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ANOTACE 
 

Čevela, L. Využití alternativních paliv v dopravě - problematika požární bezpečnosti 

určených staveb a provozu. Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2008. 47 s. 

 

Klíčová slova: ALTERNATIVNÍ PALIVA, CNG, LNG, ZEMNÍ PLYN, VODÍK 

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou požární bezpečností plnících stanic a 

plnících zařízení stlačeného zemního plynu (CNG), automobilů s pohonem CNG, jejich 

garážováním a servisními dílnami. V úvodu jsou  popsána jednotlivá využitelná alternativní 

paliva v dopravě. Využitelnost těchto paliv je zhodnocena, a dále se tato práce zabývá pouze 

problematikou CNG. Na základě analýzy právních a technických předpisů, rizik spojených 

s provozem vozidel, tankováním CNG, parkováním a prováděním servisu NGV, jsou 

navržena doporučení pro tvorbu předpisů.    

 

ABSTRACT 

 

Čevela, L. The alternative fuels in transport the problem of fire safety of particular 

buildings and operating. Diploma Thesis. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2008. 47 pp. 

 

Keywords: ALTERNATIVE FUELS, LNG, CNG, NATURAL GAS, HYDROGEN 

 

The diploma thesis describes the problem of fire safety of refueling and filling stations 

operating with compressed natural gas, natural gas vehicles using CNG, their parking and 

workshops. In the introduction there are described particular alternative fuels that can be used 

in the traffic. The usage of these fuels has been classified and further this thesis deals only 

with the problem of CNG. According to the law and technical regulations analysis, the 

dangers connected with the operating these vehicles, fuelling CNG, their parking and 

servicing, I have suggested some recommendations for the creation of the regulations. 

 

 



 

  4 

Přehled zkratek 

 

AP  - Alternativní palivo 

CNG  - (Compressed Natural Gas) stlačený zemní plyn 

ČR  - Česká republika 

ČSN  - Česká státní norma 

EC  - Evropská komise 

EHK  - Evropská hospodářská komise 

EN  - Evropská norma 

HP   - Hasící přístroj 

HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České Republiky 

LNG  - (Liquefied Natural Gas) zkapalněný zemní plyn 

LPG  - (Liquefied Petroleum Gas) zkapalněný  propan – butan 

MEŘO  - Metylester řepkového oleje 

NGV  - (Natural Gas Vehicle) vozidlo s pohonem na zemní plyn 

PTCH  - Požárně technické charakteristiky 
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1 Úvod 

Mobilita v dnešní době dosáhla úrovně každodenní potřeby lidstva. K přepravě osob, 

zvířat a věcí se používají z velké většiny automobily se spalovacím motorem na ropná paliva. 

Paliva vyrobená z ropy, ale nejsou ideálním řešením pro pohony vozidel budoucnosti, ani 

současnosti.   

Nejzávažnějším problémem je znečišťování životního prostředí produkty, které 

vznikají při spalování benzínu a motorové nafty v automobilech. Mezi produkty spalování, 

které mají nejvyšší škodlivý potenciál, patří hlavně CO2, oxidy dusíku a CO. 

Dalším problémem spojeným s použitím paliv vyrobených z ropy je její zásoba. 

Zásoby ropy klesají, a proto pohonné hmoty z ní vyrobené nejsou perspektivní. S tímto 

faktem je spojená i cena ropných produktů, která bude v závislosti se snižováním zásob ropy 

stoupat.  

 Východiskem je zavedení alternativních paliv v dopravě. Paliv jejichž spalováním 

bude vznikat podstatně méně nebo žádné škodliviny. Jejich zdroj bude obnovitelný nebo 

jejich  zásoba bude dostatečná na určité období.  

 V diplomové práci jsou uvedena jednotlivá alternativní paliva, která by mohla nalézt 

uplatnění v budoucnosti, a také paliva, která se již v současnosti používají v běžném provozu.  

Vysoké nároky ekologie tlačí výrobce a prodejce k vývoji a distribuci automobilů, 

které by pro svůj pohon používaly paliva s nízkými emisemi. V současnosti se jeví jako 

nejvýhodnější alternativní palivo stlačený zemní plyn. Rychlý vývoj těchto automobilů se 

však setkává s problémem pomalé tvorby právních a technických předpisů, které by 

v současné době zaručily bezpečnější  provoz vozidel na stlačený zemní plyn. 

V době tvorby diplomové práce nebyly schváleny předpisy, které by řešily 

problematiku bezpečnosti parkování, provádění servisu, oprav, údržby a kontrol automobilů 

s pohonem stlačeného zemního plynu. Dále nebyl schválen předpis určený pro bezpečnost 

pomalu plnících zařízení pro motorová vozidla (domácí plničky). I přes tento fakt se na 

českých silnicích pohybují stovky automobilů s pohonem zemního plynu.   

V diplomové práci jsou charakterizovány české i zahraniční právní a technické 

předpisy, řešící problematiku  bezpečnosti provozu vozidel, které používají stlačený zemní 

plyn ke svému pohonu. Dále jsou zde uvedeny  provozní  funkce a požární zabezpečení 

automobilů, plnících stanic a plnících zařízení stlačeného zemního plynu. 
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Cílem těchto poznatků je analýza předpisů, zabývající se stavbami a provozem 

v souvislosti s použitím alternativních paliv pro pohon automobilů a doporučení pro úpravu 

českých technických a právních předpisů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  9 

2 Rešerše 

 

prEN 13638 Návrh evropských standardů pro plnící stanice zemního plynu: 2005. 56 s.  

 

 Norma je určená pro definované plnící stanice zemního plynu pro plnění NGV. Norma 

zahrnuje veškeré vybavení plnící stanice od připojení na plynovodní řád až po plnící pistoli. 

Norma stanovuje základní podmínky pro výrobce plnící stanice, obecné zásady pro její 

výstavbu, nebezpečné zóny, postupy testování, seznamuje s funkcí čerpací stanice, poskytuje 

instrukce pro plnění NGV, údržbu a uvedení do provozu.  

 

prEN 13946 Návrh evropských standardů pro plnící zařízení zemního plynu: 2005. 31 s.   

  

 Tato norma je určená pro definované plnící zařízení zemního plynu pro plnění NGV. 

Norma dělí toto zařízení na dva důležité typy. Zařízení určené pro venkovní instalace 

a zařízení určené pro instalaci uvnitř budov. Norma seznamuje s jeho hlavními částmi, funkcí 

a bezpečnostními opatřeními tohoto zařízení, stanovuje obecné zásady instalace zařízení a 

jeho testování, zkoušení a údržbu a ukládá základní povinnosti pro výrobce zařízení.   

 

ČSN EN 13423 Provozování vozidel na stlačený zemní plyn: 2000. 9 s.  

 

 Tato norma popisuje zabezpečení činností automobilů, které používají ke svému 

pohonu zemní plyn. Norma podává hlavně základní doporučení  pro  provoz, parkování, 

plnění a servis NGV. Norma je určena pro majitele, provozovatele, obchodníky a mechaniky 

NGV. 

 

TDG 304 02 Plnící stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla: 2006. 20 s. 

 

 Toto technické doporučení stanovuje základní podmínky pro umisťování, provedení 

a provoz  plnících stanic stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla. 
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3 Historie alternativních paliv 

 U zrodu a využití energie  spalování stál jako první v historii italský fyzik Alessandro 

Volta, který se zabýval studiem elektrické energie a složením plynu. V roce 1777 sestrojil 

plynovou pistoli. Funkce této pistole byla založena na principu spalování směsi vodíku a 

kyslíku iniciované elektrickou jiskrou. V roce 1791 John Barbey (Anglie) navrhl využití 

hořlavého plynu ve směsi se vzduchem k pohonu turbíny. Francouz Philipe Lebon nechal 

patentovat motor poháněný svítiplynem v roce 1801.  

První spalovací motor, který poháněl automobil, vynalezl švýcarský vysloužilý voják 

Issac de Rival. Vozidlo poháněné tímto motorem  bylo patentováno roku 1807. Jako palivo 

Issac de Rival použil svítiplyn. Tento motor značně zdokonalil až francouz  belgického 

původu Jean Joseph Etienne Lenor, který je považován za tvůrce zážehových motorů. V roce 

1859 dostal patent na tento typ automobilu. Pro pohon motoru byl použit svítiplyn, který byl 

stlačen v nádržce umístěné na vozidle. V roce 1861 uskutečnil s tímto automobilem zkušební 

jízdu dlouhou 18 km. Zemní plyn byl poprvé jako palivo pro spalovací motory použit v roce 

1872. O rok později se poprvé použilo k pohonu automobilu benzínu. 

 V roce 1887 francouz H. Krieger zkonstruoval drožku, která používala k pohonu kol 

dvou elektromotorů. Tyto elektromotory poháněly každé kolo zvlášť. 

 V roce 1892 Ing. Rudolf Diesel nechal patentovat motor, který fungoval na principu 

vznícení paliva vstříknutého do stlačeného vzduchu. Prototyp Dieselova motoru byl 

představen v roce 1897. Jako paliva pro tento motor bylo možno použít i rostlinného oleje. 

 Koncem 19. století se pro pohon vozidel začaly používat ropné produkty (benzín a 

motorová nafta). Toto období bylo velkým převratem automobilového průmyslu. Zdálo se, že 

tyto kapalná paliva vytlačí plynná paliva z použití. Během období první a druhé světové války 

byl zaznamenán velký nedostatek ropných paliv. Proto jako palivo pro spalovací motory bylo 

použito znovu plynu. Vzhledem k množství ložisek uhlí bylo místo benzínu používáno 

svítiplynu. Zásobníky svítiplynu byly ve formě gumových vaků, které byly připevněny na 

vozidle. 

Od svého vzniku si paliva vyrobená z ropy držela nejvyšší oblíbenost. Svět si 

intenzivně začal uvědomovat negativní vliv spalování ropných produktů na životní prostředí 

v 70. letech dvacátého století. Od 80. let  výrobci pohonných hmot začali spolupracovat s 

výrobci automobilů za cílem snížit emise automobilů. Od 90. let se začaly používat 

alternativní paliva, které stále více vytlačují benzín a motorovou naftu z použití.  [10,14] 
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4 Druhy  alternativních paliv  

4.1 Zemní plyn 

Zemní plyn je směs hořlavých plynů. Zemní plyn je tvořen cca z 90 % metanem. 

Zbytek je složen dusíkem, oxidem uhličitým a vyššími uhlovodíky. Zemní plyn je lehčí než 

vzduch. Tuto vlastnost je možno brát jako prvek bezpečnosti při jeho použití se srovnáním 

s LPG, který je těžší než vzduch. Aby se zemní plyn zkapalnil musí se ochladit na teplotu -

162 °C. Zkapalněný zemní plyn je označován zkratkou LNG - Liquefied Natural Gas. 

Z důvodu problematického zkapalňování se pro použití  pohonu motorů v ČR používá 

stlačený zemní plyn, který se stlačuje přibližně  na  tlak 20 MPa do zásobníků uložených ve 

vozidle. Stlačený zemní plyn je označován CNG – Compressed Natural Gas. Ve srovnání 

s tlakovými nádržemi na LPG jsou nádrže CNG větší a odolnější vyššímu tlaku. 

Zemní plyn při spalování produkuje podstatně méně škodlivých emisí než benzín 

a motorová nafta. Provoz automobilů na CNG je ekonomicky výhodnější než provoz 

na paliva vyrobená z ropy. 

Přestavba automobilů na provoz zemního plynu je konstrukčně jednoduchá a finančně 

se pohybuje v řádech desítek tisíc Kč. Mnoho automobilek v dnešní době vyrábí sériově  

automobily, které umožňují pohon na zemní plyn. Většinou automobil umožňuje provoz jak 

na CNG tak i benzín.   

 Možné je zakoupení vlastního plnícího zařízení CNG pro plnění vozidel, které může 

být umístěno podle požadavků zákazníka např. v areálu firmy či úřadu nebo dokonce i na 

zahradě rodinného domku. Doprava paliva do plnících stanic a plnících zařízení je 

ekologická, protože se uskutečňuje existující sítí plynovodů. 

