS s vymezeným přístupem a 

prodejem, které jsou umístěny v areálech podniků (např. automobilové nákladní a osobní 

dopravy, technické služby, stavební areály, pily, zemědělské farmy, lomy). 

V roce. 2006 došlo k celoplošné kontrole ČS v České republice hasičskými 

záchrannými sbory, kdy bylo zkontrolováno 1942 ČS PHM, z nichž bylo 465 bez závad, 

na ostatních stanicích bylo zjištěno 6 850 závad, to je v průměru 3,5 závady na jednu 

kontrolu. [2] 

V prvé řadě byly zjištěny nedostatky při výstavbě, pak následují nedostatky při 

podceňování významu preventivní údržby, kontroly a revizí technického zařízení při provozu, 

jak stanovují bezpečnostní předpisy a návody výrobců. 

Nejčastěji se vyskytují tyto závady:  

· v dokladech prokazujících dodržování technických podmínek a návodů vztahující se 

k požární bezpečnosti výrobků nebo činností vlastní technologie ČS (722 závad),  
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· v dokumentaci o začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí (521 

závad),  

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

 

Vzhledem k vysokému nebezpečí vzniku požáru s rozsáhlými případnými následky je 

počet zjištěných závad velmi vysoký. [2] 

Přestože je technické zařízení ČS PHM spolehlivě zajištěno, došlo v minulých letech 

k několika mimořádným událostem. V tabulce 5 je uvedeno statistické sledování 

mimořádných událostí na ČS v letech 2001 – 2006, z které vyplývá nárust událostí. 

 

Tab. 5  Statistické sledování mimořádných události na ČS [2] 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet požárů 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 

 

6.3. Provozní požadavky na zajištění bezpečnosti 

 

Nejdůležitějšími provozními požadavky k zajištění bezpečnosti jsou na provádění 

předepsaných prohlídek, zkoušek, revizí a kontrol jednotlivých částí technologického i 

souvisejícího zařízení čerpacích stanic. 

V rámci posuzování rizik se posuzuje pravděpodobnost výskytu účinných iniciačních 

zdrojů (vyskytují se trvale nebo často, zřídka, velmi zřídka), přičemž se zohledňují také 

zdroje, které se mohou vyskytovat při různých činnostech jako je údržba nebo čistění zařízení 

(běžný provoz, selhání - porucha, zřídkavé selhání – výjimečná porucha, rizikový stav) tab. 6. 
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Tab. 6  Přehled hodnocení existujících iniciačních zdrojů 

Zařízení 

Zdroje iniciace hoření 

E
le

kt
ri

ck
é 

za
ří

ze
ní

 

S
ta

ti
ck

á 
el

ek
tř

in
a 

O
te

vř
en

ý 
pl

am
en

 

H
or

ké
 p

ov
rc

hy
 

Ú
de

r 
bl

es
ku

 

A P V A P V A P V A P V A P V 

Čerpací 

stanice  X   X   X   X    X 

A – provoz   

P – předpokládaná porucha  

V – výjimečná porucha 

X - předpokládaný zdroj iniciace  

 

Povinností všech provozovatelů čerpacích stanic je povinně zajišťovat kontroly dle 

platné normy ČSN 65 0202 [19] v daných intervalech dle tab. 7. 

Provádění pravidelných prohlídek podléhají zařízení a technologie na ČS bez rozdílu, 

jde-li o veřejné a neveřejné stanice. Pravidelné prohlídky se provádějí dle doporučení a 

obsahují kontrolu technického stavu zařízení, prohlídku nádrže a potrubního rozvodu, 

kontrolu úkapů, armatur, spojů, přírub, technického stavu výdejního stojanu včetně měření 

emisí při stáčení, stav protiexlozivních pojistek nádrží, protipožárních ucpávek, plovákových 

ovladačů, 

Při stanovení lhůt revizí a kontrol musí provozovatel rovněž respektovat doporučení 

výrobců jednotlivých zařízení, která jsou uvedená v návodech pro obsluhu a údržbu. 
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Tab. 7: Intervaly kontroly na čerpacích stanicích [21] 

 

 

Rovněž kontroly a revize elektrických zařízení ČS jsou důležité pro bezpečný provoz 

všech technických zařízení, zajišťujících bezpečný výdej a skladování pohonných hmot. 

Výběr z povinností provozovatele Interval Kontrolu provádí 

Pravidelnou prohlídku elektro 1x ročně pracovník znalý v oboru  

Pravidelnou prohlídku technologické části 1x ročně pracovník znalý v oboru 

Pravidelnou prohlídku plamenopojistek 1x ročně výrobce pojistek,  

Revize elektro tř. B - detailní 1x za dva roky revizní technik tř. B 

Revize elektro tř. B – výběrová 1. rok po instalaci revizní technik tř. B 

Kalibrace a seřízení výdeje výdejního stojanu 1x ročně výrobce, případně pověřená 

