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Anotace 
 

Práce p�edstavuje technologické složení plnicích stanic zemního plynu a vysv�tluje 

funkci významných prvk� jako je kompresor, zásobník, jednotka pro sušení plynu a výdejní 

za�ízení. Poté jsou uvedeny n�které fyzikální a chemické vlastnosti stla�eného paliva, které ho 

charakterizují jako vysoce ho�lavou a výbušnou látku. Následným vý�tem n�kterých 

obecných rizik za�ízení, se autor snaží vyjád�it nebezpe�nost plnicích stanic, zejména 

možným zneužitím úmyslným �inem vn�jším pachatelem. Tento poznatek je ov��en 

zhodnocením dokumentu, který se vztahuje také k bezpe�nosti ve�ejných plnicích systém�. 

Ten se technickým zabezpe�ením proti sabotáži tak�ka nezabývá. Ve vlastní �ásti tedy autor 

uvádí fiktivní plnicí stanici, která se díky své lokaci a dispozicím m�že stát ter�em 

teroristického útoku. Jsou analyzována její bezpe�nostní rizika z hlediska možného pr�niku 

k zásobníku stla�eného média. Na jejich základ� jsou poté p�edstaveny možnosti technického 

zabezpe�ení proti sabotážním �in�m, které jsou rozd�leny podle chrán�ných oblastí prostoru 

stanice na mechanické zábranné systémy a elektrické zabezpe�ovací systémy. Na konci 

diplomové práce je doporu�ena možnost rozší�ení pr�myslové televize instalované na fiktivní 

stanici.  

 

Annotation 
 

The thesis presents the technological structure of natural gas filling stations and 

explain the function of the major elements as the compressor, tank, gas drying unit a 

dispensing equipment. Then it describe some physical and chemical properties of the 

compressed fuel, which is characterized as highly flammable and explosive substance. 

Followed by a list of some risks of technology devices which try to explain the hazards of 

filling stations, notably is possible of misuse with the external perpetrator. This observation is 

verified by evaluating of the document, which applies to the safety of public filling stations 

for natural gas. This document does not deal with the technical security against sabotage. In 

own part of the thesis the author describe to a fictitious filling station, which thanks of the 

location and the disposition  could be there a possibility of terrorist attack. There are also 

analyzed the security risks of a possible penetration to the reservoir of compressed media. On 

the base of this options are presented the technical security against sabotage acts, which are 

divided according by the areas of protected filling station on the mechanical and electrical 



  

security systems. At the end of this thesis is recommend the possibility of extending closed 

circuit television which are installed on the fictitious filling station. 
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1. Úvod 
 

Zemní plyn je ekologické a úsporné palivo. Odhady jeho sv�tových zásob hovo�í, že 

dle vývoje spot�eby vysta�í lidstvu na dalších 136 až 156 let. Technologie zpracování 

stla�eného zemního plynu (dále jen CNG) v motorech dopravních prost�edk� i technologie 

plnicích systém� je na vysoké úrovni. Je tedy vynikající alternativou ropných paliv jako je 

nafta nebo benzín. Provedené studie nazna�ují, že zvýšení množství dopravních prost�edk� na 

CNG v �eské republice, je závislé na dostupnosti ve�ejných plnicích stanic. To jsou hlavní 

aspekty, které p�edur�ují rozvoj zemního plynu v doprav� i v tuzemských podmínkách. 

Z t�chto skute�ností a z vlastností zemního plynu vyvstává pot�eba stanice na 

zkomprimovaný zemní plyn kvalitn� zabezpe�it proti nežádoucím jev�m. [32] 

V první �ásti práce p�edstavím vlastní technologií plnicích stanic. Dále zhodnotím 

sou�asné technické zabezpe�ení stanic, na jehož základ� ur�ím slabá místa bezpe�nostních 

aplikací, která budou spolu s analýzou rizik podkladem pro od�vodn�ný návrh zvýšení 

zabezpe�ení.  

Teoretickým východiskem pro napsání této práce, jsou odborné publikace, legislativní 

p�edpisy, technické normy �i technická doporu�ení, návody a technické listy vztahující se 

k dané problematice.  

Cílem mé práce je tedy navrhnout technická opat�ení pro zvýšení úrovn� bezpe�nosti 

ve�ejné plnicí stanice proti vn�jšímu napadení. 

