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1. Identifikační údaje o objektu  
 

a.) Identifikační údaje objektu: 

Identifikační údaje provozovatele:  
DANSGAS s.r.o. 
Nádražní 188 
471 07 Žandov 

Zeměpisné souřadnice objektu: 50,7081133N, 14,3956161E,  
Tel./e-mail: Mobil: 724 627 794 (ředitel); e-mail: reditel@dansgas.cz 

Mobil: 724 867 841 (jednatel); e-mail: jednatel@dansgas.cz 
IČ:  273 321 28 
Registrace: Oddíl C vložka 127659 vedená u Městského soudu v Praze 
Jednatel: Mgr. Daniel Štraub 

Stružnice 219 
470 02 Stružnice 

Informace o společnosti www.dansgas.cz 

Datová schránka: jrbxymb 

 
 

b.) Identifikace fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele: 
Osoby pověřené kontaktem na KÚ: Daniel Štraub, ředitel 

Tel.:+420 724 627 794 
E-mail: reditel@dansgas.cz 

 
2. Identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě, podílející se 
na vypracování bezpečnostního programu 
 

Název společnosti Ing. Jiří Kaláb, CSc. – UNKAS Engineering. 

Kancelář: Fáblovka 404, 533 52 Staré Hradiště, E-mail : jkalab@volny.cz, tel.: 605 759 034 
Identifikační číslo 131 81 696 
Odborný profil: Autor pracuje v oboru chemických technologií od r. 1978 a do r. 1990 byl autorem a 

spoluautorem 38 velkých výzkumných a projekčních zpráv, řešitelem 5 státních 
výzkumných úkolů, autorem 40 patentů.  Po roce 1990 autorem již více než 600 prací 
z oblasti analýz průmyslových rizik, HAZOP analýz, dokumentací dle z. 353/1999 
Sb. - 224/2015 Sb., NV 406/2004 Sb. o ochraně proti výbuchu, studií proveditelnosti, 
výzkumných studií, realizačních projektů, atd. Publikační a přednášková činnost na 
sympoziích a v odborných časopisech, oponentury výzkumných zpráv, diplomových 
prací z fyzikální chemie a organické technologie. Za aktivní, dlouhodobou činnost 
v chemickém průmyslu udělen British Certificate. Samostatně podniká v oboru 
výzkumu a vývoje, poradenství a analýz průmyslových rizik od r. 1990 a je zapsán 
v živnostenském rejstříku Pardubice pod č. 2813.  
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3. Údaje o činnosti a zaměstnancích  
 

a) Hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění 
Předmětem podnikání je: 

• Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
• Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
• Hostinská činnost 

 
 Společnost DANSGAS s.r.o. se zabývá maloobchodní a velkoobchodní činností 
spojenou s LPG. Maloobchod je spojen s prodejem zkapalněných uhlovodíkových plynů 
s použitím lahví 2kg, 5kg, 10kg a 33kg. Velkoobchod společnosti DANSGAS s.r.o. zajišťuje 
přímé zásobování zkapalněnými uhlovodíkovými plyny klientům z řad domácností tak 
z průmyslu přímo do jejich zásobníků. Zásobování maloobchodní sítě i velkoobchodu probíhá 
vlastním vozovým parkem společnosti DANSGAS s.r.o. Mimo to společnost provozuje také 2 
čerpací stanice na LPG pro pohon motorů. Doplňujícímu aktivitami společnosti DANSGAS 
s.r.o. jsou činnosti spojené s opravou lahví určených pro přepravu zkapalněných 
uhlovodíkových plynů. 
 Společnost DANSGAS s.r.o. je akreditovanou společností, která má veškerá oprávnění 
pro činnosti související s opravou a periodickou kontrolou tlakových nádob. Okrajovými 
aktivitami společnosti DANSGAS s.r.o. je poskytování odborné konzultace v rámci revizí a 
bezpečnostních postupů a procesů spojených s problematikou ADR a zkapalněných 
uhlovodíkových plynů, nebo jejich přímé vykonávání. 
 

b) Rok založení obchodní firmy nebo provozovny a významná data k výstavbě, 
rekonstrukcím a změnám provozu 

Společnost DANSGAS s.r.o. je rodinnou firmou, která působí na trhu prodeje zkapalněných 
uhlovodíkových plynů (LPG – Liquified Petroleum Gas) jako propan, butan a propan–butan 
více než 20 let. Během svého působení si společnost vybudovala stabilní postavení. V areálu 
DANSGAS s.r.o., Nádražní 188, Žandov se nachází i plnírna lahví a čerpací stanice LPG. 
100% vlastníkem je v současné době jednatel Mgr. Daniel Štraub. 
 

c) Počty zaměstnanců v objektu, včetně jejich počtu na jednotlivých směnách 
Průměrný počet zaměstnanců je cca 10 osob v jednosměnném provozu (se zahrnutím 
managementu apod.). Plocha areálu cca 1,8ha. 
Počet osob: 
  Administrativní budova: 3 osoby 07.00-15.30 
 Čerpací stanice a sklad tlakových lahví: 1 osoba 07.00-19.00, 2 řidiči nákladních 
 vozidel při nakládce a vykládce 
 Laminátová hala a betonové garáže: 2 osoby 07.00- 15.30 
Průměrný počet návštěvníků: 

1. Průměrný počet návštěvníků v areálu za den (osoby + vozidla): maximálně 50 osob a 
50 vozidel 

2. Počet a účel vstupu osob do areálu: 
• 10 osob zaměstnanci společnosti, 
• pošta a kurýři 5 osob, 
• 2 osoby návštěva, 
• 33 osob zákazníci plnírny PB lahví a ČS LPG. 

Areál se nachází mimo hlavní komunikaci a je neprůjezdný. 
Hustotu osob v pracovní době lze odhadnout na 6osob/ha, v noci 1osoba/ha. 
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Informace o návštěvnosti ČS PHM PASOIL Žandov poblíž areálu: 
• průměrný počet návštěvníků za den: 120 
• provozní doba: 6:00–14:15; 13:45–22:00 
• počet zaměstnanců na směně: 1 

Průměrný výskyt osob: 7,6 osoby/h v denní dobu. Po 22 h – 0 osob. 
4. Popis objektu 
a) Informace o lokalizaci objektu a charakteru jeho okolí 
V areálu společnosti DANSGAS s.r.o., který se nachází v areálu bývalé Údržby silnic na 
adrese Nádražní 188, Žandov 471 07 je jak sídlo společnosti, tak jedna z čerpacích stanic 
LPG, plnírna PB lahví, opravna PB lahví. Areál je v soukromém vlastnictví, oplocený a 
hlídaný bezpečnostní agenturou. Celý areál se nachází na převážně ovalované vyvýšenině 
249-252 m n. m.) okrajové části České křídové tabule. Nejsvrchnější pokryv areálu tvoří 
hlinitopísčité navážky s humózním horizontem, dosahující mocnosti do 3 m, území je 
odvodňováno směrem k jihu, k erozní bázi, tvořené řekou Ploučnicí. 
 Vzhledem k tomu, že celá plocha areálu má mírný sklon k severu a severozápadu vč. 
příjezdové komunikace) bude případně uniklý LPG migrovat ve formě mraku par z areálu při 
J, JV a JZ větru ve směru k veřejné čerpací stanici PHM PASOIL (248 m n. m., L = 67 m), ke 
komunikaci Česká Lípa- Děčín (245-252 m n. m. v sektoru L = 88-180 m), k železniční trati 
ČD(242 m n. m. v sektoru L = 120 - 255 m) a dále směrem k řece Ploučnici (246 m n. m. 
v sektoru L = 240 – 425 m), nepovolené zástavbě (nefunkční autoservis L = 70 m; 
nepovolený dům na kótách 252-255 m n. m., L = 80 m), řadové obytné zástavbě 14-15 
domků 245-250 m n. m. v sektoru L = 114 – 200 m). Na V a JV je situován za valem 
kamenolom (mimo provoz). 
Obrázek 4-1: Umístění DANSGAS s.r.o. celková situace (50,7081133N, 14,3956161E) 