 Světové zásoby zemního plynu by mohly pokrýt spotřebu plynu na 150 let. Provoz 

automobilu na CNG je značně ekologičtější než klasická paliva a cena tohoto paliva je nízká. 

Spalovací motory jsou lehce přestavitelné. Z těchto  důvodů se dá považovat zemní plyn jako 

vhodné alternativní palivo budoucnosti. [10,11] 

 

4.2 Zkapalněné ropné rafinérské plyny (LPG)  

 LPG – Liquefied Petroleum Gas (zkapalněná plynná směs propanu a butanu) je 

v současnosti nejrozšířenějším alternativním palivem, které má v ČR rozsáhlou síť čerpacích 

stanic. LPG se získává jako vedlejší produkt rafinace ropy. I přes jeho původ je LPG 

zařazován mezi alternativní paliva a to díky nízkým emisím zplodin, které při jeho spalování 

vznikají. 
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Tento zkapalněný plyn lze použít pro pohon zážehového i vznětového motoru. Úprava 

automobilu se zážehovým motorem je konstrukčně i finančně obdobná přestavbě vozu na 

pohon CNG a používá se především u osobních automobilů. Úprava vznětového motoru na 

tento pohon je již komplikovanější a využívá se u nákladních automobilů a autobusů. Propan-

butan je za normálních podmínek v plynném stavu a dá se jednoduše poměrně malým tlakem 

zkapalnit. LPG je v automobilu skladován v kapalném stavu v tlakové lahvi.   

 K výhodám tohoto paliva patří jeho nízká cena, která činí zhruba polovinu ceny 

benzínu či motorové nafty. Ačkoliv je spotřeba paliva při použití LPG vyšší o 20% a motor 

má o 5% nižší výkon, jeho použití se z ekonomického hlediska vyplatí.  

 Množství LPG pro pohon automobilů je závislé na těžbě ropy a následné výrobě 

benzínu a motorové nafty. Trendem dnešní a budoucí doby je a bude z ekologických důvodů 

snížit spotřebu ropných paliv. LPG tedy není perspektivním pohonným palivem vozidel. 

[10,23]  

 

4.3 Biopaliva 

4.3.1 Bioplyn 

 Bioplyn vzniká při biologických procesech organických látek. Těmito látkami jsou 

nejčastěji odpady v městských čistírnách, chlévská mrva a prasečí kejda. Bioplyn je směs 

převážně metanu a oxidu uhličitého. Dále obsahuje v poměrně malém množství vodík, dusík 

a sirovodík. Pro pohon motorových vozidel se musí tento plyn upravit zbavením především 

oxidu uhličitého a sirovodíku. Takto upravený plyn odpovídá požadavkům zemního plynu, 

a proto má totožné vlastnosti i využití.  

 Nevýhodou v použití bioplynu pro pohon vozidel je jeho omezené množství a jeho 

nákladné čištění na kvalitu zemního plynu. [10,11,28] 

 

4.3.2 Bionafta 

 Bionafta se vyrábí z rostlinných olejů, nejčastěji z řepkového nebo slunečnicového 

oleje. V ČR se  vyrábí bionafta z řepkového oleje. Bionaftu lze použít pro pohon vznětových 

motorů. Pro toto použití se musí řepkový olej upravit esterifikací na metylester řepkového 

oleje (v ČR je proto bionafta označována jako MEŘO). 

 Na našem území se bionafta přestala distribuovat do čerpacích stanic v roce 2004. Její 

využití spočívá v přidávání MEŘO do motorové nafty. 



 

  13 

 MEŘO má dobré ekologické vlastnosti a i jeho emise při spalování jsou nižší než 

v případě motorové nafty. Dalším velkým přínosem využití MEŘO je jeho obnovitelný zdroj. 

[10,11,28] 

 

4.3.3 Bioetanol  

 Bioetanol se vyrábí kvašením surovin, obsahující cukry, škrob a celulózu, a následnou 

destilací. Jako palivo se bioetanol nepoužívá, protože je toxický, má agresivní vlastnosti na 

motor a vysoké emise aldehydů. Používá se jako příměs do benzínu. Jedná se o palivo 

s obnovitelným zdrojem, a proto je určitou podporou zemědělství jako bionafta. [10,11,28] 

 

4.4 Vodík 

 Pro pohon automobilů může být vodík využit třemi způsoby. Přímým spalováním 

vodíku ve spalovacím motoru, přidáváním vodíku do směsi běžných paliv se vzduchem a 

získávání elektrické energie chemickou reakcí vodíku s kyslíkem v palivových článcích.  

  

4.4.1 Přímé spalování vodíku 

 Vozidla mohou být poháněna přímým spalováním vodíku ve směsi se vzduchem 

obdobně jako běžné pohonné hmoty. Při tomto spalování vzniká pouze voda a malé množství 

oxidů dusíku. Systém přímého spalování vodíku má ale v současnosti dvě podstatné 

nevýhody. Cena vodíku je vysoká v závislosti na jeho finančně náročné výrobě. Vodík je ve 

směsi se vzduchem výbušný a proto celý palivový systém automobilu vyžaduje důkladnou 

těsnost. [6] 

 

4.4.2 Přidávání vodíku do směsi paliva 

 Problémem vodíku pro použití pohonu vozidel je jeho složitá výroba, skladování a 

manipulace. Tyto nedostatky mohou být eliminovány pokud se bude vodík pouze přidávat do 

spalovacího prostoru motoru využívající pro svůj pohon klasických paliv. Přidáním několika 

procent vodíku a současným snížením dodávky klasického paliva do vzduchu za vytvoření 

hořlavé směsi se sníží spotřeba automobilu i jeho emise spalin. 

 Vodík není v automobilech skladován, ale získáván reakcí kapalných organických 

hybridů, které jsou skladovány ve voze v klasických palivových nádržích. Reakce 

organických hybridů probíhá přímo v automobilu ve speciálním reaktoru. Reakce je 

endotermní (nutná dodávka tepla) a proto se umisťuje reaktor na výfukovém potrubí 
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automobilu, ze kterého teplo reaktor odebírá. Vzniklý vodík je pak přiváděn do spalovacího 

prostoru motoru. 

 Díky tomu, že jsou organické hybridy kapalné, umožňují jednodušší manipulaci a 

distribuci v porovnání s využitím kapalného vodíku pro pohon vozidel.  [24] 

 

4.4.3 Palivové články 

 Vyšší uplatnění v budoucnosti má pro pohon vozidel elektromotor než spalovací 

motor. Princip činnosti elektromotoru a palivových článků je poměrně jednoduchý. Elektrický 

proud, kterým je poháněn elektromotor se vyrábí v palivových článcích. Palivový článek je 

složen z anody, katody a elektrolytu, který je umístěn mezi nimi. Na katodě dochází k redukci 

oxidačního činidla, kterým je atmosférický kyslík. Kyslík se redukuje na aniony O2-. Na 

anodu se přivádí palivo (vodík), který se redukuje na kationy H+. Uvolněné elektrony jsou 

vychytány anodou a je vytvořen elektrický proud, který teče přes elektrický spotřebič ke 

katodě. Na katodě reaguje O2- s H+ za vzniku vody nebo vodní páry. 

 Vodík je vysoce výbušný a jeho malé molekuly mohou snadno nalézt netěsnost, proto 

se vyžaduje v automobilu velmi těsný palivový systém. 

 Tímto pohonem vozidel se již mnoho let zabývá spousta automobilek. Výsledkem 

tohoto vývoje je několik funkčních prototypů, které splňují hlavní technické  požadavky na 

automobily i požadavky zákazníka. Požadavky zákazníka směřují především k bezpečnosti, 

výkonu, komfortu, spotřebě a nulovým emisím. Jeho nevýhodou je cena, která je příliš vysoká 

a nedostatečná infrastruktura čerpacích stanic a servisu. 

 Pohon vozidel vodíkem bude v budoucnosti ekologicky efektivní pokud se k jeho 

výrobě využije energie větru, vody nebo slunce. Vývoj těchto vozidel je na svém počátku a to 

nejen z hlediska technologie automobilů, ale i zcela nové síti čerpacích stanic a servisů .  

 Vodíkový pohon automobilů je velmi zajímavou alternativou spalovacích motorů a to 

díky obnovitelnému zdroji a nízkým nebo nulovým emisím v závislosti na tom jakým 

způsobem byl vodík vyroben. [10,11,28] 

 

4.5 Elektrický proud 

 Pohon vozidel prostřednictvím elektromotoru je jedno z dalších z alternativních 

řešení. Vozidlo může využívat elektrický proud buď přímo ze sítě (např. trolejbusy a 

tramvaje) nebo čerpat el. energii ze zabudovaných baterií, které se po vybití musí nechat 
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nabít. Výhodou obou variant jsou prakticky žádné škodlivé emise a nízká hladina hluku. 

K nevýhodám patří dlouhá doba nabíjení a vysoká pořizovací cena elektromobilu. 

K nabíjení se používá domácí elektrická zásuvka. Nabíjení trvá cca 10 hodin. Údržba 

akumulátorů se provádí pouze doléváním destilované vody. 

Běžné elektromobily mají výkon motoru 40 kW a jejich maximální rychlost dosahuje 

100 km/h. Maximální dojezd u vozidla činní od 70 km do 115 km, podle zatížení vozu jeho 

celkovou váhou a požadovaným výkonem. 

Elektromobily se nesetkaly s velkým zájmem zákazníků. Náklady na baterie jsou 

vysoké a vozidla mají nízkou dojezdovou vzdálenost. I pomalé nabíjení baterií přispívá 

k tomuto nezájmu. Elektromobily se převážně uplatňují v dopravě na krátké vzdálenosti,a tam  

kde je požadována nízká hlučnost a nulové emise. [10,11,28] 

 

4.6  Hybridní vozidla 

 Hybridní pohon je pohon vozidla více jak jedním poháněcím zdrojem. Pro účelnou 

kombinaci se volí pohon spalovacím motorem a elektromotorem. Tato kombinace eliminuje 

nedostatky obou pohonů. Spalovací motor disponuje dobrými jízdními výkony a velkými 

dojezdy. Elektromotor umožňuje provoz bez emisí (např. ve městech). Elektromotor pracuje 

zároveň jako hnací jednotka i generátor při brzdění. 

 Vozidlo umožňuje pohon spalovacím motorem nebo elektromotorem podle požadavků 

řidiče na levný a ekonomický provoz, nebo maximální dojezd. Elektromotor může pohánět 

automobil současně se spalovacím motorem. V tomto případě se jejich  výkony sčítají a 

zvyšuje se tažná síla.  

 Automobily s hybridním motorem jsou na trhu již řadu let. Jejich úkolem je snížit 

emise a náklady při provozu. Tyto automobily jsou jedním z  řešení přechodného období do 

nastoupení automobilů poháněných vodíkem. [10,11,28] 

 

5 Hodnocení využitelnosti použití alternativních paliv 

 V dnešní době není schopný žádný druh alternativního paliva svými vlastnostmi 

soupeřit s motorovými palivy vyrobenými z ropy. Ropná paliva přežijí ještě mnoho desetiletí. 

Vývoj alternativních paliv bude tlačit ekologie a cena ropy. 

I když je LPG označováno jako alternativní palivo, nelze s ním uvažovat pro pohon 

automobilů v budoucnosti. S poklesem produkce motorové nafty a benzínů bude klesat i 

produkce LPG. 
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Zemní plyn je levné ekologické palivo s dostatečnými zásobami. Proto do nastoupení 

běžného provozu vozidel s pohonem vodíkem bude zemní plyn preferován před ostatními 

pohonnými hmotami. 

 Bioetanol a bionafta své uplatnění již mají. Tyto paliva se přimíchávají do ropných 

paliv. Nelze jimi ale ropná paliva nahradit a to hlavně z důvodů jejich nízké produkce. 