firma 

Pravidelné osvědčení výdejních stojanů  1x za dva roky ČMI 

Měření účinnosti rekuperačních vývěv 

výdejního stojanu 

1x ročně výrobce, případně pověřená 

firma 

Měření úniku emisí při stáčení 1x za pět let specializovaná firma 

Kontrola protipožárních ucpávek 1x ročně oprávněný pracovník 

Kontrola monitorovacího systému 1x ročně výrobce systému, případně 

pověřená firma 

Kontrola řídícího systému (doporučeno) 1x ročně výrobce systému, případně 

pověřená firma 

Čištění a revize nádrží  1x za pět let oprávněná firma 

Odkalení nádrží, odčerpání kalů a 

jejich likvidaci 

dle potřeby oprávněná firma  

Defektoskopie pláště nádrže, ultrazvukové 

měření svárů 

1x za deset let oprávněná firma 

Čištění záchytných žlabů, příjezdových ploch 

a refýží 

  oprávněná firma 

Zkoušky těsnosti nádrží a potrubí   oprávněná firma 

Kalibrace nádrží laserem, př. mediem   oprávněná firma 

Nátěr vnitřních i vnějších stěn nádrží, včetně 

povrchové úpravy 

  oprávněná firma 
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Minimální lhůta pravidelné kontroly je dána normou ČSN 33 1500 [18] dle tabulky 7 se 

provádí kontrola elektroinstalace, funkce naplnění nádrže, plovákových ovládačů, stav 

ovládacích signálních prvků, elektrorozvaděče, kontrola bezpečnostního vypínaní, atd. 

Na obrázku 5 je bezobslužná ČS s vybranými pravidelnými prohlídkami. 

 

Obr. 5  Bezobslužná čerpací stanice [24] 

 

6.4. Výběr údržby 

 

Pro určení metody údržby pro konkrétní objekt údržby, kterou je bezobslužná čerpací 

stanice použijeme vývojový diagram na obr. 3, kdy budeme postupovat dle jednotlivých 

kroků znázorněných v diagramu. V jednotlivých krocích získáváme záchytné body o 

používaných metodách. 
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Při předběžné analýze jsem vybrala jako rozhodující prvek pro výběr údržby nadzemní 

skladovací nádrž pro PHM. 

 

1.Vyskytuje se opotřebení? 

 

Užitné vlastnosti zařízení se po dobu používání postupně zhoršují. Opotřebení může způsobit 

poruchy a tzn., že se pracovní schopnost kvalitativně mění ze stavu schopný za neschopný. Na 

druhé straně vyvolává opotřebení změny veličin, které určují efektivnost, jako i zvýšené 

náklady na údržbu. 

 

odpověď: ANO  

koroze – netěsnost nádrže 

 

2. Způsobuje pokles výkonnosti nebo porucha závislá na opotřebení větší výrobní 
ztráty? 

 

Deterministické vlivy opotřebení se projevují – pokud se projevují – po dobu celkového 

provozu ve stále narůstajících ztrátách efektivnosti jako 

· snížení výkonu a tím růst spotřeby energie, materiálu a pomocných prostředků 

· zhoršení parametrů daného zařízení 

· zvýšení nákladů na obsluhu a řízení 

· zvýšení nákladů na údržbu, ošetření a drobné opravy 

 

odpověď: ANO  

protiexplozivní  pojistky – zanášení – tlaková ztráta 

 

3. Můžeme proces opotřebení měřit a je měření realizovatelné? 

 

Pokud je zařízení využíváno normálně (tj. při dodržování výrobcem předepsaného režimu 

provozu, údržby a obsluhy), dochází k opotřebování. Opotřebení můžeme charakterizovat 

jedním nebo vícerými parametry poškození. Opravami se parametry zlepší. 

 

odpověď: ANO  

realizované měření - defektoskopické měření tloušťky stěn, svárů a korozivního napadení 

nádrží a rozvodů 
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4. Existují technologické nebo ekonomické závislosti v rámci objektu údržby? 

 

Části systému strojů a zařízení pokládané za prvky systému (konstrukční části, montážní 

celky) se označují jako technologicky, resp. ekonomicky závislé, když při jejich současné 

údržbě v porovnání s údržbou jednotlivých prvků mohou ušetřit náklady údržby, nebo snížit 

ztráty způsobené prostoji při opravě. 

Při technologicko-ekonomické nezávislosti, tj. pokud současná údržba více prvků nepřinese 

žádné ekonomické výhody, je třeba vykonat individuální údržbu I, přičemž se pro každý 

prvek optimalizuje způsob, rozsah a termín preventivní údržby. 

Při technologicko-ekonomické závislosti, je třeba vykonat komplexní údržbu Ki (i=1). 

V nejjednodušším případě se po dobu úkonu údržby všechny prvky ošetří současně.  

Při poruše se následná oprava uskuteční jen na příslušném prvku. 

 

odpověď: ANO  

 

5. Je účelné sestavit více stupňů plánovaných opravárenských akcí? 

 

Protože prvky systému se opotřebovávají různým způsobem, především mají rozdílný střední 

čas fungování a vyvolávají různé druhy nákladů a ztrát. Je účelná tvorba dvou nebo více 

druhů plánovaných opravárenských akcí. Jednotlivé akce se liší počtem prvků zahrnutých do 

preventivní údržby. 