 
Společnost DANSGAS s.r.o. má ve zmíněném areálu 2 odlišná úložiště: 
1. Úložiště č. 1 s ČS LPG a Plnírnou PB je zkolaudováno na celkem 10 zásobníků o 

kapacitě 4,85 m3 určené pro skladování LPG pro výrobu tepla a pohon motorů. Mimo 
úložiště je zásobník 2,75 m3, který slouží jako odsávačka PB z vadných PB lahví a z něj se 
přečerpává PB do zásobníku 4,85 m3, který slouží jako rezerva při odčerpávání směsi PB 
z lahví pomocí kompresoru, popř. může být využit i k havarijnímu přečerpání. 
K havarijnímu přečerpání mohou být využity i 2 vlastní autocisterny.  Zásobníky č. 1, 2, 3, 
4, 5, 8, 9 jsou určené pro propan, butan a jejich směsi určené pro výrobu tepla*(§45/1/f) a 
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jsou tak i označeny, technologicky propojeny s výdejním místem přes měřidlo napojené 
na CU. Zásobníky č. 6 a 7 jsou určené pro LPG pro pohon motorů*(§45/1/e) a jsou dle 
toho označeny a technologicky propojeny s čerpací stanicí LPG. Zásobníky, které jsou 
používány dle §45/1/f jsou využívány výhradně a pouze pro tento účel. Technické řešení 
propojení zásobníků je řešeno tak, že jsou technologicky oddělené a není možné, aby 
došlo k propojení se zásobníky k ukládání LPG dle §45/1/e a naopak. 
Poznámka:*Zákon č. 353/ Sb. 203 o spotřební dani. V praxi se nemůže stát, že by plyn 
určený pro výrobu tepla na plnírně PB se dostal do čerpací stanice LPG a obráceně. 
Zásobníky na této provozovně mají své ochranné pásmo, jsou oploceny. Čerpací stanice 
LPG  s plnírnou tlakových lahví, skladem tlakových lahví- max. 60 ks lahví o objemu 
33 litrů, 600 ks lahví o objemu 10 litrů, 100 ks lahví o objemu 21itrů. Ve skladu max. 
1000 kg PB v lahvích. 

2. Úložiště LPG pro velkoobchod je tvořeno celkem 4 zásobníky o objemu 17 m3 (tj. 
celkem 4x 17 m3), které byly zakoupeny společností DANSGAS s.r.o. a instalovány na 
konci roku 2019 a během 1. poloviny roku 2020. Tyto 4 zásobníky slouží k uskladnění 
LPG pro pohon motorů a pro výrobu tepla určené k prodeji do velkoobchodní sítě. 
Označení zásobníků odpovídá jejich účelu použití. Zásobník č. 2 je určen pro skladování 
LPG pro pohon motorů - §45/1/e. Zásobníky č. 1, 3, 4 jsou určené pro skladování 
propanu, butanu a jejich směsí pro výrobu tepla - §45/1/f. Technické řešení úložiště LPG 
pro velkoobchod není technologicky propojeno s plnírnou PB a čerpací stanicí LPG, které 
se nacházejí v tom samém areálu provozovny DANSGAS s.r.o. Jedná se o samostatné 
ležaté tlakové nádoby, které slouží pouze jako sklad. Úložiště LPG pro velkoobchod má 
své vlastní ochranné pásmo a nachází se v oploceném areálu společnosti DANSGAS 
s.r.o., je monitorováno kamerovým systémem a hlídáno bezpečnostní agenturou. 
Z úložiště LPG pro velkoobchod je LPG ze zásobníků přepravováno vlastní cisternou 
společnosti DANSGAS s.r.o. (viz Obr. 4-9), k čemuž je zároveň vedena evidence. Níže je 
přiloženo orientační schéma – viz Obrázek 4-2, který zobrazuje rozmístění úložišť 
v areálu. 

3. Laminátová montovaná hala- 2 ks tlakových lahví o objemu 33 litrů LPG.  
4. Na ploše areálu je stanoviště mobilní autocisterny- 26.000 litrů LPG. 
 
Obrázek 4-2: Detaily umístění úložišť č. 1 a č. 2 v areálu DANSGAS s.r.o. 
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Prostory úložišť jsou monitorovány kamerovým systémem, zabezpečeny a hlídány 
bezpečnostní agenturou stejně jako zbytek areálu společnosti DANSGAS s.r.o. 

Následující obrázky 4-3 a 4-4 ilustračně dokládají ilustračními fotografiemi fyzickou podobu: 
 – úložiště č. 1 
 – úložiště č. 2 
Obrázek 4-3: Ilustrační fotografie úložiště č. 1 - skladování LPG pro výrobu tepla a pohon 
motorů 

 
 
Obrázek 4-4: Ilustrační fotografie úložiště č. 2 – LPG pro velkoobchod 
 

 
Evakuační cesty: Evakuační cesty z areálu jsou z Obrázků 4-1 a 4-2.  
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 Vjezd externích požárních a záchranných jednotek při vzniku závažné havárii v areálu 
by se realizoval ze silnice Česká Lípa směr Děčín, na začátku Žandova v ul. Nádražní odbočit 
před čerpací stanicí vpravo a po místní komunikaci do kopce až do areálu DANSGAS s.r.o., 
kde jsou i dostatečné plochy pro shromáždění dostupné techniky. Umožní-li to podmínky, je 
možné ustavit techniku H Z S  v prostoru u administrativní budovy a skladové haly (nejvyšší 
přístupné místo areálu). 
Zdravotnické zajištění v případě vzniku závažné havárie je pokryto sítí okolních nemocnic a 
poliklinik. 
 
b) Informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení 
 
1. Administrativní budova: 
montovaný dřevěný objekt,22x22 m, hc = 4,5 m, 1 NP, vytápění ústředním topením, 
automatický kotel na pevná paliva (uhlí). 
 
2. Čerpací stanice LPG, sklad tlakových lahví: 
zděné svislé konstrukce, krov dřevěný, krytina plech,13x15m,hc=6m, 1 NP v objektu samo-
statná místnost obsluhy, objekt částečně založen na svahu -prostor pro od stavení 1 
nákladního automobilu pro přepravu LPG lahví umožňuje nakládku a vykládku z korby 
vozidla přímo na podlahu prostoru plnírny. Směrem na plochu areálu přiléhá k čerpací stanici 
prostor stání aut při čerpání LPG. Pod prostorem skladu tlakových lahví umístěná 
technologie- motory pro čerpání LPG. 
Plocha s 10 zásobníky na LPG je umístěna na kraji svahu cca 1m pod úrovní terénu ce lého 
areálu. Na plochu se vstupuje bývalou pracovní jámou, která dříve sloužila k pracím na 
spodcích dopravních prostředků. Plocha s 10 zásobníky na LPG je potrubím napojená k 
čerpací stanici LPG, je oplocena plotem z drátěného pletiva a v mimopracovní době 
uzamykána. 
Obrázek 4-5: Budova prodeje PB lahví, vlevo zásobníkové pole s 10 zásobníky 
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Obrázek 4-6: Sklad plných lahví s PB v přístřešku 
 

 
 
Obrázek 4-7: Skladování prázdných lahví s možností odčerpání zbytku PB do skladovacího 
zásobníku 
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Obrázek 4-8: Ilustrační fotografie s pokyny pro Čerpací stanici LPG fy DANSGAS s.r.o. 
 

 
 
3. Plocha se 4 zásobníky na LPG 4 x 17 m3 – (viz dříve Obrázek 4-4) je součástí plochy 
celého areálu, není samostatně oplocena. Zásobníky nejsou připojeny na žádné jiné 
zařízení ani nejsou propojeny. 
 
Obrázek 4-9: Mobilní cisterna 26.000 litrů LPG pro velkoobchodní zásobování 
 

 
Firma má k dispozici 2 mobilní autocisterny (AC). Plná AC se vyskytuje v areálu pouze 
krátkodobě (před odjezdem k zákazníkovi) na vyhrazené ploše v areálu. 
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4. Laminátová montovaná hala -podezdívka do výšky 2 m betonová, dále laminátové 
půlobloukové zastřešení, 17x10 m, hc = 6 m, hala temperována plynovými zářiči (provozní 
tlakové lahve LPG 2x 33 litrů umístěny vně budovy při SZ zdi haly). 
Hala ze 2/3 slouží jako skladovací prostor pro soukromé účely, z 1/3 využívána jako prostor  
pro servis tlakových lahví (lakování prázdných vyčištěných tlakových lahví a jejich 
zkušební tlakování směsí vody a nemrznoucí kapaliny, v prostoru umístěny mobilní 2 
nádrže na zkušební kapalinu, každá o objemu 1m3). 
 