 Budoucnost pohonu vozidel patří vodíku. Jedná se o poměrně novou technologii a to 

jak vozidel, tak i čerpacích stanic a servisu. Ještě řadu let potrvá než se pohon vodíkem stane 

běžnou záležitostí.  

Vodík a zemní plyn vykazují při jejich manipulaci značná požární nebezpečí, a proto 

je potřeba věnovat velkou pozornost požárnímu zabezpečení automobilů a plnících stanic, 

účelnému sestavení právních a technických předpisů, které zabezpečí, jak požární bezpečnost 

provozu automobilů, tak i jejich tankování, parkování a servis. 

Vodík je ekologické pohonné palivo automobilů s nevyčerpatelným zdrojem. Lze ho 

označit jako palivo budoucnosti. I přes tyto fakta, ale nebude v této práci dále vodík rozebrán. 

Vodík a zemní plyn jsou hořlavé plyny, které jsou lehčí než vzduch. V kapitole 11 jsou určena 

nebezpečí provozu plnících stanic, plnících zařízení, NGV, parkování a servisu a navržena 

preventivní opatření k zamezení vzniku požáru či výbuchu. Jelikož vodík a zemní plyn mají 

obdobné vlastnosti, je možné některá stanovená nebezpečí a preventivní opatření určená pro 

zemní plyn srovnat s nebezpečím  provozu vozidel s vodíkovým pohonem. Molekula vodíku 

je menší než molekula metanu, a proto veškeré systémy pracující s vodíkem musí být těsnější 

než systémy určené pro zemní plyn. Vodík má mnohem širší meze výbušnosti a mnoho 

dalších nebezpečnějších vlastností. Proto musí být preventivní opatření, které sníží riziko 

vzniku požáru nebo výbuchu, ve srovnání se zemním plynem důkladnější.  

Na českých silnicích již řadu let jezdí vozidla s pohonem zemního plynu. Staví se plnící 

stanice na zemní plyn. Rychlý vývoj tohoto provozu se setkává v ČR s problémem pomalé 

tvorby právních a technických předpisů, které by sloužily k bezpečnějšímu provozu. 

 Z těchto uvedených  důvodů je v dalších kapitolách rozvedena pouze problematika 

zemního plynu. 
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6 Zemní plyn 

6.1 LNG 

LNG (Liguefied Natural Gas) je zemní plyn, který je skladován v kapalné formě. LNG 

je tvořen 90 až 100 % metanem. Zbytek obsahuje převážně vyšší uhlovodíky. LNG je 

namodralá průzračná kapalina bez zápachu, nekorozivní, netoxická, s nízkou viskozitou.  

Využití LNG ve světě je zastoupeno v menší míře než využití např. LPG nebo CNG. 

Nejvíce vozidel s pohonem LNG je v USA. Ve světě jezdí na LNG několik tisíc vozidel.   

Výhodou LNG je jeho menší skladovací objem ve vozidle ve srovnání se zásobníky 

určené pro CNG. S velikostí nádrže je spojen i dojezd vozidla, který je při použití pohonu 

LNG vyšší než při pohonu CNG. K dalším výhodám provozu vozidla na LNG patří nepříliš 

těžká palivová nádrž a krátká doba plnění vozidla . 

 LNG se pro pohon motorových vozidel v ČR nepoužívá. Důvodem je jeho absence. 

LNG by se do ČR musel dovážet, nebo by se musel v ČR vyrobit. Jeho výroba, případně 

dovoz, by se negativně projevil na ceně LNG. Zavedení LNG do provozu nese spoustu 

dalších nevýhod. LNG je nutno skladovat a přepravovat v kryogenních nádržích při velmi 

nízkých teplotách okolo – 160 °C. K chlazení zásobníků se používá kapalný dusík. Z těchto 

důvodů jsou technologie, které se využívají pro skladování a přepravu LNG složitější a 

finančně nákladnější. Další významnou překážkou zavedení LNG pro pohon vozidel je 

skutečnost, že vozidla na tento pohon nejsou sériově vyráběna.[6,32] 

 Využití LNG se v ČR v budoucnosti neočekává. Důvody jsou uvedeny v předchozím 

odstavci. Pokud by, ale došlo k výstavně plnících stanic LNG, jejich výskyt a provoz vozidel 

s tímto pohonem  bude ojedinělý. Technické bezpečnostní požadavky na parkování, opravy, 

údržbu a servis mohou být z velké většiny totožné s požadavky provozu vozidel s pohonem 

CNG. Proto je tématika LNG v této práci zastíněna. 

 

6.2 CNG 

6.2.1 Fyzikálně – chemické vlastnosti CNG 

 Zemní plyn je z chemického pohledu směs metanu s poměrnou příměsí vyšších 

uhlovodíků, oxidu uhličitého a dusíku. Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah 

metanu. Ve většině evropských zemí je podíl metanu v zemním plynu minimálně 90%. 

 Zemní plyn je hořlavý, výbušný, bez barvy, bez zápachu a lehčí než vzduch. Zemní 

plyn taje při teplotě – 162 °C a tuhne při teplotě – 182  °C. Jeho hustota při teplotě 0 °C činní 

0,72 kg/m3. Zemní plyn má výhřevnost 34 MJ/ m3. Pro účely signalizace možného úniku 



 

  18 

plynu se do zemního plynu před vstupem do distribuční sítě přidává silně páchnoucí látka tzv. 

„odorant“. Zemní plyn není jedovatý  a jeho narkotické účinky jsou zanedbatelné. Citlivé 

osoby mohou být drážděny tímto plynem při kontaktu s kůží.  [32] 

 

6.2.2 Ekologie provozu CNG 

 Ekologické výhody zemního plynu spočívají hlavně v jeho složení. Při jeho spalování 

vzniká díky poměru atomů vodíku a uhlíku v molekule mnohem méně škodlivin než 

u spalování paliv vyrobených z ropy. Zemní plyn je tvořen převážně metanem CH4, který má 

poměr uhlíku a vodíku 1:4. Vysoký podíl vodíku, ze kterého při spalování vzniká pouze voda, 

činní zemní plyn šetrný k životnímu prostředí. Porovnání emisí zemního plynu, benzínu 

a motorové nafty charakterizuje graf č.1. Modré sloupce vyjadřují množství vzniklých emisí 

spalováním zemního plynu s porovnáním s emisemi vzniklými při spalování benzínu. Fialové 

sloupce vyjadřují množství vzniklých emisí spalováním zemního plynu s porovnáním 

s emisemi vzniklými při spalování motorové nafty. Každý sloupec má uvedeno o kolik 

procent se sníží emise s porovnáním benzínu a motorové nafty při použití zemního plynu pro 

pohon vozidel. [8] 
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Graf  č.1:Potenciál redukce emisí při využití zemního plynu v dopravě [33] 
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6.2.3 Ekonomie provozu CNG 

Použití zemního plynu pro provoz automobilu je cenově výhodnější než pohon 

ropnými palivy. Pro názornost je níže uveden jednoduchý srovnávací příklad provozních 

nákladů automobilu s  benzínovým pohonem a automobilu se sériově vyráběným pohonem 

CNG. K výpočtům byl použit nový vůz Renault Kangoo s motorem 1.6 16v v základní 

výbavě. Všechny údaje jsou platné k dni 3.března 2008. [6,13] 

Průměrná spotřeba automobilu (psa)  (benzín / CNG)  7,8 [l/100 km]  /  6 [kg/100km ] 

Cena PH k 3.březnu 2008         (cph)  (benzín / CNG) 31  [Kč/l]  / 22 [Kč/kg]   

Cena automobilu s DPH    (ca)  (benzín / CNG)  287 200 [Kč] / 370 200 [Kč]    

Náklady na benzínový provoz 1 km = psa · cph /100 = 7,8 · 31 / 100 = 2,4 Kč 

Náklady na CNG provoz 1 km = psa · cph /100 = 6 · 22 / 100 = 1,35 Kč 

Úspora při použití CNG je dána rozdílem nákladů (benzín/CNG) a na 1 km činní 1,05 Kč. 

Rozdíl pořizovacích cen automobilů je 83000 Kč. Návratnost ceny při koupi automobilu 

s CNG pohonem je tedy po ujetí cca 77500 km. Návratnost pořizovací ceny Renault Kangoo 

je charakterizována v grafu č.2. 

 Systém pro plnění motoru CNG je možné i dodatečně vestavět. K přestavbě osobních 

automobilů se využívají převážně vozidla s benzínovým pohonem. Cena této přestavby se 

pohybuje okolo 60000 Kč. V tomto případě by návratnost ceny přestavby byla po ujetí cca 

56000 km. Sériově vyráběné NGV dodává na trh již řada výrobců. U každého výrobce 

automobilu je cenový rozdíl mezi  pohonem CNG a pouze benzínovým pohonem odlišný. 
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6.2.4 Požárně technické charakteristiky CNG 

 

 Jedn. Zemní plyn Benzíny Nafty LPG 

Oktanové číslo, rozsah  128 91 až 98 - 100 až 110 

Cetanové číslo, rozsah  - - 51 až 55 - 

Teplota vzplanutí °C - -20 nad 55 - 69 až -60 

Teplota hoření °C - -20 nad 80 - 

Teplota vznícení °C 537 cca 340 cca 250 400 až 450 

Teplota varu °C -162 30 až 210 180 až 370 -42 až -0,5 

Teplota tuhnutí °C -182 -40 do 0 -138 až-186 

Hustota kg/m3 0,72 

Při 0°C 

725 až 775 

Při 15°C 

800 až 845 

Při 15°C 

502 až 579 

Při 15°C 

Výhřevnost kapalné fáze 

Výhřevnost plynné fáze 

MJ/kg 

MJ/ m3 

 

34 

43,5 41,8 46,5 

94 

Spodní mez výbušnosti % 4,4 0,6 0,5 1,5 

Horní mez výbušnosti % 15 8 6,6 9,5 

Tabulka č.1: Požárně technické charakteristiky motorových paliv [2,3,4,5] 

 

 Vysoké oktanové číslo zvyšuje odolnost proti samovznícení (klepání motoru). CNG 

má nejvyšší hodnotu oktanového čísla, a proto je jeho spalování v motoru méně hlučné než 

při spalování ostatních motorových paliv. Z hlediska požární bezpečnosti je důležitá spodní 

mez výbušnosti. Spodní mez výbušnosti zemního plynu dosahuje 4,4 %. Po překročení této 

koncentrace zemního plynu ve směsi se vzduchem bude směs zapalitelná. Tato hodnota je 

s porovnáním spodních mezí výbušnosti jiných paliv nejvyšší a tudíž představuje z tohoto 

pohledu nejnižší nebezpečí. Zemní plyn je lehčí než vzduch. Při úniku se nebude kumulovat 

při zemi jako je tomu u LPG, který je těžší než vzduch. V případě úniku ropných produktů 

může dojít k vsakování do půdy nebo zatečení do níže položených prostor. U CNG k tomuto 

jevu nedochází.  

 Zemní plyn snadno vzplane iniciací otevřeným ohněm, elektrickou jiskrou, 

intenzivním třením, nebo od silně rozpálených ploch a podobně. 

 Vysvětlení pojmů z oblasti „požárně technických charakteristik“ použitých v tabulce 

č.1 je uvedeno v příloze č. 2. 
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6.2.5 Rozvoj CNG v ČR 

Zemní plyn se v ČR začal uplatňovat pro použití pohonu motorových vozidel od roku 

1981. V současné době se na českých silnicích pohybuje přibližně 900 motorových vozidel 

využívající pohon CNG. Z toho 650 dodávkových a osobních automobilů, 195 autobusů,  

5 komunálních vozidel a 21 ostatních vozů. Osobní a dodávková NGV je možno v ČR 

zakoupit od 7 dovozců, kteří nabízejí celkem 15 modelů vozů. Autobusy s CNG pohonem 

nabízejí v ČR tři výrobci a dovozci. [9] 

 V prosinci 2001 přijala Evropská komise (EC) dva návrhy směrnic, které se zabývají 

alternativními palivy. EC vyjádřila podporu v užití alternativních paliv a načrtla plán jak v 15 

státech EU dosáhnout 20 % náhrady ropných paliv do roku 2020. K realizaci tohoto plánu 

mají být užita biopaliva, zemní plyn a vodík. Scénář předpokládaného vývoje těchto 

alternativních paliv v ČR uvádí tabulka č.2. Podle tohoto plánu má zemní plyn v rozsahu  

10%  do roku 2020 nahradit benzín a motorovou naftu. Vývoj prodeje CNG, vývoj plnících 

stanic CNG a počet vozidel CNG je znázorněn v grafu č.3. 