 

odpověď: ANO  

 

6. Můžeme při poruše realizovat výměnné opravy? 

 

Rozsah opravy potřebné po poruše ovlivňuje další poruchovost, resp. spolehlivost pracovního 

prostředku. O úplnou opravu E jde v případě, kdy se opravou obnoví původní stav předmětu 

údržby z hlediska výkonnosti, spolehlivosti atd. Příklady úplné opravy:výměnná oprava, 

generální oprava, náhradní investice. 

 

odpověď: ANO  
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7. Můžeme opravu vykonávat relativně rychle a s minimálními náklady? 

 

Když se po poruše obnoví provoz zařízení s co nejmenšími náklady jde o minimální opravu 

M. Je to opatření zaměřené na obnovu nebo zachování provozu schopného stavu zařízení na 

určitou dobu provozu za předpokladu, že se znovu dosáhne přibližně stejná výkonnost, 

spolehlivost jaká byla před opravou. 

 

odpověď: ANO  
 

8. Výsledek 

 

Za pomocí vývojového diagramu (obrázek 3) byl proveden rámcový výběr údržby. 

 

Ø Pro nádrž přichází v úvahu jako druh opravy metoda D (kontrolní metoda), protože se 

vyskytují škody podmíněné opotřebením, které mohou být spojené se ztrátami a protože 

jsou dané podmínky kontrolních metod (měření a určení hraničního stavu). 

Ø Při poruše se odstraní příslušná příčina. V tomto případě můžeme použít minimální 

opravu M.  

Ø Existuje technologicko-ekonomická závislost, protože paralelní oprava většího počtu 

opotřebovaných součástek má za následek zkrácení prostojů (znak K1) 

 

A následně byl stanoven klíč D/M/K dle tabulky 8, který znamená: 

Preventivní údržba zařízení se vykonává kontrolní metodou periodicky v jedné plánované 

akci údržby (komplexní oprava 1. stupně) a poruchy se odstraňují minimální opravou.  
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7. Závěr 

 

Práce je zaměřena na problematiku stanovení metody údržby technických systémů. 

V teoretické části jsou definovány nejdůležitější pojmy z oblasti údržby technických systémů, 

základní požadavky na údržbu v současné době a jsou charakterizovány současné strategie a 

metody údržby se zaměřením na moderní a progresivní metody. V rámci této části práce je 

popsán algoritmus stanovení způsobu údržby technických zařízení.  

Teoretická část je doplněna popisem problematiky bezpečnosti a rizik technických 

systémů. Posouzení rizika a bezpečnosti znamená posouzení míry ohrožení systémů, při 

kterém je zapotřebí určit pravděpodobnost jeho vzniku a posoudit rozsah možných důsledků. 

Jako příklad technického systému, na kterém je metodika stanovení metody údržby 

demonstrována, byla zvolena ČS bezobslužného typu. Z tohoto důvodu jsou v práci 

charakterizovány nebezpečné látky mající vztah k tomuto systému. V našem případě se jedná 

o motorový benzín a motorovou naftu. Pro identifikaci zdrojů rizika je důležité znát fyzikálně 

chemické vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry nebezpečných chemických látek 

vyskytujících se v daném prostředí ve vztahu k provozním podmínkám, ale i možným 

poruchám zařízení.  

V praktické části jsou pak navrhnuté přístupy k stanovení metody údržby technického 

systému aplikovány, jak již bylo řečeno, na ČS bezobslužného typu. V této části práce jsou 

pak popsány hlavní technické a provozní požadavky na bezpečnost ČS. Bezpečnost a 

minimalizace rizik vyplývající z provozu těchto systému je hlavním hlediskem při 

požadavcích na provoz a údržbu. Na základě dostupných informací o těchto systémech 

dosazených do algoritmu stanovení metody údržby byl určen typ D/M/K, který znamená 

preventivní údržbu systému vykonávanou kontrolní metodou periodicky v jedné plánované 

akci údržby (komplexní oprava 1. stupně) a poruchy se odstraňují minimální opravou.  

Závěrem je možné konstatovat, že veškeré bezpečnostní opatření a zabezpečení jsou 

provedené v dostatečné míře. Pokud provozovatel dodrží všechny stanovené zákony a 

předpisy na provoz, údržbu a kontroly zařízení je riziko vzniku havárie minimální. Stanovený 

vhodný typ údržby, pak už jen ovlivní efektivitu provádění údržbářských činností na těchto 

systémech. 



29 

Nelze však vyloučit lidský faktor, kdy nevědomost může způsobit situaci, která bude 

mít tragické následky. Vzhledem k tomu, že se v práci zabývám bezobslužnými ČS, kde je 

absence obsluhy, je nutné ve vyšší míře zabezpečit prostory bezpečnostními značkami, aby 

nemohlo dojít k iniciaci. Ale i přes veškerá opatření existuje řada negativních jevů 

ovlivňujících bezpečnost u ČS. Jedná se především se o negativní chování řidičů při pobytu 

u ČS vyplývající z celkové nekázně a nerespektování základních bezpečnostních pravidel a 

pokynů.  
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