5. Betonové garáže - 3 prefabrikované objekty bez vstupních vrat, 6x4 m, hc=3 m. Jedna 
slouží jako kompresorovna, ve druhé probíhá otryskávání prázdných vyčištěných tlakových 
lahví, třetí slouží jako sklad. 
 
6. Skladová hala pro soukromé účely- ocelová konstrukce opláštěná vlnitým plechem 
Přístupové a únikové cesty jsou zřejmé z výše uvedených obrázků 4-1 a 4-2. Ostraha a 
zabezpečení před vnějším zásahem nepovolaných osob je zajištěna:  

- Mechanicky oplocením, uzamčením objektů. 
- Kamerovým dohledem v areálu. 
- Hlídáno bezpečnostní agenturou. 

 
Inženýrské sítě (umístění hlavních uzávěrů): 
1. Elektrická energie: 
- hlavní vypínač umístěn na vnější SV stěně administrativní budovy, 
- elektrický proud lze také vypnout u 2. sloupu před areálem, kde je umístěná pojistková 
skříň. 
Dodavatel: Armex Energy a.s., Folknářská 12, 40502 Děčín, tel. 412 154 1254. 
 
2. LPG: 
- Čerpací stanice LPG a sklad tlakových lahví - hlavní uzávěr na potrubí vedoucím od 
zásobníků do budovy. Uzávěr vpravo při vstupu na skladovou zásobníkovou plochu - každý 
zásobník v areálu vybaven samostatným uzávěrem u tělesa zásobníku. 
 -Laminátová montovaná hala- uzávěr u tlakových lahví vně budovy při SZ zdi haly. 
 
3. Voda: voda v areálu je zavedena pouze do administrativního objektu, uzávěr umístěn v 
sociálním zařízení. Hlavní uzávěr na příjezdové ulici.  
Dodavatel: SčVaK a.s. ze Žandova 
Pro tlakové zkoušky lahví v rámci opravny se používá technická voda v uzavřeném okruhu (4 
m3). Po znečistění vody následuje likvidace přes externího zpracovatele. 
 
Dopravní obslužnost: Většina zaměstnanců pro dopravu používá osobní automobily. 
 
c) Stručná informace o technologii a způsobu nakládání s nebezpečnými látkami 
V areálu se skladuje se LPG, propan, s m ě s i  propan+butan v tlakových lahvích a 
zásobnících viz Obrázek 4-10. 
Areál zahrnuje:  
1. Čerpací stanici LPG s plnírnou tlakových lahví, skladem tlakových lahví- max. 60 ks 
lahví o objemu 33 litrů, 600 ks lahví o objemu 10 litrů, 100 ks lahví o objemu 21itrů 
V prodejním skladu se skladuje max. 1 000 kg PB v lahvích. 
 
2. Skladovou zásobníkovou plochu, kterou tvoří úložiště 10 zásobníků na LPG, každý o 
objemu 4.850 litrů LPG. Mimo úložiště je zásobník 2,75 m3, který slouží jako odsávačka PB 
z vadných PB lahví a z něj se přečerpává PB do zásobníku 4,85 m3, který slouží jako rezerva 
při odčerpávání směsi PB z lahví pomocí kompresoru, popř. může být využit i k havarijnímu 
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přečerpání. Zásobníky č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 jsou určené pro propan, butan a jejich směsi 
určené pro výrobu tepla (§45/1/f) a jsou tak i označeny, technologicky propojeny s výdejním 
místem přes měřidlo napojené na CU. Zásobníky č. 6, 7 jsou určené pro LPG pro pohon 
motorů (§45/1/e) a jsou dle toho označeny a technologicky propojeny s čerpací stanicí LPG. 
Zásobníky, které jsou používány dle §45/1/f jsou využívány výhradně a pouze pro tento účel. 
Technické řešení propojení zásobníků je řešeno tak, že jsou technologicky oddělené a není 
možné, aby došlo k propojení se zásobníky k ukládání LPG dle §45/1/e a naopak, resp. v 
praxi se nemůže stát, že by plyn určený pro výrobu tepla na plnírně PB se dostal do čerpací 
stanice LPG pro pohon motorů a obráceně. 
 
3. Skladovou zásobníkovou plochu, která zahrnuje úložiště 4 zásobníků na LPG, každý o 
objemu 17.000 litrů LPG, tzn. 4 x 17 m3. Jedná se o samostatně stojící tlakové nádoby, 
které slouží pouze jako sklad. Zásobník č. 2 je určen pro skladování LPG pro pohon motorů 
- §45/1/e. Zásobníky č. 1, 3, 4 jsou určené pro skladování propanu, butanu a jejich směsí pro 
výrobu tepla - §45/1/f. Technické řešení úložiště LPG pro velkoobchod není technologicky 
propojeno s plnírnou PB a čerpací stanicí LPG. Úložiště LPG pro velkoobchod má své vlastní 
ochranné pásmo a nachází se v oploceném areálu společnosti DANSGAS s.r.o., je 
monitorováno kamerovým systémem a hlídáno bezpečnostní agenturou. Z úložiště LPG pro 
velkoobchod je LPG ze zásobníků přepravováno vlastní cisternou společnosti DANSGAS 
s.r.o, k čemuž je zároveň vedena evidence 
 
4. Laminátovou montovanou halu- 2 ks tlakových lahví o objemu 33 litrů LPG pro 
temperaci haly. 
 
5. Stanoviště autocisterny na volné ploše areálu - 26.000 litrů LPG 
 
Obrázek 4-10: Čerpací stanice LPG, plnírna tlakových lahví, sklad tlakových lahví, skladové 
    zásobníkové plochy 
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Základní technické hodnoty zásobníku LPG 4,85 m3: 
Počet: nově 10 ks, Objem zásobníku: 4850 l, 4900 l 
Výkon komp. ČS LPG. Q min. 5dm3/min.; Q max. 50 dm3/min. Max. plnění zásobníku: 85% 
Max. provozní přetlak: 1,56 MPa; Propouštěcí přetlak: 1,1 – 1,4 MPa; 
Provozní teplota: -20/40°C. Příkon čerpací stanice: 3,5 kW.  
Průměr zásobníku: 1,25 m; Délka: 3,95 m. 
Příruby: -příruba v čele nádrže DN125; -spodní vývod kapalná fáze DN25; -sdružená 
armatura ¾“ = 1,905 cm; odběr kapalné fáze ¾“=1,905 cm. 
Ventily: GOK plnící ventil 1 3/4“=4,445 cm; pojistný ventil 1“=2,54 cm. 
Popis zařízení (Technologické schéma viz Obr. 4-11): 
Výstupní tekutá fáze PB se odebírá ze spodního otvoru zásobníku, od kulového kohoutu DN 
32 vede rozvod DN 32,20 do čerpací jednotky TBH 317/1-R/GP-M a výdejního stojanu 
ADAST TCM 141/07-4506 s uzávěrem KK DN 20. Výstupní kapalná fáze vede od stojanu od 
uzávěru KK DN 15 s rozvodem DN 15,20 napojená na obchvat BYPASS, na rozvodu od 
čerpací jednotky osazený trojcestný ventil s manomentrem 0-2,5 MPa, přepouštěcím ventilem 
3,1 F vede rozvod DN 20 přes sdruženou armaturu do zásobníku. 
Čerpací stanice je umístěna v oploceném prostoru, vybavená výstražnými tabulkami dle ČSN 
018013, CENTRÁL STOP tlačítkem u stojanu a rozvaděče. 
Obrázek 4-11: Technologické schéma čerpací stanice LPG 
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Obrázek 4-12:Detaily technologického propojení úložiště č. 1 s čerpací stanicí LPG 

 
Legenda: 
1 – Hala plnírny (příjem prázdných lahví a sklad naplněných lahví/Ex2/) 
2 – Plnící prostor lahví /Ex0/ 
3 – Kancelář (velín) 
4 – prostor pro stání vozidla v LPG /Ex2/ 
5 – Výdejní stojan LPG 
6 – Prostor pro motory a čerpadla LPG + Plnírna /Ex2/ 
7 – Stání vozidla rozvozové služby PB lahví v době nakládky a vykládky /Ex2/ 
 V čerpací stanici LPG je veden provozní deník. Zápis do deníku se provádí na začátku 
a konci směny, při každé kontrole obsluhou, při provádění údržbářských prací, opravách, 
kontrolách (viz OS č. 13 - Čerpací stanice LPG). 
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STÁČECÍ ŘÁD ČERPACÍ STANICE LPG 
Stáčení (přečerpávání) zkapalněného plynu propan – butanu z autocisterny do zásobníku je 
prováděno v termínech dohodnutých odběratelem plynu a dodavatelem plynu. Stáčení se 
provádí v průběhu dne. Příjezd autocisterny k místu stáčení je po místní komunikaci. 
Stanoviště stáčení je v areálu čerpací stanice, vyznačené žlutým ohraničením. V době stáčení 
je tento prostor uzavřen dopravními značkami "Zákaz vjezdu pro všechny druhy vozidel". 
V době stáčení cisterny se tento prostor označí výstražnou tabulí: 
 

• „Zákaz vstupu s otevřeným ohněm v okruhu 10 m" 
• „Zákaz kouření v okruhu 10 m" 
• „Zákaz vstupu nepovolaným osobám" 
• a dopravní značkou „Zákaz vjezdu pro všechny druhy vozidel". 