Cíl dosáhnout do roku 2020 podílu spotřeby zemního plynu v dopravě minimálně 10% 

v souladu s návrhy směrnic EC je zakotven i v usnesení vlády české republiky ze dne 11. 

května 2005 č.563. 

 

Rok Biopaliva   [%] Zemní plyn [%] Vodík [%] Celkem  [%] 

2005 2   2 

2010 6 2  8 

2015 7 5 2 14 

2020 8 10 5 23 

Tabulka č.2: Scénář předpokládaného vývoje AP [33] 
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Graf č. 3: Výhled rozvoje CNG [33] 
 

 
Obrázek č. 1: Mapa plnících  stanic CNG v ČR [6] 

 

 



 

  23 

6.2.6 Rozvoj CNG ve světě 

 K listopadu 2007 jezdí na zemní plyn ve světě více než 7 milionů vozidel. Největší 

podíl k celkovému počtu má Pakistán s 1,55 miliony NGV, Argentina s 1,445 miliony NGV 

a Brazílie s 1,375 miliony NGV. Oficiálně jsou motorová vozidla s CNG pohonem užívána 

v 77 zemích světa. Počet plnících stanic CNG přesahuje 11 tisíc. Současná roční světová 

spotřeba zemního plynu pro pohon NGV se odhaduje na 12 mld. m3. Přehledný počet vozidel 

využívající ke svému pohonu CNG je uveden v obrázku č.2. 

 V Evropě jezdí na zemní plyn 600 tisíc vozidel, které mají možnost natankovat u 2100 

plnících stanic CNG. Nejvíce NGV v Evropě jezdí v Itálii (433 tisíc), Ukrajině (100 tisíc), 

Rusku (75 tisíc) a v Německu (55 tisíc). [32] 

 

 

Obrázek č.2: Počet vozidel s pohonem CNG ve světě [33] 

 

6.2.7 Využití CNG v dopravě 

 Ekonomie a ekologie NGV je hlavním důvodem zavádění zemního plynu pro pohon 

automobilů. Tyto vozy se především z ekologických důvodů užívají ve městech s vysokým 

dopravním zatížením. Zemní plyn je jako palivo hlavně  využíván ve veřejné hromadné 

dopravě, nákladní a speciální dopravě, osobní a užitkové dopravě. 
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Veřejná hromadná doprava 

 CNG se pro pohon vozidel uplatňuje ve veřejní hromadné dopravě v ČR hlavně 

prostřednictvím autobusů. Největší zastoupení mají ČSAD Bus Ústí nad Labem (52  

autobusů) a Dopravní podnik města Havířov (42 autobusů). V ČR sériově vyrábí autobusy 

s CNG pohonem Ekobus, Karosa, TEDOM. V zahraničí vyrábí tyto autobusy téměř všechny 

známé automobilky například Mercedes-Benz, Iveco, MAN, Volvo, Neoplan, Isuzu, Renault. 

[32] 

 Plynárenské společnosti poskytují finanční příspěvek 200000 Kč na nově zakoupený 

autobus poháněný CNG a to v celkovém rozsahu 10 mil./rok, pokud jim bude na takto 

podpořeném autobusu poskytnuta reklamní plocha v přiměřeném rozsahu pro další prezentaci 

projektu zemního plynu v dopravě. [22] 

 

 Nákladní a speciální doprava 

 Dálková doprava nákladními vozy s pohonem CNG je omezena jejich krátkým 

dojezdem. Proto se používá přepravy velkých nákladů těmito nákladními vozy pouze v určité 

lokalitě. V ČR oblast nákladní dopravy vozidly s CNG pohonem nalezly působiště ve svozu 

komunálního odpadu. 

 Zemního plynu může být využito i v dalších druzích dopravy. Především v uzavřených 

prostorách kvůli požadavkům na nízké emise výfukových plynů. Vysokozdvižné vozíky se 

používají  ve skladech, rolby ledu na zimních stadionech. 

 Ve světě jsou poháněny zemním plynem tankery, trajekty, vyhlídkové lodě, 

lokomotivy. Ojediněle se používá zemního plynu i v letecké dopravě. [32] 

    

Osobní a užitkové automobily  

 Osobní a užitkové NGV lze pořídit sériově vyrobené nebo je možno si nechat upravit 

benzínový či naftový automobil specializovaným servisem. Sériové automobily na pohon 

CNG vyrábí již řada automobilek. K nejznámějším výrobcům, kteří dováží NGV do ČR patří: 

Fiat, Opel, Citroen, VW, Renault, Mercedes-Benz, Honda, Ford, Toyota, Nissan, Mitsubischi. 

 Velkou výhodou je možnost plnění CNG nejen na veřejných plnících stanicích, ale i 

pomocí plnících zařízení. Tyto zařízení se napojují na plynovou síť a mohou se umístit např. 

do areálu soukromé firmy a nebo přímo doma pro plnění svého vlastního vozu.  [32] 
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7 CNG v motorových vozidlech, provoz 

Zemní plyn může být užíván jako palivo v automobilech s pohonem zážehovým  

i vznětovým motorem. Základem je sériově vyrobený automobil, který je dodatečně vybaven 

palivovým systémem plnění motoru CNG. Řada výrobců osobních a dodávkových vozidel 

vyrábí tyto automobily s možností volby pohonu buď benzínem nebo zemním plynem. Další 

alternativou je pořízení automobilu pouze s pohonem na benzín a jeho následná přestavba 

u specializovaného servisu. Nákladní automobily a autobusy jsou taktéž už od výrobce 

dodávány se speciálním plynovým motorem nebo je možné  nechat automobil či autobus 

přestavět na pohon CNG. 

  

7.1 Popis funkce NGV  

Přes plnící ventil a vysokotlaké plynové potrubí dochází k plnění vysokotlaké zásobní 

nádrže vozidla stlačeným zemním plynem na plnících zařízeních nebo plnících stanicích. 

Tento ventil může být umístěn  v prostoru pro čerpání kapalných pohonných hmot, 

v motorovém prostoru nebo samostatně v karoserii. Palivo je skladováno v tlakových 

kompozitních, hliníkových nebo ocelových nádobách. Jejich objem z pravidla činní 70 až 100 

litrů. Tyto nádoby mohou být v osobních automobilech od výroby umístěny v podvozku 

vozidla nebo v případě přestavby v zavazadlovém prostoru. U autobusů jsou vysokotlaké 

zásobní nádrže umístěny v zavazadlovém prostoru nebo na střeše. Při provozu automobilu se 

palivo dostává přes vysokotlaké potrubí do regulátoru plynu, kde dochází k redukci vysokého  

tlaku na tlak provozní. Plyn je vstřikován prostřednictvím vstřikovačů do směšovače, kde se 

palivo mísí se vzduchem a vytváří se zápalná směs. Lambda sonda měří emise spalin, které 

vyhodnocuje řídící jednotka. Řídící jednotka pak určuje množství stříknutého paliva tak, aby 

byly emise spalin sníženy na minimum a zároveň zachován požadovaný výkon motoru. Na 

palubní desce je umístěn přepínač provozu benzín/plyn a ukazatel množství plynu v tlakových 

nádobách. Schéma plynového systému CNG vozidla Škoda Fabia je uveden na obrázku č.3  

[6,10] 
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Obrázek č.3: Schéma plynového systému CNG [9] 
 
7.2 Požární zabezpečení NGV 

 Tlakové lahve sloužící pro uskladnění CNG ve vozidle jsou kontrolovány ihned po 

jejich výrobě. Každá láhev prochází ultrazvukovou a tlakovou zkouškou na jeden a půl 

násobek pracovního tlaku (30 MPa). Tlakové lahve jsou zkoušeny destrukčním tlakem, 

průrazem a tepelným namáháním. Působením destrukčního tlaku se mohou lahve pouze 

rozevřít a nesmí se rozlétnout žádné části nebo úlomky pláště. 

 Materiál plynových rozvodů automobilu garantuje odolnost ve výši několika násobku 

provozního tlaku. 

 Některé autobusy mohou být vybaveny svým vlastním automatickým hasebním 

obvodem. V případě indikace havarijního nebo jiného havarijního stavu je systém spuštěn a 

do motorového prostoru je přiváděn oxid uhličitý. Vznikající požár je tímto potlačen. 

 V případě havárie automobilu a porušení palivového systému CNG dojde v těchto 

částech k rychlému snížení tlaku plynu. Rychlé snížení tlaku zaznamená primární 

nadprůtokový ventil umístěnýma výstupu vysokotlakého zásobníku stlačeného zemního 

plynu, který se uzavře a zabrání tím úniku plynu. Součástí tohoto ventilu je i tavná pojistka. 

Při požáru je pojistka přetavena působením tepla  a plyn uskladněný v zásobnících vozidla je 

vypouštěn mimo prostor automobilu nebo do zavazadlového prostoru pokud je zde 
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vysokotlaká skladovací nádrž umístěna. Při vypouštění plyn plynule vyhořívá. Tlaková 

nádoba je tímto chráněna před možným roztržením při účincích požáru.  

 Pokud motor automobilu není v provozu, vysokotlaké plynové zásobníky jsou 

uzavřeny. [6,14] 

 

7.3 Požární zkoušky NGV 

Dohoda uzavřená s plynárenskými společnostmi a vládou ČR, která vznikla na základě 

usnesení vlády ČR č. 563 ze dne 11. května 2005, nařídila  plynárenským  společnostem 

povinnost provést zkoušky automobilů s pohonem zemního plynu. Zkoušky byly zaměřeny na 

posouzení nebezpečí NGV při reálných požárech. 

 Požární zkoušky prováděla odborná firma KRASO – požárně technický servis Praha 

ve spolupráci s HZS hlavního města Prahy. Zkouškami se podrobilo 6 automobilů od třech 

různých výrobců. Jednalo se o ojeté vozy plně způsobilé provozu, do kterých byl zabudován 

systém plnění motoru CNG oprávněnou odbornou firmou s dlouholetou zkušeností této 

přestavby. Jednalo se o automobily: Renault 19, Renault 21, Citroën AX, Nissan Blue Bird, 

Nissan Micra, Peugeot 205. Tyto automobily přijely na zkoušku po vlastní ose. Obsah 

benzínu v palivových nádržích automobilů byl minimalizován tak aby neskreslil výsledky 

zkoušek. Tlakové zásobníky stlačeného zemního plynu automobilů byly naplněny na 

maximální provozní tlak. 

 Provedené zkoušky simulovaly reálný požár a byly prezentovány hořením hranice 

dřeva. Jednalo se o požár v těsné blízkosti automobilu, požár pod automobilem a požár 

v kabině automobilu. Při zkouškách měla vozidla motor v běhu a zapnutou elektroinstalaci.  

Každá tato zkouška byla absolvována dvakrát z důvodů lepší průkaznosti. Z celkových šesti 

provedených zkoušek proběhlo pět podle předpokladů, kdy při překročení teploty cca 100°C 

došlo k porušení tavné pojistky a obsah tlakové nádrže vyhořel během 3 až 5 minut. Při jedné 

zkoušce po přetavení tavné pojistky byla vypouštěcí rychlost zemního plynu velmi nízká a po 

13 minutách se tlaková nádrž roztrhla. U tohoto jediného vozidla byl zabudován nevhodně 

konstruovaný nadprůtokový ventil. 