 Jedná se zejména o návrh:  

• bezpe�nostních prvk� mechanických zábranných systém� obvodové a   

pláš�ové ochrany  

• prvk� elektronické zabezpe�ovací signalizace vn�jšího perimetru 

• sou�ástí elektronické zabezpe�ovací signalizace plášt� objektu 

• prvk� elektronické zabezpe�ovací signalizace p�edm�tové ochrany  

• zvýšení úrovn� ochrany pr�myslovou televizí 

 

Dosažení t�chto cíl� bude zhodnoceno v záv�ru práce. 
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2. Rešerše literatury 

 
Badri. N., Nourai, F., Rashtchian, D.: Risk ASSESMENT to Site Refuelling CNG 

Station (study), Tehran, Iran 2007 - Studie se zabývá umís�ováním stanic na stla�ený zemní 

plyn. Hodnotí analytickými metodami rizika, které p�ináší umíst�ní �erpacích systém� na 

zemní plyn v blízkosti obydlených oblastí.   

 

Fík, Josef: Zemní plyn, 1. vydání, Praha 2006 - Publikace je technickou p�íru�kou, 

jenž sestává z hesel, která obsahují stru�né definice veli�in a parametr� souvisejících se 

zemním plynem, dále rovnice, tabulky, diagramy a �ešené p�íklady výpo�t� fyzikálních a 

spalovacích veli�in, parametr� plynových ho�ák� a spot�ebi��, plynovod�, kou�ovod� a 

komín�, plynových spot�ebi��, aj.   

 

Chaloupka, Pavel, �íha, Milan: Pr�myslové havárie – pro studenty Vyšších 

odborných škol, Praha 2008 - Tento studijní materiál se zabývá popisy r�zných druh� 

pr�myslových havárií a uvádí legislativu vztahující se na danou problematiku. Podává také 

informace o terorismu a jeho roli v oblasti pr�myslových havárií. 

 

Janí�ek, Miroslav: Pyrotechnická ochrana p�ed terorismem, Vyškov 2002 - Kniha se 

zabývá problematikou ochrany d�ležitých objekt� v souvislosti s možnými útoky terorist� 

nebo pachatel� organizovaného zlo�inu zejména proti nástražným výbušným systém�m.  

 

Klügl, Jan: Montáž EZS, Praha 1993 - Publikace podává informace pracovník�m 

v oboru EZS a základní znalosti nezbytné pro jejich montáž. P�íru�ka se zabývá obecnými 

vlastnostmi b�žn� užívaných za�ízení, pravidly pro jejich aplikaci a nej�ast�jšími chybami p�i 

jejich instalaci.  

 

Lukeš V., Ploty, Ostrava 2006 – Jedná se o semestrální práci studenta Vysoké školy 

bá�ské, která se zabývá problematikou plotových konstrukcí a systém�. D�raz je kladen 

p�edevším na komplexní využití t�chto konstrukcí v r�zných odv�tvích pr�myslu, 

zem�d�lství a lesnictví. 
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Pasman, H., Kirillov I., Risk Evaluation of Terrorist Attacks Against Chemical 

Facilities and Transport Systems  in Urban Areas, Netherlands 2008 - Tato publikace 

zam��uje pozornost na popis metodiky pro analýzu náhodných scéná�� zp�sobených 

teroristickými útoky na dopravní prost�edky obsahující velké množství nebezpe�ných látek v 

m�stských oblastech.  

 

Uhlá�, Jan: Technická ochrana objekt�, I. Díl, Mechanické zábranné systémy II, 2. 

vydání, Praha 2009 - Skripta obsahují p�ehled d�ležité problematiky v oblasti technické 

ochrany objekt�. Jsou v n�m shrnujícím zp�sobem uvedeny sou�asné poznatky z klasické 

ochrany objekt�, p�edm�t� a p�epravy pen�z a cenností. 

 

Uhlá�, Jan: Technická ochrana objekt�, II. Díl, Elektrické zabezpe�ovací systémy II, 

2. vydání, Praha 2006 - U�ební text podává komplexní soubor informací o jednotlivých 

druzích ochrany objektu, prvcích elektrických zabezpe�ovacích systém� používaných v t�chto 

ochranách, a to jak klasických tak i moderních. P�ehledným a uceleným zp�sobem jsou v n�m 

uvedeny teoretické a praktické poznatky z oboru elektrických zabezpe�ovacích systém�. 

�tená� je také obeznámen s jejich dopl�kovými za�ízeními a s tím spojenými �innostmi a 

službami pro ochranu objekt� a majetku. 