 
Stáčení se provádí z pravé strany vozidla, kde je též zemnící tyč pro vozidlo nebo má vozidlo 
samostatné zemnící lanko, které obsluha vozidla propojí se zásobníkem. 
Cisterna je vzdálena od zásobníků PB min. 5 m. Stáčecí hadice má dosah 40 m a je vybavena 
koncovkou na přímé napojení na zásobník. Před zahájením plnění zapíše obsluha stav 
počitadla na výdejním Stojanu do provozního deníku. Obsluha zásobníku a cisterny během 
stáčení sleduje naplnění zásobníku na hladinoměru umístěném na nádrži a stav počitadla na 
cisterně čerpaného paliva do zásobníku. Obě obsluhy spolu spolupracují. Po ukončení plnění 
se odpojí stáčecí hadice, provede se kontrola zaplnění zásobníku, tlaku a zapíše stav do 
provozního deníku čerpací stanice. 
Po dobu příprav k plnění, při plnění a při ukončovacích pracích se musí dbát na bezpečnostní 
předpisy a opatření v ochranném pásmu 5 m kolem cisterny a 5 m kolem plnícího místa. V 
ochranném pásmu zásobníků je zakázáno kouřit, zacházet s otevřeným ohněm, zapínat el. 
zdroje, které nemají potřebné krytí. Plnění zásobníků je na 85 % skutečného obsahu! 
Provoz výdejního stojanu v době stáčení je uzavřen! 
BEZPEČNOSTNÍ VÝSTROJ, PROVOZ NÁDOB, OBSLUHA 
Obsluha při každé kontrole prostoru zásobníků LPG, propan – butanu provede vizuální 
kontrolu zásobníků. 
Zařízení na sledování stavu hladiny 
Hladina zkapalněného PB v zásobníku se kontroluje ve stavoznaku a nesmí během provozu 
překročit horní a spodní mez hladiny v zásobníku. Kontrola zařízení ke sledování stavu 
hladiny se provádí při každém plnění zásobníku. Provádí se porovnání procentního ukazatele 
na nádobě s odebraným množstvím PB ze zásobníku. O všech provedených kontrolách na 
zařízení ke sledování stavu hladiny musí být proveden záznam. 
Tlakoměry 
Kontrola tlaku v zásobníku se provádí pravidelným sledováním provozních hodnot tak, aby 
mohly být včas provedeny regulační zásahy zabraňující zvýšení tlaku nad nejvyšší pracovní 
přetlak, popřípadě pokles tlaku pod nejnižší pracovní přetlak. Kontrola správné činnosti tlako-
měrů se provádí kontrolou na nulové hodnoty stupnice tlakoměru. O výsledku zkoušek a 
kontrol provozních tlakoměrů, regulátorů, registračních přístrojů musí být proveden záznam. 
Pojistné zařízení 
Pojistný ventil se zkouší nejméně jedenkrát za šest let při provozní revizi. O výsledku 
zkoušek a kontrol pojistného zařízení musí být proveden záznam v provozní revizi. 
Uzávěry 
Veškeré uzávěry na tlakovém celku se musí otvírat a uzavírat pozvolna tak, aby se předešlo 
tlakovým rázům a náhlým změnám teplot. 
Plnicí ventil 
Plnící ventil je určen pro plnění zásobníků z autocisterny a je opatřen automatickým zpětným 
ventilem. 
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU PLYNU  
- odstavit provoz zařízení havarijním tlačítkem „STOP";  
- ihned zhasnout všechny plameny;  
- ihned zajistit intenzivní větrání prostoru výskytu plynu;  
- ihned uzavřít všechny uzávěry plynu tlakových zásobníků;  
- nezapalovat zápalky nebo zapalovače;  
- nemanipulovat s elektrickými spínači;  
- navytahovat elektrické zástrčky;  
- nepoužívat elektrické zvonky;  
- nepoužívat elektrické spotřebiče;  
- nekouřit;  
- světlo se může zapnout teprve tehdy, když je bezpečně zabráněno úniku plynu;  
- přivolat odborného pracovníka, nahlásit vedoucímu nebo jeho zástupci;  
- poruchu nebo poškození plynového zařízení obsluha sama neodstraňuje, to mohou  

provádět pouze odborní pracovníci oprávněných firem.  
Pozor!!! Dolní mez výbušnosti LPG ve směsi se vzduchem je 1,6 % obj., bod zápalnosti cca 
500°C. 
 
POKYNY PŘI ROZPOJENÍ TRHOVÉ SPOJKY VÝDEJNÍ HADICE  
- ukončit výdej vypnutím tlačítka na výdejním stojanu LPG;  
- odstavit provoz stiskem havarijního tlačítka „STOP" uzavřít ve stojanu kulový ventil 

přívodu plynu do měřidla;  
- uzavřít všechny závěry na zásobnících;  
- výdejní hadici neukládat do uzavřeného nevětraného prostoru bez jejího předchozího 

odplynění.  
 
POKYNY PRO PŘÍPAD PORUCHY ZAŘÍZENÍ NA ČERPAJÍCÍM VOZIDLE 
 vypnout tlačítko uvolněním tlačítka na stojanu; 
 odstavit provoz zařízení havarijním tlačítkem „STOP"; 
 odpojit čerpající vozidlo od čerpací pistole; 
 ručně dopravit čerpající vozidlo do prostoru mimo čerpací stanici; 
 uzavřít všechny ventily na zásobnících; 
 zajistit maximální rozptýlení uniklé plynné fáze LPG; 
 zajistit minimální odpar uniklé kapalné fáze LPG; 
 nezdržovat se ve výronu plynu; 
 poruchu zařízení zapsat do kontrolního deníku. 

 
POKYNY PRO PŘÍPAD HAVÁRIE, POŽÁRU 
V případě havárie nebo požáru na zařízení plynu nebo čerpajícím vozidle odstavit IHNED 
zařízení z provozu: 

o odstavit provoz zařízení havarijním tlačítkem „STOP"; 
o odpojit čerpající vozidlo od čerpací pistole; 
o ručně dopravit čerpající vozidlo do prostoru mimo čerpací stanici; 
o uzavřít všechny ventily na zásobnících; 
o odstavit okolní zařízení z provozu; 
o zajistit maximální rozptýlení uniklé plynné fáze LPG; 
o zajistit minimální odpar kapalné fáze; 
o nezapalovat zápalky nebo zapalovače; 
o nemanipulovat s elektrickými spínači; 
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o nevytahovat elektrické zástrčky; 
o nepoužívat elektrické zvonky; 
o nepoužívat elektrické spotřebiče; 
o nekouřit; 
o nezdržovat se ve výronu plynu; 
o v případě požáru zahájit hašení ručním hasicím přístrojem; 
o přivolat pomoc, hasiče; 
o zajistit evakuaci objektu; 
o nahlásit majiteli objektu. 