 Pokud jsou  k přestavbám vozidel používány homologované komponenty, tak by v 

případě požáru nemělo podle provedených zkoušek dojít k roztržení tlakové nádrže. Trend 

přestaveb vozidel na pohon plynem pomalu končí a zájem zákazníků směřuje k sériově 

vyrábeným NGV. Tyto automobily jsou zabezpečeny navíc dalšími bezpečnostními prvky 

jako například uzavírání tlakové lahve elektromagnetickými ventily.[15] 
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8 Plnící stanice CNG 

Plnící stanice CNG mohou být provozovány jako samostatný celek, nebo mohou být 

součástí benzínové čerpací stanice. Zákazník čerpající CNG má možnost získání zákaznické 

karty, která mu umožní plnění po dobu 24 hodin denně. Touto kartou je pak možno platit na  

plnících stanicích po celé ČR. Majitel zákaznické karty může samoobslužně tankovat vozidlo 

na plnících stanicích pouze pokud absolvuje jednoduché školení související s bezpečným 

tankováním NGV.  [14] 
 

8.1 Popis funkce plnící stanice CNG 

 Plnící stanice je napojena na plynovodní přípojku, prostřednictvím které odebírá 

zemní plyn z plynovodu. Plyn je tlakem v plynovodu tlačen do expanzní nádoby. Kompresor 

navyšuje tlak zemního plynu až na 30 Mpa. Tímto tlakem je zemní plyn tlačen do 

vysokotlakých zásobníků, ve kterých je skladován. Před vstupem do skladovacích zásobníků 

je CNG zbaveno možných kondenzátů a nečistot ve filtračním zařízení. 

 Vozidlo se plní prostřednictvím výdejního stojanu. Plnící konektor (pistole) se připojí 

pomocí rychloplnícího systému na plnící ventil vozidla. CNG je pak přepouštěno z tlakových 

zásobníků plnící stanice do tlakových zásobníků umístěných ve vozidle. Plnící stojany jsou 

vybaveny měřením tlaku, teploty a hmotnostního průtoku CNG. Schéma plnící stanice CNG 

je uveden na obrázku č.4. [32] 

 

 
Obrázek č.4: Schéma plnící stanice CNG [6] 
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8.2 Požární zabezpečení plnící stanice CNG 

Plnící stanice pracuje a je řízena při plnění NGV zcela automaticky. Odpadá tedy 

faktor lidské spolehlivosti a bezpečnost provozu plnící stanice zaručuje řada bezpečnostních 

prvků. Plnící stojany jsou vybaveny tlačítkem, které umožní nouzové okamžité ukončení 

plnění. Pokud uživatel NGV zapomene odpojit plnící hadici od vozidla a odjede, dojde 

k porušení plynotěsného spojení. Z tohoto důvodu jsou plnící konektory vybaveny odtrhovou  

pojistkou. Při prasknutí tlakové hadice zaznamená stanice příliš velký tok plynu a přívod 

CNG je automaticky zastaven. Maximální plnící tlak je kompenzován v závislosti na teplotě 

okolí, tak aby při následném zvýšení teploty a rozpínání plynu v tlakových zásobnících 

nedošlo k překročení limitního tlaku. Plnící stanice má řadu uzavíracích ventilů, které mohou 

být v případě havarijní situace automaticky nebo manuálně uzavřeny tak, aby nedošlo k úniku 

plynu na volné prostranství. [6] 

 

9 Plnící zařízení CNG  

 Plnící zařízení CNG umožňuje pomalé plnění plynu do tlakových nádob vozidla. 

Jedná se o jednoduché zařízení, které je možno instalovat téměř kdekoliv, kde je možné se 

připojit na plynovod. Tento typ plnění CNG je vhodný pro rodinné domky nebo firmy. Plnění 

vozidel trvá 5 až 8 hodin. Z tohoto důvodu se vozy plní, když nejsou v provozu např. 

v nočních hodinách. Plnící zařízení umožňuje i plnění více vozidel současně. [6,32] 

. 

9.1 Popis funkce plnícího zařízení CNG 

 Plnící zařízení je napojené na plynovod. Množství odebíraného zemního plynu je 

měřeno plynoměrem. Jelikož tlak plynu v plynovodu je nízký, pomocí kompresoru se zvyšuje 

až na tlak 20 MPa tak, aby tlaková nádoba umístěná v automobilu byla naplněna na 

požadovaný tlak. Obsluha zařízení je jednoduchá. Uživatel napojí plnící tlakovou pistoli na 

plnící ventil vozidla a na zařízení zmáčkne tlačítko start. Plnění probíhá automaticky a po 

naplnění tlakové nádoby se zařízení samočinně vypne. Uživatel pak už jen odpojí plnící 

pistoli od vozidla. Schéma plnícího zařízení je zobrazeno na obrázku č. 5.  [6,32] 
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Obrázek č. 5: Schéma plnícího zařízení CNG [6] 
  

9.2 Požární zabezpečení plnícího zařízení CNG 

 Tankování vozidla plnícím zařízením je zcela automatické. Při dosažení maximálního 

přípustného tlaku v tlakové nádrži se zařízení samočinně vypne. Maximální plnící tlak se 

kompenzuje v závislosti na teplotě prostředí tak, aby při zvýšení okolní teploty a rozpínání 

plynu v nádrži nedošlo k překročení maximálního provozního tlaku. Plnící zařízení 

diagnostikuje provoz zařízení, teplotu, vstupní a výstupní tlak a provozní hodiny. Při porušení 

plnící hadice nebo i při sebemenším úniku plynu se zařízení automaticky vypne. [6,32] 

 

10 Přehled právních a technických  předpisů v oblasti NGV 

10.1 Právní předpisy 

(1) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Tato vyhláška řeší problematiku bezpečnosti provozu automobilů s CNG pohonem 

v §19 a v §20. V §19 jsou uvedeny podmínky, které musí při provozu a obsluze vozidel 

poháněných CNG jejich provozovatelé dodržovat. Dále vyhláška upozorňuje na nutnost 

seznámení řidičů a jiných obsluhujících osob NGV s podmínkami bezpečného provozu, 

bezpečnostními pokyny a postupu v případě nehody. Tyto informace musí být poskytnuty 

v návodu k obsluze NGV. Vyhláška nařizuje NGV značit nálepkou s nápisem CNG. 

V §20 je uveden seznam závad plynového zařízení NGV, při kterých musí 

provozovatel ihned vyřadit vozidlo z provozu. 
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(2) Vyhláška č.197/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování 

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. 

 Tato vyhláška vymezuje technické požadavky vozidel poháněných stlačeným zemním 

plynem. Dále jsou zde uvedeny termíny kontrol nádrží a lahví u vozidel poháněných 

stlačeným zemním plynem. 

 

(3) Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, 

ve znění zákona č.107/2007 Sb. 

 Zákon stanovuje povinnosti výrobců, dovozců, vývozců a prodejců pohonných hmot 

provádět evidenci pohonných hmot, splňovat a dodržovat požadavky na jakost a složení 

pohonných hmot a prodeje a výdeje pohonných hmot. Zákon nařizuje povinnosti ministerstvu 

vést evidenci čerpacích stanic a upravuje rozsah této evidence. Dále zákon nařizuje české 

obchodní inspekci kontrolovat dodržování pravidel spojených s prodejem a výdejem 

pohonných hmot. V zákoně jsou zakotveny přestupky fyzických osob a správní delikty 

právnických a podnikajících fyzických osob.    

 

(4) Vyhláška 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz 

vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti. 

 Vyhláška stanovuje požadovanou jakost zemního plynu pro pohon motorových 

vozidel a  vymezuje způsob sledování jakostních ukazatelů pohonných hmot.  

 

(5) Usnesení vlády ČR č. 563 ze dne 11.května 2005, k programu podpory alternativních 

paliv v dopravě – zemní plyn 

 V tomto usnesení vlády ČR je schválen indikační cíl dosažení do roku 2020 podílu 

spotřeby zemního plynu na celkové spotřebě pohonných hmot minimálně 10%. Jsou zde 

zakotveny také povinnosti ministra průmyslu a obchodu, místopředsedy vlády, ministra 

financí a ministra životního prostředí týkající se aplikace CNG v dopravě 

 

(6) Vyhláška 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška určuje vyhrazená plynová zařízení, pod které spadají plnící stanice CNG 

a plnící zařízení CNG. Vyhláška uvádí, které organizace mohou provádět montáž, opravovat 
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zařízení a provádět na něm revize. Dále charakterizuje revizního technika a uvádí, které osoby 

musí mít odbornou způsobilost k obsluze a montáži zařízení. 

 

(7) Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška určuje vyhrazená tlaková zařízení. Vyhrazenými tlakovými zařízeními jsou 

podle této vyhlášky i čerpací stanice CNG a čerpací zařízení CNG. Vyhláška uvádí, které 

organizace mají oprávnění k výrobě, montáži, opravám, rekonstrukcím a periodickým 

kontrolám těchto zařízení. Dále uvádí bližší informace o zkouškách, revizích, kontrolních 

prohlídkách, revizních technicích a zkušebních orgánech. 

 

(8) Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve 

znění pozdějších předpisů 

 Jsou zde uvedeny zařízení, které podléhají této vyhlášce. Vyhláška podává bližší 

informace o kontrolách, revizích a zkouškách zařízení, odborné způsobilosti a povinnostech 

revizních techniků. 

 

10.2 České technické předpisy 

(1) TPG 918 01 Odorizace plynu 

 Toto technické pravidlo platí pro odorizaci plynu dodávaného konečným zákazníkům 

nebo do plnících stanic. Pravidlo je možné použít v přiměřeném rozsahu i pro odorizaci  

jiných plynů než zemního plynu, pouze ale pokud budou respektovány charakteristické 

vlastnosti daného plynu a technické podmínky způsobu jeho distribuce a jeho použití. 

V tomto technickém pravidle jsou uvedeny všeobecné požadavky na odoranty, jejich  

základní typy, způsob zajištění odorizace, kontrola odorizace, stavby odorizačních zařízení, 

zkoušení a uvádění do provozu  zařízení. 

 

(2) TDG 304 02 Plnící stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla 

 Toto technické doporučení stanovuje základní podmínky pro umisťování, provedení 

a provoz silničních čerpacích stanic stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla. V tomto 

technickém doporučení jsou uvedeny technické požadavky na jednotlivé komponenty plnící 

stanice a její umístění. Doporučení popisuje způsoby zkoušení plnících stanic, jakým 

způsobem je řešen provoz plnících stanic, upravuje odbornou způsobilost obsluhovatelů a 
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způsoby kontrol provozu plnící stanice. V přílohách je uveden příklad technologického 

schéma plnící stanice a vyznačeny nebezpečné prostory v okolí jednotlivých zařízení plnící 

stanice.  

 

10.3 Vybrané evropské technické předpisy 

(1) Předpis EHK č. 110 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel a komponent CNG 

 Předpis se vztahuje na zkoušení a schvalování typu konstrukčních částí motorových 

vozidel používajících stlačený zemní plyn ve svém pohonném systému a typu vozidel 

z hlediska montáže homologovaných konstrukčních částí pro použití stlačeného zemního 

plynu  k jejich pohonu. Předpis stanovuje základní pravidla pro udělení homologace. 

 

(2) Předpis EHK č. 115 o přestavbě vozidel na pohon alternativním palivem LPG nebo 

CNG 

 Předpis platí pro dodatečnou montáž systému CNG do vozidel. Předpis se vztahuje na 

zkoušení a schvalování typu zvláštních CNG systémů pro dodatečnou montáž, určených 

k instalaci v motorových vozidlech pro použití CNG v jejich pohonném systému 

 

(3) ČSN EN 13423 Provozování vozidel na stlačený zemní plyn 

 Tato norma je určena pro osoby, které jsou uživateli nebo majiteli NGV, případně pro 

osoby, které s těmito vozidly obchodují nebo na nich provádí opravy a servis. Norma 

stanovuje doporučení pro řidiče při parkování NGV, provozu NGV, doplňování paliva, 

doporučení jakým způsobem zacházet s NGV po nehodě. Norma upravuje oprávnění 

mechaniků, kteří provádí opravy na NGV, zdůrazňuje bezpečnost při opravách NGV a uvádí 

bezpečné postupy pro některé opravy na NGV. 