 
Plnírna PB 
Organizační směrnice OS č. 17 Plnírna PB stanovuje podmínky pro zajištění bezpečnosti při 
manipulaci s tlakovými lahvemi na plyn, a to na všech pracovištích společnosti. 
Základní technické hodnoty zařízení 
Provozní médium: propan, butan a jejich směsi. Velikost plněných nádob: max. 33 kg. 
Instalovaný příkon: 4,8 kW. Tlaková nádoba – objem: 7 x 4900 l. Čerpací agregát: TBH 
317/1-R/GP-M. Přepouštěcí ventil: BV 1. Plnící váha: typ TM 100.C. Pojistný přetlak 
rozvodu: 1,8 MPa. Přepouštěcí přetlak: 1,2 – 1,6 MPa. Provozní teplota: -20 / +40°C 
Popis zařízení 
Výstupní tekutá fáze LPG se odebírá ze spodního otvoru zásobníku od kulových kohoutů DN 
32 se sběrným potrubím DN 32 do čerpací jednotky TBH 317/1-R/GP-M a plnírny 
s tlakoměrovým ventilem a tlakoměrem 0 – 2,5 MPa s uzávěry KK DN 20 s hadicí osazenou 
rychloupínací plnící pistolí (2). Na rozvodu odbočka DN 20 do plnírny k odčerpání LPG 
z vadných lahví. 
Zpětná kapalná fáze vede obchvatem BYPASS rozvodem DN 20 přes zpětný ventil do 
sběrného potrubí DN 20 a samostatnými rozvody přes ventil kapalné fáze do zásobníků. 
Na konci rozvodu DN 32 je přírubové zaslepení. 
V plnírně je instalována váha typ TM 100.C s vyhodnocovacím zařízením váhy VT 2310 
s tlačítky pro plnění láhví 2, 5, 10 a 33 kg. Plnírna je vybavena kontrolní váhou a přečerpáva-
jícím zařízením pro přečerpání přeplněné nebo vadné láhve (odsávačka vadných lahví 2,75 
m3, průměr zásobníku: 1,25 m; příruba v čele dna DN125; ventil plnění 1 ¾“ = 4,445 cm; 
odběr kapalné fáze DN32; odběr plynná fáze 1“ = 2,54 cm; pojistný ventil ¾“ = 1,905 cm; 
odkalovací ventil DN32). 
 Plnírna je umístěna v uzavřeném areálu firmy, v plnírně je centrální STOP tlačítka pro 
odstavení plnírny z provozu, na rozvaděči vně plnírny detektor topných plynů DHP 3 
s optickou a akustickou signalizací a se snímačem v plnírně. Havarijní větrání plnírny je 
zajištěné ventilátorem HXBR2-250 s min. 10-ti násobnou výměnu vzduchu plnírny za hodinu. 
Schéma zařízení viz Obr. 4-12. 
Obsluha plnírny provede tyto úkony: 

• Kontrola zařízení před spuštěním kapalné fáze LPG, 
• Otevřít uzávěry od zásobníků do plnírny a zpět do zásobníků 
• Kontrola stavu LPG na stavoznaku výstroje zásobníků 
• Kontrola koncovky a těsnění plnící pistole 
• Uvést zařízení do provozu, kontrola funkce čerpacího agregátu, tlakoměru, 

rozvodového potrubí a plnírny 
• Kontrola stavu plnící a kontrolní váhy, počet pracovníků obsluhy 
• Zahájit provoz plnírny 
• Kontrola těsnosti ventilů a rozebíratelných spojů 
• Na konci každého pracovního cyklu plnění nádob, obsluha provede uzavření 

výstupních armatur na zásobnících 
• V případě zjištění úniku plynu je zařízení okamžitě odstaveno z provozu. 
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ODSTAVENÍ PLNÍRNY Z PROVOZU: 
1. Odstavit zařízení z provozu, vypnout elektrický proud, 
2. Uzavřít HUP a uzávěry na rozvodu vstupu a výstupu do zásobníků, 
3. Zajistit uzamčením přístup do plnírny 
 
PŘÍPAD PORUCHY, HAVÁRIE A POŽÁRU: 
1. Ihned po poruše nebo havárii zařízení provést kontrolu technického stavu, rozsahu 
poškození a provést nezbytná opatření. 
2. V případě poruchy a havárie odstavit zařízení z provozu. 
3. V případě úniku plynu uzavřít uzávěry vymezené části rozvodu, vypnout elektrický proud 
plnírny, umístit výstražné tabule cca 20 m od místa úniku, vyloučit riziko ohrožení osob 
blízkého okolí uzavřením oken a dveří ve směru šíření plynu. 
4. V případě havárie postupovat dle havarijního plánu. 
5. V případě požáru odstavit zařízení z provozu, dle rozsahu použít sněhový hasicí přístroj S6, 
zasahovat z návětrné strany. Po uhašení požáru vyčkat na odpaření plynu. 
Při požáru velkého rozsahu volat hasičský sbor. 
 
PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ:  
Povinnosti obsluhy autocisterny, viz OS č. 19 Stáčecí řád autocisterny. 
1. Po příjezdu cisternového automobilu (CA) obsluha plnírny ukončí provoz. 
2. Stání je cca 10 m od plnícího hrdla zásobníku dle projektu ve směru výjezdu od místa 
plnění. 
3. Obsluha plnírny ve směru příjezdu i odjezdu umístí dopravní značky Zákaz vjezdu všech 
vozidel a zajistí, aby do prostoru plnění nemohla vstoupit nepovolaná osoba. Obsluha CA 
uzemní vůz na zemnící kolík čerpací stanice. 
4. Obsluha plnírny vypne elektrický proud, připraví hasicí přístroje tak, aby byly přístupné 
v případě požáru. 
5. Veškerou manipulaci provádět v ochranných rukavicích. 
6. Obsluha CA připraví cisternu k přečerpání LPG, připojí hadici na šroubení plnícího ventilu 
zásobníku, provede kontrolu pro započetí plnění.  
7. Obsluha CA naplní zásobník přes hmotnostní průtokoměr na určené množství max. 85 % 
objemu. Po celou dobu plnění zásobníku (cca 30 min.) vykonávají obsluhy trvalý dozor. 
Součástí dozoru je i kontrola těsnosti napojení CA s plnícím hrdlem pěnotvorným roztokem 
(detektor plynu). 
8. Obsluha plnírny po skončení stáčení a odpojení hadice od nádrže ověří těsnost zpětné 
klapky plnícího ventilu a zaznamená množství dodaného PB. 
9. CA odjede, obsluha plnírny odebere dočasně umístěné dopravní značky. 
10. Obsluha zapne elektrický proud, uvede zařízení plnírny do provozu a může pokračovat 
v plnění LPG do tlakových láhví LPG. 
 
Prodejní místo LPG lahví - sklad tlakových nádob 
Prodejní místo LPG lahví je charakterizování jako sklad tlakových nádob, který tvoří ocelové 
klece na plné a prázdné tlakové nádoby LPG. Skladuje se zde maximálně 1000 kg LPG 
v tlakových nádobách s náplní 2, 5, 10 a 33 kg. Blíže viz OS č. 17 – Plnírna PB lahví 
Volně ložené lahve se skladují ve svislé poloze: 
LA 2 kg – v pyramidách maximálně v pyramidách do výšky 1,5 m 
LA 5 kg – maximálně ve dvou vrstvách 
LA 10 kg – maximálně ve dvou vrstvách 
LA 33 kg – v jedné vrstvě 
Mezi seskupeními skladovaných lahví musí být uličky široké nejméně 1 m.  
Ve skladech, kde jsou současně skladovány prázdné i plné láhve musí být uloženy odděleně a 
oddíly s lahvemi musí být označeny tabulkami s nápisy „Plné lahve“ a „Prázdné lahve“. 
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Reklamované láhve musí být opatřeny reklamačním lístkem a umístěny odděleně. Lahve, u 
kterých byl zjištěn neprůchodný ventil, pracovník sklad vyčlení a označí nápisem 
„neprůchodný ventil. Životnost lahví na plyn je určena konkrétními předpisy a je stanovena 
určením případného vyřazení plnírnou. 
 Ve skladu a ochranném pásmu skladovacího prostoru je zakázáno ukládat hořlavé 
látky. V okruhu 10 m kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Při manipulaci je zakázáno 
lahve házet a válet. Rampy a komunikace musí být volné pro manipulaci a nesmí být 
zastavěny lahvemi ani jiným materiálem. 
 Požární nebezpečí spočívá ve skladování hořlavého plynu v tlakových nádobách. 
V případě výskytu ohně v blízkosti skladovaných nádob LPG, při neoprávněné manipulaci 
s nádobami, nebo v případě masivního úniku plynu z tlakových nádob LPG by mohlo dojít 
k výbuchu anebo k požáru. 
 Vnitřní teplota ve skladech nesmí překročit 35°C. Povrchová teplota lahví nesmí 
překročit 40°C. Všechny větrací otvory musí být chráněny mřížkou nebo sítí velikostí 
nejméně 5x5 mm. Větrací otvory se nesmějí zakrývat nebo ucpávat. Okna musí být zasklena 
sklem s drátěnou mřížkou nebo chráněna mříží, síťkou apod. a řešena tak, aby lahve ve skladu 
byly chráněny před přímým slunečním zářením. Přímé vytápění skladovacího prostoru je 
zakázáno. Uvnitř skladu je ochranný prostor dle aktualizovaných a harmonizovaných směrnic 
(dříve ČSN 33 2320). 
Provozně-bezpečnostní požadavky při skladování 
 Sklad tlakových lahví musí být zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob a musí být 

chráněn proti účinkům atmosférické elektřiny. Tlakové láhve musí být účinně chráněny 
proti nárazu a tepelným účinkům slunečního záření, nesmí být překročena teplota sálavé 
plochy nad 50 °C. 

 Prostor, kde jsou lahve skladovány, musí být dostatečně větrán tak, aby teplota ve skladu 
lahví nepřekročila hodnotu, při které by mohlo dojít k roztržení jakékoliv skladované 
lahve s jakýmkoliv druhem plynu. 

 Lahve musí být zajištěny proti převržení, za tímto účelem jsou ve výšce dvou třetin výšky 
instalované řetízky na skladovacím místě a musí být uloženy do předepsaných kovových 
podstavců. 

 Plyny, které spolu tvoří výbušnou nebo jinak nebezpečnou směs, musí být skladovány 
odděleně a pro skladování těchto lahví musí být vyčleněny samostatné plochy, oddělené 
od sebe plochou pro skladování inertních plynů nebo uličkou šíře min. 1 m.  

 Kyslík musí být skladován odděleně od hořlavých plynů. 
 Lahve s plyny těžšími než vzduch musí být uloženy tak, aby v jejich blízkosti a do 

vzdálenosti min. 6 m (u LPG 5 m) nebyly terénní prohlubně, šachty, okna a vstupy do 
sklepů ani jiné podzemní prostory. 

 Prázdné lahve, plné lahve a reklamované či vadné lahve musí být umístěny odděleně a 
podle toho označeny bezpečnostní tabulkou. 

 Pro skladování prázdných lahví platí stejné požadavky jako pro lahve plné. 
 Ve skladu a v okruhu 5 m od skladu (klece) je zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným 

ohněm, ukládat hořlavé a hoření podporující látky, jedovaté, žíravé, výbušné látky 
a oxidovadla. 

 Ve skladu (kleci) musí být k dispozici vhodný hasicí přístroj (přístroje). Hasicí přístroje 
nesmí být zastavovány jakýmkoli materiálem a přístup k nim musí být vždy volný. 

 Ve skladu (kleci) musí být k dispozici vhodný detektor nebo pěnotvorný prostředek 
pro zjišťování místa úniku plynu. 
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 Opravy a úpravy na el. instalaci smí provádět pouze osoba k tomu účelu způsobilá. 
Je nutné chránit veškeré přístroje pracující v přímém styku s kyslíkem před olejem a tuky. 

Svářečské práce a jiné práce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu 
ve vzdálenosti do 5 m od skladu se smí provádět jen na základě vydání Příkazu k provedení 
práce a zvláštního bezp. opatření po vykonání nařízených doplňujících bezpečnostních 
opatření s vymezenou dobou platnosti a následného dozoru po ukončení práce, je nutné 
dodržovat požárně bezpečnostní opatření dle vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách; 
když se změní podmínky práce nebo určení zaměstnanci, musí se vystavit nové opatření. 
 
Základní technické hodnoty zásobníku 17 m3: 
Počet: 4 ks. Objem zásobníku: 17000 l. Průměr zásobníku: 1,6 m; Délka: 8,46 m. 
Max. plnění zásobníku: 85%; Max. provozní přetlak: 1,56 MPa; Propouštěcí přetlak: 1,1 – 1,4 
MPa; Provozní teplota: -20/40°C. Příruby: - příruba v čele nádrže DN500; - odběr kapalná 
fáze DN32; - odběr plynná fáze DN25. Ventily: - plnící ventil DN32; - pojistný ventil DN25; 
- odkalovací ventil DN25. 
 Při stáčení AC do zásobníku, popř. zpětné stáčení ze zásobníku do AC se postupuje 
podle OS 19 – Stáčecí řád autocisterny. 
 
Mobilní autocisterny DANSGAS s.r.o.: 
Počet 2 ks, objem 26m3, plní se na 85%. Plnění zásobníků z autocisterny se provádí 
čerpadlem AC přes plnící hrdlo/ventilem, který je opatřen automatickým zpětným ventilem. 
Plnění zásobníku se sleduje přes hmotnostní průtokoměr AC a na stavoznaku zásobníku. 
Čerpadlo průtok plynu 40 – 200 kg/min, 90 – 450 l/ min; tlak 2-25 bar. Hadice DN32 na 
bubnu 60 m. 
Vybavení AC dokumentují následující obrázky 4-13 až 4-15. 
Obrázek 4-13: Pohled na ventilové hospodářství návěsové cisterny 
 

 

Kapalná fáze 

Plynná fáze 
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Obrázek 4-14: Technologické schéma AC a funkce instalace 

 
 
Obrázek 4-15: Instrukce pro výdej plynu z AC přes měřidlo a hadici 
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d) Stručná informace o vykonávaných činnostech s vlivem na bezpečnost 
- Stáčení: 
Zkapalněné vysoce hořlavé plyny na bázi propanu a butanu a jejich směsí se stáčí z auto-
cisterny do skladových zásobníků takto: 

- úložiště č. 1 - skladování LPG pro výrobu tepla a pohon motorů v 10 ks nádrží 4,85 
m3-viz Obrázek 4-3: Ilustrační fotografie úložiště č. 1 

- úložiště č. 2 – LPG pro velkoobchod; detaily skladování viz Obr. 4-16 
Obrázek 4-16: Úložiště č. 2, skladuje se zkapalněný propan ve 2 ks nádrží 17 m3, LPG nádrž 
17 m3, směs propan-butan nádrž 17 m3 

 
Zabezpečení stáčení LPG podle umístění stáčecího místa – viz obrázky A), B), C) 
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- 

stáčecí stanoviště autocisteren – plnění zásobníků, 
1. Po příjezdu cisternového automobilu (CA) obsluha plnírny ukončí provoz. 
2. Stání je cca 10 m od plnícího hrdla zásobníku dle projektu ve směru výjezdu od místa 
plnění. 
3. Obsluha plnírny ve směru příjezdu i odjezdu umístí dopravní značky Zákaz vjezdu všech 
vozidel a zajistí, aby do prostoru plnění nemohla vstoupit nepovolaná osoba. Obsluha CA 
uzemní vůz na zemnící kolík čerpací stanice. 
4. Obsluha plnírny vypne elektrický proud, připraví hasicí přístroje tak, aby byly přístupné 
v případě požáru. 
5. Veškerou manipulaci provádět v ochranných rukavicích. 
6. Obsluha CA připraví cisternu k přečerpání LPG, připojí hadici na šroubení plnícího ventilu 
zásobníku, provede kontrolu pro započetí plnění. 
7. Obsluha CA zapne čerpadlo a naplní zásobník přes hmotnostní průtokoměr na určené 
množství max. 85 % objemu. Po celou dobu plnění zásobníku (cca 30 min.) vykonávají 
obsluhy trvalý dozor. Součástí dozoru je i kontrola těsnosti napojení CA s plnícím hrdlem 
pěnotvorným roztokem (detektor plynu). 
8. Obsluha plnírny po skončení stáčení a odpojení hadice od nádrže ověří těsnost zpětné 
klapky plnícího ventilu a zaznamená množství dodaného PB. 
9. CA odjede, obsluha plnírny odebere dočasně umístěné dopravní značky. 
10. Obsluha zapne elektrický proud, uvede zařízení plnírny do provozu a může pokračovat 
v plnění LPG do tlakových láhví LPG. 
 