 

(4) pr EN 13638 Návrh evropských standardů pro plnící stanice zemního plynu 

 Norma v úvodu definuje plnící stanici CNG. V dalších kapitolách jsou uvedeny bližší 

charakteristiky ke komponentům plnící stanice, způsoby manipulace s plnící stanicí, obecné 

zásady při výstavbě a instalaci plnící stanice, prostory s nebezpečím výbuchu, bezpečnostní 

prvky plnící stanice, způsoby testování, čištění a uvádění do provozu. Pro výrobce plnících 

stanic jsou zde uvedeny způsoby značení komponentů plnící stanice.  
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 V přílohách norma uvádí příklady prostor s nebezpečím výbuchu, nebezpečné 

vzdálenosti, instrukce pro plnění, způsoby testování plnící stanice před a po uvedení do 

provozu, způsoby čištění plnící stanice a její schéma.¨ 

 

(5) pr EN 13945 Návrh evropských standardů pro plnící zařízení zemního plynu 

 Norma definuje plnící zařízení CNG podle maximálního průtoku plynu, maximálního 

plnícího tlaku a maximálního objemu zásobníku. Norma rozděluje plnící zařízení podle jeho 

umístění ve volném prostranství nebo v budově na dvě třídy A a B.V normě jsou popsány 

jednotlivé komponenty, ze kterých je plnící zařízení složeno, obecné zásady instalace 

zařízení, způsoby údržby a větrání prostor, ve kterých je plnící zařízení umístěno, způsoby 

testování plnícího zařízení, návody potřebné k instalaci, údržbě a provozu plnícího zařízení a 

způsoby jeho značení. 

 V přílohách normy jsou příklady typického uspořádání plnícího zařízení podle 

umístění zařízení na venkovním prostředí nebo uvnitř budovy a způsoby testování plnícího 

zařízení.  

Další právní a technické předpisy jsou uvedeny v příloze 1. 

 

10.4 Připravované normativní dokumenty 

 Český plynárenský svaz zajišťuje, pro potřeby plynárenství, zpracování technických 

předpisů, stanovisek a připomínek k návrhům zákonů, vyhlášek a ostatních dokumentů 

v oblasti energetiky, ekologie a dalších oborů. Český plynárenský svaz připravuje tyto 

technické předpisy na úrovni technických doporučení. [33] 

 

(1) TDG 982 01 Vybavení garáží, servisů, opraven a jiných prostor pro vozidla CNG 

 Technické doporučení bude v základu obsahovat vybavení prostor pro parkování.  

Vybavení prostor  individuálních samostatných garáží, hromadných garáží a parkovišť, 

prostor pro provádění kontrolních a údržbových prací na NGV. Doporučení bude také dále 

obsahovat odbornou způsobilost osob provádějící opravy NGV a požadavky na provozovatele 

objektu. [33] 

 

(2) TDG 982 02 Podmínky provozu, oprav, údržby a kontrol vozidel na CNG 

 Toto technické doporučení bude zohledňovat  druh a charakter vozidel, palivové 

soustavy  osobních, dodávkových a nákladních automobilů, autobusů a automobilů zvláštního 
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určení. Vozidla v tomto doporučení budou rozdělena též na jednopalivová (CNG) 

a dvoupalivová – Bifuel (CNG/benzín). [33] 

 

(3) TDG 982 03 Pomaluplnící zařízení stlačeného zemního plynu (CNG) pro motorová 

vozidla 

 K hlavním bodům obsahu tohoto doporučení budou patřit požadavky na provedení, 

instalaci, provoz a odbornou způsobilost uživatele a organizace provádějící montáž zařízení. 

[33] 

 

10.5 Hodnocení analýzy předpisů 

 V České republice jsou již řadu let provozovány plnící stanice a stovky automobilů 

s pohonem CNG. Počet NGV, čerpacích stanic a plnících zařízení bude v budoucnosti rapidně 

stoupat. Jelikož CNG vykazuje požárně nebezpečné vlastnosti,  se vzrůstem počtu NGV, 

čerpacích stanic a plnících zařízení bude růst i riziko vzniku havarijní situace. V současné 

době je bezpečnost využívání CNG k pohonu motorových vozidel v ČR zabezpečena pouze 

některými ustanoveními výše popsaných vyhlášek a zákonů, technickými předpisy a 

technickými doporučeními. 

 Odorizace plynu je z bezpečnostního hlediska nutná. Vydání  TPG 918 01 Odorizace 

plynu a jeho poslední revize z roku 2007 je tedy velmi účelné nejen pro potřeby rozvodu a 

spotřeby plynu v domácnostech a průmyslu. TDG 304 02 Plnící stanice stlačeného zemního 

plynu pro motorová vozidla je ještě na úrovni technického doporučení i přes fakt, že v ČR je 

již vybudováno několik čerpacích stanic CNG. Toto doporučení podává vhodný pohled na 

řízení bezpečnosti plnících stanic. V kapitole 11.5 jsou uvedeny některé drobné návrhy 

doplnění TDG 304 02 Plnící stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla.  

Převzatá ČSN EN 13423 o provozování vozidel na stlačený zemní plyn uvádí základní 

požadavky bezpečného provozu, parkování a oprav NGV. Tato norma nebyla pro použití 

v ČR přeložena a její využití bude potlačeno vydáním připravovaných technických 

doporučení. Klíčové dokumenty k zabezpečení bezpečnosti provozu, plnění CNG v tzv. 

domácích plničkách, parkování a servisu jsou připravované normativní dokumenty na úrovni 

technických doporučeních. Předpokládaný termín zpracování a platnosti je v druhé polovině 

roku 2008. Z tohoto důvodu jsou v kapitole 11 stanoveny  nebezpečí s nejvyšším potenciálem 

vzniku požáru či výbuchu při  parkování (garážování) NGV, servisu NGV, provozu NGV a 

plnění prostřednictvím plnících zařízení CNG. Následně jsou navržena preventivní opatření 
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snižující riziko vzniku požáru nebo výbuchu. Tyto preventivní opatření by mohly být použity 

při přípravě výše uvedených technických doporučení. Návrhy jsou voleny tak, aby snížily 

riziko ohrožení života lidí a zvířat, majetku a životního prostředí při vzniku mimořádné 

události.  

  

11 Určení nebezpečí a stanovení preventivních opatření 

 V této kapitole bude poukázáno na nebezpečí, které může vzniknout při provozu 

plnícího zařízení a NGV a při parkování, servisu, opravách, údržbách a kontrolách NGV. Na 

základě těchto stanovených nebezpečí jsou navrženy preventivní opatření tak, aby riziko 

vzniku mimořádné události bylo minimalizováno. Tyto preventivní opatření jsou brány jako 

návrhy pro tvorbu technických doporučení. 

 Preventivní opatření jsou rozděleny na primární ,sekundární a terciární. Primární 

preventivní opatření zahrnuje opatření proti vzniku hořlavého souboru (úniku zemního plynu 

a jeho smíchání se vzduchem za tvorby výbušné koncentrace). Sekundární preventivní 

opatření zabezpečuje omezení iniciace výbušné směsi vzduchu se zemním plynem. Terciární 

preventivní opatření mají za úkol snižovat následky vzniku požáru či výbuchu. 

 

11.1 Plnící zařízení CNG 

11.1.1 Nebezpečí úniku zemního plynu a primární preventivní opatření 

 1) Pnící zařízení se dělí podle umístění na zařízení třídy A ( zařízení určené pro 

instalaci na venkovním prostředí i uvnitř budovy) a třídy B (zařízení určené pouze pro 

venkovní instalaci). Při nevhodné instalaci zařízení dojde ke zvýšení rizika mimořádné 

události. Ke zvýšení rizika může dojít i při neoprávněného zásahu do zařízení. 

Prevence: Zařízení bude instalováno, opravováno, kontrolováno a zkoušeno pouze odborně 

způsobilou osobou, která při manipulaci se zařízením bude postupovat podle stanovených 

postupů. Postupy budou stanoveny nejen výrobcem, ale i technickým doporučením. 

2) Chyba při instalaci zařízení může zvýšit  riziko vzniku havarijní situace při dalším 

používání uživatelem. 

Prevence: Odborně způsobilá osoba po instalaci provede důkladnou zkoušku bezpečné 

funkčnosti zařízení podle pokynů technického doporučení. 

3) Nevhodná obsluha zařízení může vyvolat vznik mimořádné události 
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Prevence: Osoba odborně způsobilá, která prováděla instalaci zařízení musí majitele seznámit 

s bezpečným provozem zařízení a předat jí návod k obsluze zařízení. Obsah tohoto seznámení 

s uživatelem  bude uveden v technickém doporučení. 

4) Zařízení je nevhodně umístěné. Např. venkovní instalace může být nevhodně 

volena tak, že při úniku plynu dochází ke kumulaci plynu v přístřešcích, nebo je zařízení    

ohrožováno provozem vozidla nebo jinými negativními vlivy. 

Prevence:   V technickém doporučení budou uvedeny omezení umístění zařízení s ohledem na 

jeho bezpečnost. 

5) Zařízení není chráněno. Například venkovní zařízení musí být chráněno před 

povětrnostními vlivy nebo mechanickými účinky.  

Prevence: V technickém doporučení bude uvedeno jakým způsobem bude zařízení chráněno. 

6) Uživatel se může chovat neohleduplně k zařízení. 

Prevence: Technické doporučení stanoví zákazy a omezení při použití zařízení. 

 7) Zařízení se může stát nebezpečným vlivem užívání po překročení životnosti. 

Prevence: V technickém doporučení bude uvedena organizace, která bude evidovat datum, 

místo instalace a životnost plnícího zařízení CNG.  

 8) Může dojít k poruchám komponent zařízení vlivem opotřebení. 

Prevence: Zařízení bude pravidelně kontrolováno kompetentní organizací, která bude 

evidovat datum, místo instance, životnost plnícího zařízení CNG a termíny zkoušek podle 

technického doporučení, ve kterém budou uvedeny i termíny pravidelných kontrol a revizí a 

jejich postup provedení. Dále zde bude uvedeno kdo bude zodpovědný za včasně provedené 

kontroly.  

 9) Neoprávněné zneužití zvláště zařízení umístěných na volném prostranství může být 

příčinou mimořádné události. 

Prevence: Způsob zabezpečení zařízení proti zneužití  bude zakotven v technickém 

doporučení. 

 

11.1.2 Nebezpečí iniciace výbušné směsi a sekundární preventivní opatření 

 1) Při provozu zařízení může dojít k drobnému úniku plynu při odpojování plnící 

hadice z vozidla. 

Prevence: Technické doporučení stanoví způsoby větrání uzavřených prostor a minimální 

výměnu vzduchu v závislosti na počtu plnících zařízení nebo plnících přípojek. 

 2) Plyny uvolněné bezpečnostními ventily se mohou nahromadit v prostoru kde je 

zařízení umístěno. 
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Prevence:  V technickém doporučení bude uvedeno, jakým způsob se plyny uvolněné 

z bezpečnostních ventilů budou odvádět do volného ovzduší tak, aby nevznikla možnost 

iniciace těchto plynů. 

 3) Při použití zařízení v uzavřených prostorách může dojít k nahromadění plynu. 

Prevence: V technickém doporučení bude zváženo, za jakých podmínek bude nutná instalace 

detektoru zemního plynu. Detektor bude v technickém doporučení doporučen do každého 

uzavřeného prostoru, ve kterém se bude používat zařízení pro plnění NGV stlačeným zemním 

plynem. 

 4) Uniklý plyn může být iniciován iniciačními zdroji. 

Prevence: Technické doporučení stanoví vhodné zákazy užívání některých strojů, kouření a 

manipulace s otevřeným ohněm, které by se mohly stát iniciačním zdrojem. 

 

11.1.3 Nebezpečí rozšíření vzniklého požáru a terciální preventivní opatření 

1) Zemní plyn ve směsi se vzduchem je snadno zapalitelný. V případě jeho úniku 

a následné iniciace se požár může rychle rozšířit. 