Preventivní opatření pro minimalizaci rizik havárií 
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PROVOZNÍ POKYNY ČERPACÍ STANICE LPG viz OS č. 13 Čerpací stanice LPG: 
1. Jednou ze základních povinností obsluhy je kromě vlastní obsluhy zařízení i povinnost 

řídit pohyb vozidel ve vymezeném prostoru ČS LPG. 
2. Obsluha provádí kontrolu přistavení vozidla k plnění nádrže LPG, napojení na hrdlo 

zásobní nádrže, které musí být vyvedeno vně vozidla a zkontroluje typ plnící koncovky na 
vozidle. 

3. Při kontrole sleduje vizuálně stav plnícího hrdla, zda není nahodilý únik plynu z vozidla, 
stanoví použití přímého napojení hadice na hrdlo nebo použití redukce pro jednotlivé typy 
zařízení ve vozidle. 

4. Provede kontrolu napojení hadice, spustí tlačítkem na stojanu čerpadlo kapalného plynu. 
Na základě signalizace a uzavření přívodu omezovačem v nádrži vozidla, zabezpečujícím 
dodržení naplnění nádrže na 80 %, vypne ruční ovládání.  

5. Po ukončení výdeje LPG odpojí obsluha pistoli do plnící koncovky, zavěsí zpět do držáku 
a přesvědčí se o těsnosti zpětného ventilu plnícího hrdla vozidla. 

6. V případě nebezpečného úniku tlačítkem STOP vypne obsluha elektroinstalaci čerpací 
stanice LPG a vozidlo odtlačí na místo, kde únik a šíření LPG nemůže způsobit ohrožení. 

 
OBSLUHA 
Plynové zařízení, smí samostatně obsluhovat pouze pracovník, který splňuje tyto požadavky: 

• je starší 18 let; 
• je svým duševním a fyzickým stavem způsobilý pro tuto práci; 
• byl řádně obeznámen s ustanoveními ČSN 386405, ČSN 386402,  TPG  304 01 
• a příslušnými pokyny k provozu plynového zařízení, prakticky zacvičen v obsluze 

plynového zařízení a prokazatelně přezkoušen. O výsledku přezkoušení se provede 
záznam, který musí být uschován do příštího přezkoušení. 

POVINNOST OBSLUHY 
Obsluha zásobníků, plynového potrubí a výdejního stojanu nesmí sama provádět žádné 
opravy strojního zařízení a měnit nastavení zabezpečovacích armatur. 
Při manipulaci s výdejní pistolí, popřípadě při jakékoli činnosti, při které je zvýšené riziko 
potřísnění kapalnou fází, používat vždy ochranné pracovní pomůcky: 
- vhodné ochranné pracovní rukavice, popřípadě ochranný štít na krytí obličeje, 
- používat vhodný pracovní oděv chránící pokožku před potřísněním a pracovní obuv. 
Nepoužívat ochranné pomůcky ze syntetických materiálů – hrozí výboj statické elektřiny. 
 
ZPŮSOB OBSLUHY A POČET PRACOVNÍKŮ 
Obsluha čerpací stanice je stanovena trvalá, při čerpání LPG do automobilu vždy jedním 
pracovníkem. 
Obsluha zásobníků je stanovena trvalá, vždy při stáčení LPG z cisternových vozů. Obsluha v 
době připravenosti stanice k tankování vozidla je občasná po osmi hodinách. Délka provozu 
čerpací stanice je stanovena provozovatelem. 
 
POKYNY PRO OBSLUHU PŘI UVEDENÍ DO PROVOZU 
Obsluha provede kontrolu zařízení před uvedení do provozu a upozorní obsluhu navazujících 
zařízení o zahájení provozu. Stanoví provoz zásobníku, na kterém otevře uzávěry na výstupu 
kapalné fáze, vraceni kapalné a plynné fáze. U výdejního stojanu provede vizuální kontrolu 
pistole a stojanu a připraví jej k čerpání propan – butanu do tlakové nádrže auta. Po kontrole 
zařízení obsluha zapíše provedené činnosti do provozního deníku. 
 
DENNÍ KONTROLA PROVOZU 

• obsluha jednou za 8 hodin kontroluje stav hladiny propan – butanu v zásobníku 
hladinoměrem; 
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• v případě hladiny v nádrži blížící se k 20 % objemu se kontrola provádí ve zkrácených 
termínech max. po čtyřech hodinách; 

• maximální hladina v nádrži je 85 % jejího objemu; 
• minimální hladina v nádrži je 20 % jejího objemu; 
• obsluha provozuje zásobníky, když je otevřený výstup do čerpadla a vracení kapalné a 

plynné fáze do nádrže; 
• zásobník mimo provoz musí být uzavřen na straně plynné i kapalné fáze. 

 
ÚDRŽBA 
Údržbu provádí pouze oprávněná organizace. 
 
POKYNY PŘI ÚNIKU PLYNU, HAVÁRII 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU PLYNU 

• odstavit provoz zařízení havarijním tlačítkem „STOP"; 
• ihned zhasnout všechny plameny; 
• ihned zajistit intenzivní větrání prostoru výskytu plynu; 
• ihned uzavřít všechny uzávěry plynu tlakových zásobníků; 
• nezapalovat zápalky nebo zapalovače; 
• nemanipulovat s elektrickými spínači; 
• navytahovat elektrické zástrčky; 
• nepoužívat elektrické zvonky; 
• nepoužívat elektrické spotřebiče; 
• nekouřit; 
• světlo se může zapnout teprve tehdy, když je bezpečně zabráněno úniku plynu; 
• přivolat odborného pracovníka, nahlásit vedoucímu nebo jeho zástupci; 
• poruchu nebo poškození plynového zařízení obsluha sama neodstraňuje, to mohou 
• provádět jenom odborní pracovníci oprávněných firem. 

Pozor!!! Dolní mez výbušnosti LPG ve směsi se vzduchem je 1,6% obj., bod zápalnosti cca 
500°C. 
 

e) Dle potřeby meteorologické charakteristiky v dané lokalitě 
 

Oblast Česká Lípa- Žandov je součástí podcelku Verneřické středohoří, které zaují-
má střední a severovýchodní část Českého středohoří. Má převážně charakter ploché 
hornatiny o střední nadmořské výšce 385,6 m. Uplatňují se převážně čediče, méně 
znělce a trachyty, dále svrchnokřídové pískovce a slínovce, vzácně třetihorní tufity, jíly 
a písky. Typický je reliéf výraznějších hřbetů, zarovnaných povrchů a hlubokých 
říčních údolí (Labe, Ploučnice a jejich přítoky). Početné jsou tvary mrazového zvětrávání 
a odnosu vulkanitů. Nejvyšší bod: Sedlo 726 m, nejnižší bod: hladina Labe v Děčíně 
121,9 m. 
 Klimaticky patří zájmová lokalita k oblasti B3 (Quitt, 1971), s průměrnou roční 
teplotou 7,8oC a dlouhodobým ročním úhrnem srážek 632 mm. Tato oblast se vyznačuje 
létem, které je mírně teplé, mírně vlhké. Přechodné období je normální až dlouhé, s mírným 
jarem a mírným podzimem, s krátkou, mírně teplou zimou s krátkým trváním sněhové 
pokrývky. Průměrná teplota vzduchu za období let 1961 - 1990 je 7,8°C, nejteplejší měsíc je 
červenec , nejchladnější je leden. Průměrné roční srážky za stejné období činí 632 mm. 
Maximální měsíční úhrn srážek připadá na červenec, kdy spadne průměrně 90 mm, tj. kolem 
17 % ročního průměrného úhrnu. Měsíční minimum je v březnu, kdy spadne 38 mm srážek, 
což představuje cca 5 % ročního normálu. Ve vegetačním období (IV-IX) spadne v průměru 
61% a v chladném období (X-III) 39% ročního úhrnu srážek. 
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Novější údaje pro období 2010 – 2020 (dle ČHMÚ pro lokalitu Česká Lípa-Žandov) 
Vlhkost: min. 50 - 67%; průměr: 70 – 79% 
 
Srážky 2010-2020 v lokalitě Česká Lípa-Žandov: 
Srážky  
2010 - 2020  
(mm/rok) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Průměr 
Maximum 
za měsíc ( 
mm/rok) 

83,6 39,7 33,7 50,3 41,9 37,9 38,7 23 29,4 43,4 23,6 
40,5 

Celkem za 
rok 
(mm/rok) 

909,9 581,6 635,9 698,7 504,1 549,9 545,1 597,4 371,3 548,5 498,9 
585,6 

 
Průměry maximálních teplot v období 2010-2020 v lokalitě Česká Lípa - Žandov: 
 