Prevence:  V technickém doporučení bude zakotvena povinnost vybavit prostory, zvláště pak 

uzavřené prostory, vhodnými hasícími přístroji v dostatečném množství podle charakteristiky 

zařízení a prostoru, ve kterém je zařízení umístěno. 

 

 2) Vniklý požár se může snadno rozšířit prostřednictvím hořlavých látek. 

Prevence: Technické doporučení stanoví zákazy umisťování hořlavých látek v blízkosti 

plnícího zařízení nebo v prostoru, kde dochází k plnění vozidla. 

 

11.2 Parkování NGV a vybavení garáží 

11.2.1 Nebezpečí úniku zemního plynu a primární preventivní opatření 

 1) Při parkování a nečinnosti vozidla s pohonem CNG je nebezpečí úniku plynu malé. 

K úniku plynu by mohlo dojít vlivem poškození či poruchy  některé z  komponent palivového 

systému CNG. 

Prevence: Technické doporučení  stanoví podmínky, při kterých bude mít vozidlo omezen 

vjezd do garáží i přes to, že vjezd a parkování těchto NGV bude povoleno. Např. překročení 

životnosti palivového systému CNG nebo porucha zařízení palivového systému CNG atd. 
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11.2.2 Nebezpečí iniciace výbušné směsi a sekundární preventivní opatření 

 1) Při úniku plynu v uzavřené místnosti hrozí jeho kumulace a vznik výbušné 

koncentrace. 

Prevence: Technické doporučení uvede, jakým způsobem se musí garáže určené pro NGV 

větrat, určí minimální výměnu vzduchu s ohledem na velikost parkovací plochy a počtu 

parkovacích míst. 

 2) Rostoucí doba, po kterou se výbušná atmosféra může vyskytovat v uzavřeném 

prostoru navyšuje riziko vzniku výbuchu či požáru. 

Prevence: Technické doporučení zhodnotí za jakých podmínek bude nutná instalace detektoru 

zemního plynu a uvede příklady vhodného umístění detektorů. Doporučí instalaci detektoru 

ve všech uzavřených prostorách a propojení detektoru s větracím zařízením.  

 3) Výbušná koncentrace vzniklá z uniklého plynu a vzduchu může být iniciována 

činností lidského činitele. 

 Prevence: Technické doporučení určí omezení činností v prostorách vyhrazených pro 

parkování NGV například zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, omezení prácí 

s některými stroji, které by se mohly stát iniciačním zdrojem atd. 

 

11.2.3 Nebezpečí rozšíření vzniklého požáru a terciální preventivní opatření 

 1) Riziko  rozšíření vzniklého požáru může být potlačeno hasícími přístroji tak, jak je 

uvedeno v kapitole 10.1.3. 

Prevence: Technické doporučení nařídí vybavení parkovacích prostor HP, stanový počet a 

vhodný druh HP vzhledem k počtu parkovacích míst. 

 2) Požár se může snadno rozšířit vlivem přítomnosti lehce hořlavých materiálů. 

Prevence: Technické doporučení stanoví omezení ve skladování lehce hořlavých materiálů 

v prostorách parkování. 

 

11.3 Servis a servisní dílny NGV  

11.3.1 Nebezpečí úniku zemního plynu a primární preventivní opatření 

 1) U vozidel s poruchami palivového systému CNG se zvyšuje riziko úniku zemního 

plynu a vzniku havarijní situace. Největší pravděpodobnost úniku plynu je při opravách NGV. 

Prevence: Technické doporučení stanoví, které osoby budou moci provádět opravy na NGV. 

Dále stanoví program školení se zaměřením na poučení základních PTCH zemního plynu a 

jeho nebezpečnosti a základních postupů při manipulaci s NGV. 
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 2) Z vozidel ponechaných v mimopracovní době v uzavřených servisních dílnách 

může nekontrolovatelně uniknout zemní plyn. Tato pravděpodobnost je zvýšena přítomností 

vozidel s poruchami.  

Prevence: Technické doporučení stanoví způsob zabezpečení a podmínky, za jakých bude 

moci být vozidlo ponecháno v uzavřených servisních dílnách. V technickém doporučení bude 

doporučeno parkování vozidel na volném prostranství. 

 3) Některé opravy na palivovém systému CNG mohou být vysoce nebezpečné a budou 

vyžadovat před započetím oprav vyprázdnění a odtlakování palivového systému CNG. 

Prevence: Technické doporučení určí jakým způsobem a za jakých podmínek se budou 

palivové systémy CNG vyprazdňovat. 

 4) Servisní dílna s nevhodnými podmínkami pro opravy NGV zvyšuje riziko vzniku 

mimořádné události. 

Prevence:  V technickém doporučení budou uvedeny, které servisní dílny mají oprávnění 

k opravám NGV a podmínky pro získání tohoto oprávnění. 

  

11.3.2 Nebezpečí iniciace výbušné směsi a sekundární preventivní opatření 

 1) Při úniku plynu může vzniknout  hořlavá směs schopná hoření nebo výbuchu. 

Prevence: V technickém doporučení bude určeno, jakým způsobem budou uzavřené prostory 

servisních dílen větrány a jaká bude požadovaná minimální výměna vzduchu v závislosti na 

velikosti prostor servisních dílen. 

 2) Uniklý plyn ve směsi ze vzduchem  může být snadno iniciovatelný. 

Prevence: Technické doporučení bude obsahovat způsoby zabezpečení vyloučení iniciačních 

zdrojů z prostoru okolí opravovaného NGV. Stanoví omezení použití některých strojů. 

Upozorní na nutnost dodržování zákazů určených technickým doporučením. 

 3) Únik plynu  nemusí být zpozorován. 

Prevence: Technické doporučení upozorní na nutnost vybavení servisních dílen analyzátory 

zemního plynu a stanoví nutný počet analyzátorů vzhledem k možnému maximálnímu  

množství opravovaných NGV a pravidla jejich účinného použití. 

   

11.3.3 Nebezpečí rozšíření vzniklého požáru a terciální preventivní opatření 

 Terciální preventivní opatření servisních dílen jsou totožná s kapitolou  10.1.3, která 

poukazuje na nutnost vybavení prostor hasícími přístroji a omezení  přítomnosti lehce 

zápalných hmot v okolí NGV. 
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11.4 Provoz, údržba a opravy NGV 

11.4.1 Nebezpečí úniku zemního plynu a primární preventivní opatření 

 1) Nedostatečná znalost uživatele NGV o funkci palivového systému stlačeného 

zemního plynu a požárním zabezpečení NGV může zvýšit riziko vzniku havárie. 

Prevence: Technické doporučení stanoví povinnosti prodejců informovat nové majitele o 

palivovém systému CNG a bezpečném provozu, povinnosti majitele a provozovatele se 

seznámit prostřednictvím příruček výrobce CNG o funkci systému CNG a bezpečném 

provozu. Dále stanoví jakými způsoby budou seznámeni majitelé NGV o bezpečném provozu 

NGV a to nejen vozidel nových, ale i ojetých. Pokud majitel své vozidlo nechá přestavět na 

provoz CNG, autorizovaný servis provádějící přestavbu bude povinen podle technického 

doporučení seznámit majitele přestavovaného vozidla o bezpečném provozu a předat příručku 

bezpečného provozu. Hlavní body obsahu příručky bezpečného provozu budou uvedeny 

v technickém doporučení. 

 2) Neoprávněné opravy a údržba NGV může způsobit únik plynu. 

Prevence: Technické doporučení stanoví jaké opravy a údržbu si může majitel provádět na 

NGV svépomocí a jaké opravy a údržby budou vyžadovat oprávněné servisy. 

 3) Vozidlo neoznačené nálepkou CNG může  bez povšimnutí okolí vjet  do prostor 

se zákazem vjezdu těchto vozidel a způsobit požár nebo výbuch. Zasahující jednotky požární 

ochrany při nehodě neoznačeného NGV nebudou informovány o možných nebezpečích 

hořlavého plynu skladovaného pod vysokým tlakem. 

Prevence: Vozidla s pohonem CNG budou řádně označena a nálepky CNG uchovávány 

v čistém a čitelném stavu. V technickém doporučení bude uvedeno, jaké vozidla mají být 

označována, jakým způsobem a povinnosti provozovatele v souvislosti se značením NGV. 

 4) Vozidlo není udržováno. Např. na plnícím hrdle NGV může chybět krytka, která 

zabraňuje usazování nečistot. Takto zanesené hrdlo po připojení plnící přípojky nemusí být 

plynotěsné a může docházet  k úniku plynu. 

Prevence: Technické doporučení upozorní na povinnosti provozovatele vztahující se 

k ohleduplnému udržování vozidla, zvláště pak k jeho palivovému systému CNG. 

 5) Pokud NGV nebude dostatečně kontrolováno, možná závada nemusí být včas 

objevena a může dojít k úniku plynu. 

Prevence:  V technickém doporučení budou uvedeny intervaly pravidelných kontrol  a 

povinnost majitele vozidla provádět pravidelné kontroly NGV. Dále zde bude uvedeno jaké 
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organizace budou mít oprávnění k těmto kontrolám. Protokoly o provedených kontrolách se 

musí evidovat. 

 6) U vozidel s překročenou životností komponent palivového systému CNG může 

dojít vlivem únavy materiálu k úniku plynu. 

Prevence: V technickém doporučení bude uvedeno jakým způsobem bude majitel NGV 

informován o životnosti komponent CNG tak, aby nedošlo k možnosti provozu vozidla po 

jeho životnosti. Technické doporučení stanoví, které organizace budou mít oprávnění 

k výměně či přezkoušení částí palivového systému s překročenou dobou životnosti. 

 7) Vozidlo po nehodě může mít poškozený palivový systém a následné užívání NGV 

může zvyšovat riziko úniku plynu 

Prevence: Technické doporučení určí v jakých případech po nehodě NGV je povinen  majitel  

vozidla nechat překontrolovat a přezkoušet. Dále bude uvedeno jaké organizace  budou 

kompetentní k těmto operacím. 

    

11.4.2 Nebezpečí iniciace výbušné směsi a sekundární preventivní opatření 

 1) Majitel NGV při jeho provozu či údržbě zaznamenal únik plynu, a jeho nevhodným 

chováním došlo k iniciaci směsi plynu a vzduchu 

Prevence: Technické doporučení poučí uživatele jak postupovat v případě úniku plynu 

z NGV tak, aby nebyly ohroženy životy lidí, zvířat, majetkové hodnoty a životní prostředí. 

. 

11.4.3 Nebezpečí rozšíření vzniklého požáru a terciální preventivní opatření 

1) Při vzniku požáru NGV může dojít k ohrožení okolí vozidla výbuchem nádrže 

vlivem selhání bezpečnostních prvků NGV.  Při přetavení bezpečnostní pojistky tlakové 

nádrže je její obsah vypuštěn mimo prostor vozidla, kde vyhoří. Rádius tohoto hoření 

dosahuje několika metrů a trvá několik minut. Okolí hořícího NGV je tímto značně ohroženo. 

Prevence: Technické doporučení stanoví postup chování majitele v případě vzniku požáru 

NGV. Technické doporučení hlavně upozorní na nutnost majitele či provozovatele informovat  

jednotky požární ochrany o přítomnosti CNG ve vozidle. 

 

11.5 Návrhy doplnění TDG 304 02 

 V tomto doporučení je v úvodu uvedeno k čemu dokument slouží, ale není zde 

uvedeno pro koho je technické doporučení určeno. Navrhuji doplnit technické doporučení o 
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informaci, pro koho byl tento dokument zpracován. Jednotlivé organizace by pak již v úvodu 

byly informovány, zda je dokument určen pro ně. 

 V příloze 3 a 4 jsou zakresleny nebezpečné prostory kolem hlavních komponent 

celého zařízení plnící stanice. Nebezpečné prostory jsou charakterizovány zónami 1 a 2. 

V tomto dokumentu nejsou tyto pojmy vysvětleny. Navrhuji doplnit do názvosloví 

technického doporučení pojem zóna 1 a zóna 2, a jejich bližší charakteristiky. 

 Technické doporučení zohledňuje samoobslužné plnění tzv. plnění konečným 

zákazníkem - řidičem. V technickém doporučení nejsou dostatečně popsány podmínky, které 

by umožnily bezpečné plnění NGV řidičem. V praxi by se mohlo stát, že osoby provádějící 

plnění nebudou dostatečně seznámeni s bezpečným provozem plnící stanice. Neohleduplné 

jednání těchto osob může vést ke vzniku havarijní situace, kterou může být ohrožena nejen  

osoba provádějící plnění, ale také ostatní lidé nebo majetek nacházející se v jeho blízkosti. 

Navrhuji doplnit technické doporučení programem se základními tématickými body, kterými 

bude řidič seznámen s bezpečnou funkcí plnící stanice. Dále by mělo být v technickém 

doporučení uvedeno, kdo je oprávněný provádět toto seznámení a povinnost zdokumentování 

provedení seznámení s příslušnými podpisy seznamovaného i osoby, která seznámení 

prováděla. Do přílohy technického doporučení navrhuji vložit vzor této dokumentace. 

V technickém doporučení by mělo být uvedeno jakým způsobem bude prověřitelné, že osoba, 

která provádí plnění, je seznámená s bezpečnou funkcí čerpací stanice. Dále by mělo být 

v technickém doporučení uvedeno jakým způsobem bude zabezpečené, že nedojde 

k tankování NGV osobou, která nebude seznámena s bezpečnou funkcí plnící stanice a 

nebude tankovat NGV pod cizím jménem.   

  

12 Všeobecné postřehy při tvorbě DP 

 Teplota vzplanutí je veličina, která je požárně technickou vlastností látky v kapalném 

skupenství. [12] Teplota vzplanutí je kritériem pro zařazení hořlavých kapalin do tříd 

nebezpečnosti podle ČSN 65 0201. [1] 

 V literatuře [32] v kapitole 4. Fyzikálně – chemické vlastnosti plynných paliv je zemní 

plyn zařazen do IV. třídy nebezpečnosti  na základě uvedené teploty vzplanutí 152° C. Tato 

uvedená klasifikace je v rozporu s prvním odstavcem této kapitoly. Zařazení zemního plynu 

do IV. třídy nebezpečnosti podává klamný pohled na nebezpečnost zemního plynu. 

 Při exkurzi plnící stanice CNG jsem se setkal s několika vozidly s pohonem CNG, 

které nebyly označeny samolepkou CNG. Z tohoto důvodu jsem provedl průzkum značení 
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NGV samolepkami CNG. K průzkumu bylo využito internetového autobazaru 

www.tipcars.cz. Byly vybrány fotografie vozidel s pohonem CNG, na kterých bylo znatelné, 

zda je vozidlo značeno či nikoliv. Průzkumem prošlo 23 NGV. Pouze 5 vozidel bylo řádně a 

čitelně značeno. 18 NGV tedy nevyhovovalo vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 

341/2002, o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích, která v § 19 dává povinnost označovat vozidla s pohonem CNG 

samolepkami s nápisem CNG.  

 Podle kapitoly 4.6.1 TDG 304 02 se plnící stanice  umisťují ve venkovním prostoru 

tak, aby se případně uniklý plyn nemohl nebezpečným způsobem nahromadit. Podle kapitoly 

4.5.11 TDG 304 02  po odpojení plnící rychlospojky smí uniknout do ovzduší 2 dm3 plynu. 

Při koncentraci 5 % zemního plynu ve vzduch se tedy  vytvoří 40  dm3 hořlavé směsi. 

Na obrázku č.4 je možno vidět nevhodná konstrukce přístřešku výdejního stojanu, ve které se 

může uniklý plyn  kumulovat a vytvářet  tak  hořlavou  koncentraci. Vhodnější a bezpečnější  

konstrukce přístřešku výdejního stojanu je zobrazena níže na obrázku číslo 6. 

 

 

Obrázek č.6: Nevhodný přístřešek výdejního stojanu [6] 
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Obrázek č.7: Vhodná konstrukce přístřešku výdejního stojanu [6] 
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13 Závěr 

 

 V diplomové práci jsou uvedeny alternativní paliva, kterými by mohla být nahrazena 

paliva vyrobená z ropy. Tato alternativní paliva jsou zhodnocena z pohledu jejich možného 

budoucího využití. Za nejperspektivnější pohonnou hmotu vozidel současnosti a budoucnosti 

byl stanoven CNG ( stlačený zemní plyn). 

 Dále se diplomová práce zabývá pouze problematikou CNG. Problematika vodíku a 

LNG (zkapalněného zemního plynu) v oblasti použití k pohonu automobilů byla v této práci 

zastíněna. LNG má řadu vlastností, které komplikují jeho výrobu, skladování a přepravu. Tyto 

komplikace potlačují v ČR využití LNG k pohonu automobilů. I přes to, že budoucnost 

jednoznačně ukazuje na pohon vozidel vodíkem, konstrukce těchto vozidel, plnění vozidel 

vodíkem a další náležitosti spojené s provozem automobilů s vodíkovým pohonem nejsou 

ještě zcela vyřešeny.   

Pro všeobecný přehled jsou v diplomové práci uvedeny základní funkce a požární 

zabezpečení plnících stanic CNG, plnících zařízení CNG, vozidel s tímto pohonem, obecné 

vlastnosti a požárně technické charakteristiky zemního plynu. 

 Cílem diplomové práce je analýza právních a technických předpisů, kterými je řešena 

bezpečnost využití CNG  k pohonu automobilů. V DP je uveden seznam těchto předpisů, jež 

jsou v textu i stručně charakterizovány a následně z pohledu požární bezpečnosti zhodnoceny. 

Při jejich analýze jsou nalezeny mírné nedostatky. Pro odstranění těchto nedostatků jsou 

uvedeny doporučující návrhy doplnění předpisů. Dále je zde poukázáno na pomalou tvorbu 

předpisů  v závislosti na rychlé distribuci vozidel s pohonem CNG. Na českých silnicích se 

pohybují stovky vozidel s tímto pohonem. V ČR nejsou ovšem vydány žádné předpisy, které 

by řídily bezpečnost provozu vozidel s tímto pohonem, jejich servis, parkování, údržbu a 

kontroly. Tyto fakta byly podnětem stanovení základních požárních nebezpečí  těchto činností 

a následnému uvedení preventivních opatření snižující riziko vzniku požáru nebo výbuchu. 

Tato preventivní opatření jsou brána jako návrhy pro hlavní body obsahu  technických 

doporučení.  

V diplomové práci jsou také uvedeny všeobecné poznatky, které brání bezpečnějšímu 

provozu vozidel a plnících stanic CNG. Dále je poukázáno na desinformující údaje z použité 

literatury. 

Pohon vozidel zemním plynem je řešením aplikace alternativních paliv pouze 

v současnosti a do doby nástupu vodíku pro pohon vozidel. Vodík  je nositelem řady požárně 
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nebezpečných vlastností a proto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost požárnímu 

zabezpečení automobilů s vodíkovým pohonem a plnících stanic vodíku. Řízení bezpečnosti 

plnících stanic vodíku a automobilů s pohonem vodíku je nutno důkladně posoudit a vhodně 

sestavit technické a právní předpisy, jejichž zavedením se sníží riziko havarijní situace.  
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Příloha č.1:   Vybrané technické předpisy 

 

(1) CPR 17.1 Plnící stanice (Nizozemí) 

(2) CPR 17.2 Parkování a opravny NGV (Nizozemí) 

(3) CPR 17.3 Domácí plnění NGV (Nizozemí) 

(4) DM 01/02 Parkování vozidel jezdící na NG ve vnitřních prostorech (Itálie) 

(5) IS 808P Specifikace pro automobily jezdící na zemní plyn (Irsko) 

(6) OEVGV Opravny pro přerušení a defekty (Rakousko) 

(7) OEVGW G95 Vozidla na zemní plyn – výroba, provoz, údržba (Rakousko) 

(8) OEVGW G96 Malé plnící stanice zemního plynu, instalace a provoz (Rakousko) 

(9) OEVGW G97 Velké plnící stanice zemního plynu, instalace a provoz (Rakousko) 

(10) STA GTO-1-97 Vybavení a nádoby pro vozidla jezdící na CNG (Rusko) 

(11) STA GTO-2-97 Mechanismy a zařízení pro vozidla jezdící na CNG (Rusko) 

(12) Vd TUV Merkblatt 510 Plnící stanice (Německo) 

(13) Vd TUV Merkblatt 757 Požadavky pro vozidla jezdící na CNG (Německo) 

(14) DVGW G651 Plnící stanice, vybavení (Německo) 

(15) NORSOK I-001 Technické vybavení (Norsko) 

(16) NORSOK I-002 Systémy bezpečnosti technického vybavení (Norsko) 

(17) NORSOK P-001 Navrhování (Norsko) 

(18) NORSOK P-100 Zařízení (Norsko) 

(19) G8 Swiss Gas and Water As Pravidla pro malé plnící stanice, konstrukce, výstavba a 

instalace (Švýcarsko) 

(20) G9 Swiss Gas and Water As Pravidla pro velké plnící stanice s uskladněním plynu, 

konstrukce (Švýcarsko) 

(21) G10 Swiss Gas and Water As Pravidla pro instalaci a provozování NGV (Švýcarsko) 

(22) ECE R110 Automobily poháněné ZP (Evropa) 

(23) ECE R115 Automobily dodatečně přestavěné pro pohon ZP (Evropa) 

(24) ARGB Specifikace pro plnící stanice ZP v otevřeném prostoru (Belgie) 

(25) ARGB Specifikace pro zřizování parkovacích míst a dílen automobilů (Belgie) 

(26) ISO 14469 Silniční automobily, CNG plnící konektory, plnící propoj (mezinárodní) 

(27) ISO 15500 Silniční automobily, CNG komponenty palivové soustavy (mezinárodní) 

(28) ISO/DIS 15501 Plnící systémy ZP (mezinárodní) 
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Příloha č.2   Vysvětlení pojmů PTCH 

 

 

 

Oktanové číslo je charakteristika paliv pro spalovací motory. Vyjadřuje schopnost paliva 

proti samozápalu (detonaci, tzv. klepání) při kompresi ve válci spalovacího motoru. [20] 

Cetanové číslo udává kvalitu motorové nafty z hlediska její vznětové charakteristiky. Čím je 

jeho hodnota vyšší tím je motorová nafta kvalitnější. [20] 

Teplota vzplanutí je stav, při kterém  se za předepsaných podmínek v přístroji předepsané 

konstrukce uvolní ze zkušebního vzorku tolik par, že jejich směs se vzduchem, která vznikla 

nad hladinou kapaliny po přiblížení zkušebního plamene vzplane a opět zhasne.  [12] 

Teplota hoření je stav, při kterém se za předepsaných podmínek v přístroji předepsané 

konstrukce uvolní ze zkoušeného vzorku tolik par, že jejich směs se vzduchem, která vznikla 

nad hladinou kapaliny, po přiblížení zkušebního plamene vzplane a hoří bez přerušení 

nejméně 5 sekund. [12] 

Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se za definovaných 

zkušebních     podmínek hořlavina ve směsi ze vzduchem vznítí.  [12] 

Teplota varu je teplota při níž se kapalina mění na plyn. [20] 

Teplota tuhnutí je teplota při níž se kapalina mění na pevnou látku. [20] 

Hustota  je fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky. [20] 

Výhřevnost je vlastnost paliva, která udává kolik energie se uvolní úplným spálením jedné 

jednotky paliva. [20] 

Spodní mez výbušnosti je nejnižší koncentrace hořlavé látky, při které je ve směsi se 

vzduchem schopná explozivně hořet. [12] 

Horní mez výbušnosti je nejvyšší koncentrace hořlavé látky ve směsi ze vzduchem, při které 

ještě směs explozivně hoří . [12] 