Max. teploty 
2010 - 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Průměr 
Průměrná 
měsíční 
teplota (oC) 12,8 14,6 14,2 13,3 15,4 15,4 14,3 14,4 16,3 15,9 15,9 14,8 
Maximální 
měsíční 
teplota (oC) 36 32,4 37,5 38,2 35,6 38,6 34,1 35,4 37,2 36,8 34,5 36,0 
Minimální 
měsíční 
teplota (oC) -9,3 -5,6 

-
10,2 -8,3 -6,5 -2,1 -6 -8,4 -5,5 -3 -0,7 -6,0 

 
Průměry min. teplot v období 2010-2020 v lokalitě Česká Lípa – Žandov za měsíc a den (°C): 
 
Min. teploty 
2010 – 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Průměr 
Průměrná 
min. měsíční 
teplota (oC) 

3 4 3,5 3,8 5,2 4,7 4,4 4,5 4,9 4,8 4,8 
4,3 

Max. za 
měsíc a den 
teplota (oC) 

19,3 18,4 18,3 19,3 18,6 20,5 18,3 18,4 20,6 20,6 18,1 
19,1 

Min. za měsíc 
a den teplota 
(oC) 

-21,5 -15,9 -20,3 -20 -16,4 -6,7 -17,4 -17,2 -17,7 -14,7 -9,2 
-16,1 

 
Směr a rychlosti větru a třídy stability atmosféry (větrná růžice) v dané lokalitě: 
Při odvozování informace o inverzích ČHMÚ vycházel z požadavků modelu ALOHA, který 
umožňuje při modelováním gaussovským modelem (tj. při výpočtu rozptylu běžného, ne 
těžkého plynu) zohlednit výšku spodní hranice teplotní inverze (dále jen výška inverze), na 
níž dochází k odrazu vlečky zpět k zemi. Informace o teplotních inverzích byly získány ze 
stejných dat, jako stabilitně členěné větrná růžice: modelem CALMET byla vypočtena 
teplota, rychlost a směr větru v hladinách 10, 30, 60, 90, 150, 250, 350, 450, 550, 700 m nad 
zemí. Následně byl spočten teplotní gradient mezi hladinami Tgrd = dT/dz a za výšku inverze 
byla označena spodní hranice nejnižší vrstvy, ve které rostla teplota s výškou. Dále byly 
vyloučeny případy, kdy byla výška inverze 10 m a to z toho důvodu, že inverze v tom případě 
dosahuje až k zemi (resp. k první modelové hladině), a k odrazu vlečky nemůže dojít. Pro 
období 2011–2020 a lokalitu Žandov byly pro takto definované inverze získány následující 
charakteristiky, jejichž souhrn je pro jednotlivé třídy stability uveden v Tab. 1.  
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Celoročně lze jejich výskyt očekávat s četností 20 %. V létě je výskyt nižší (17 %) s výškami 
zpravidla v rozmezí 100–450 m (medián 250) a v zimě naopak častější (24 %) s výškami 30–
400 m (medián 150 m). Inverze mají výrazný denní chod: jejich výška je v noci v zimě 
zpravidla 30 m v létě pak mezi 30 a 150 m. Přes den je v zimě jejich výška v rozmezí 150–
450 m (medián cca 300 m) a v létě v rozmezí 100–550 m (medián cca 450 m). 
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Geologické poměry 
Území obce Žandov náleží z hlediska regionální geologie do okrajové části České křídové 
tabule, a to do lužické oblasti. Předkvartérní podloží je na lokalitě budováno svrchnokřído-
vými sedimenty, stáří santon. Svrchnokřídové sedimenty jsou v zájmovém území zastoupeny 
merboltickým souvrstvím. Jedná se o středně až jemně zrnité kaolinické pískovce s polohami 
prachovců a jílovců. Mocnost sedimentů merboltického souvrství dosahuje v zájmové lokalitě 
cca 150 m. 
 V okolí zájmového území jsou horniny skalního podloží protkány žilnými i výlevnými 
tělesy bazaltových hornin, převážně olivinickými bazalty a bazanity. Kvartérní pokryv je 
tvořen mocnou a souvislou vrstvou hlinitopísčitých až štěrkovitých náplavů Vrbového potoka 
a Ploučnice, dosahující celkové mocnosti cca 10-12 m. Terasové sedimenty jsou zastoupeny 
písčitými štěrky až hrubozrnnými a středně zrnnými písky se štěrkem. Mocnost terasových 
sedimentů lze očekávat v rozmezí 5 – 8 m. Povodňové sedimenty jsou v zájmovém území 
tvořeny převážně 2 až 5 m mocnou vrstvou střídajících se písčitých jílů a hlinitojílovitých 
písků. Nejsvrchnější pokryv zájmového území tvoří hlinitopísčité navážky s humózním 
horizontem, dosahující mocnosti v rozmezí od 1 do 3 m. Dle údajů "nalezených v Geofondu 
ČR byly v areálu slévárny provedeny dva inženýrskogeologické průzkumy. Jednalo se o IG 
průzkum Žandov, Pražský projektový ústav Praha, 1961 a o průzkum ČKD ŽANDOV, 
Krajský projektový ústav Ústí nad Labem, 1988. 
Vrtná prozkoumanost: 

 
Vrty byl zastižen následující geologický profil: 
0-1,5 m    štěrkovito živičná vrstva se škvárou - navážka 
1,5-2,9 (3,2) m  jemnozrnný hlinitý písek a vrstva písčité až jílovito písčité hlíny 
2,9 (3,2)-5,5 m  hrubozrnný štěrkopísek 
5,5 m    hrubý štěrk kameny čediče 
Průzkumem provedeným v roce 2012 společností ALTEC International s.r.o. byl zjištěn ve 
vystrojeném vrtu MZ 1 následující geologický profil: 
0-2,1 m    hnědá hlína s kameny a úlomky cihel - navážka 
2,1-2,9 m    jíl hnědý s příměsí štěrku a středně zrnného písku 
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2,9-5,1 m   hrubozrnný štěrkopísek, valouny až 4 cm, jílovitý 
5,1-6,5 m   slínovec, žlutohnědý, silně zvětralý 
6,5-7,0 m   jílovec, šedý, silně zvětralý 
 

Hladina podzemní vody byla naražená 2,2 m a ustálená 2,2 m od terénu. 
 
Hydrogeologické poměry 
Podle hydrogeologické rajonizace podzemních vod je zájmové území součástí rajónu 4650 - 
Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice. Svrchní zvodnělý horizont je tvořen kvartérními 
fluviálními sedimenty s vysokou průlinovou propustností. Kvartérní zvodeň má volnou 
hladinu podzemní vody, se spádem k jihu. Podzemní voda je dotována atmosférickými 
srážkami a tokem Vrbového potoka, který ji bezprostředně ovlivňuje kolísáním hladiny. 
Hladina podzemní vody se pohybuje v hloubce cca 2 m pod stávajícím terénem. Koeficient 
filtrace se pohybuje v řádu 10-3 m. s-1. Štěrky na bázi (na kontaktu s pískovci a prachovci) 
jsou zajílované a koeficient filtrace je nižší, tj. v řádu 10-5 m. s·1. Archivními pracemi je 
udávaná vydatnost v rozmezí 5 až 8 1.s-1. 
Skalní podloží tvořené kaolinickými pískovci, prachovci a jílovci je jako celek relativně 
nepropustné. Sedimenty merboltického souvrství plní v zájmovém území a jeho širším okolí 
funkci hydrogeologického izolátoru, ve kterém se však mohou vyskytovat v při povrchové 
zóně, rozpukané polohy s přítokem podzemní vody v řádu do 1,0 l.s-1. Hladinu podzemní 
vody lze v zájmovém území očekávat v hloubce cca 2 m pod stávajícím terénem, v závislosti 
na morfologii terénu. Směr proudění podzemní vody je k jihu až jihovýchodu, k erozní bázi, 
tvořené korytem Vrbového potoka. 
Hydrologické poměry 
Zájmové území patří k povodí 1-14-03· Ploučnice,' k dílčímu povodí 1-14-03-087 Žandovský 
potok. Rozloha dílčího povodí je 11,258 km2, lesnatost 40%. Celé zájmové území je 
odvodňováno směrem k jihu, k erozní bázi, tvořené řekou Ploučnicí. 
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