 

Uhlá�, Jan: Technická ochrana objekt�, III. díl, Ostatní zabezpe�ovací systémy, 1. 

vydání, Praha 2006  - Publikace poskytuje komplexní soubor informací o ochran� 

automobil�, integrované ochran� zboží a knihovního fondu, p�ístupových a televizních 

systémech a o prvcích elektrické požární signalizace.  
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3. Popis technologie plnicí stanice 
 

Plnicí stanice stla�eného zemního plynu je možno rozd�lit na rychloplnicí, kde náleží 

ve�ejné a vnitropodnikové plni�ky a na pomaluplnicí, kde pat�í domácí jednotky pro pln�ní 

vozidel. Základní podmínky pro umís�ování, provedení a provoz rychloplnicích stanic na 

CNG pro motorová vozidla vychází z technického doporu�ení TDG 304 02. 

Rychloplnicí stanice stla�eného zemního plynu definuje výše uvedená norma jako 

za�ízení k pln�ní nádrží motorových vozidel stla�eným zemním plynem. Tvo�í ji rozvod 

zemního plynu od hlavního uzáv�ru plynu plnicí stanice, kompresor, zásobní nádrž, výdejní 

za�ízení, pop�. další p�íslušenství sloužící k rychlému napln�ní nádrže jednoho nebo více 

vozidel sou�asn�. Základní sou�ásti a jejich zapojení znázor�uje technologické schéma na 

obrázku �. 1. Kompresor, zásobní banky, suši�ka a další sou�ásti jsou u moderních typ� stanic 

umíst�ny v kontejneru. Výdejní za�ízení se nachází pod jednoduchým p�íst�eškem. Vhodný 

návrh a náležitá instalace komponent� je podmínkou správné funkce systému. [21, 31] 

 

 

 
     

obrázek 1: Schéma plnicí stanice na CNG 
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3.1  Funkce plnicí stanice 

 

Stanice CNG umož�uje naplnit tlakovou nádrž vozidla plynem na p�etlak 200 bar. 

Interval pln�ní je závislý na parametrech technologických sou�ástí stanice a objemu nádrže 

automobilu, která sestává z propojených tlakových nádob umíst�ných v zavazadlovém 

prostoru nebo v podvozku dopravního prost�edku. Krom� dostate�ného tlaku také stanice 

zajiš�uje uspokojivou �istotu plynu.  

Kompresor plnicí stanice odebírá zemní plyn z plynovodní p�ípojky a po sušení ho 

stla�uje v n�kolika kompresních stupních na daný tlak (až 300 bar). Zkomprimovaná látka je 

uskladn�na ve vysokotlakých zásobnících, odkud se p�i odb�ru plynu p�epouští z jednotlivých 

sekcí do ocelových nádob v automobilu p�es výdejní stojan podle tlakové úrovn� v nádrži. 

Sek�ní nastavení zásobníku zajiš�uje spln�ní požadavku na dobu tankování vozidel. 

Nezbytným p�edpokladem pro umíst�ní plnicí stanice je tedy blízkost plynovodu, ke kterému 

se stanice p�ipojuje a také elektrická p�ípojka o dostate�né kapacit�. 

Jak již bylo �e�eno výdejní stojany s jejich p�íslušenstvím jsou umíst�ny venku pod 

p�íst�eškem stanice. Další díly plnicí stanice jako jsou: �ást rozvodu plynu, vyrovnávací 

nádrže, odoriza�ní za�ízení, suši�e plynu, kompresor, zásobník, m��ící, regula�ní 

a zabezpe�ovací prvky, jsou u soudob� realizovaných typ� stanic, zpravidla uloženy 

v kovovém ochranném, skladovacím a p�epravním modulu – technologickém kontejneru.  

 

 

3.2 Technologický kontejner  

 

Tyto moduly (viz. obrázek �. 2) jsou speciální ocelové „kabiny“ r�zných rozm�r� 

podle výkonu stanice a úrovn� odhlu�n�ní. Technologické kontejnery jsou ur�eny pro 

za�ízení, která chrání p�ed nep�íznivými pov�trnostními vlivy, poškozením nebo zcizením, 

p�ed manipulací nepovolanými osobami a jako p�epravní sk�ín�. Maximální hladina 

akustického tlaku, kterou kontejner m�že propustit je zpravidla 70 dB. Sou�ástí kontejneru 

jsou dále vzduchotechnická za�ízení zajiš�ující provozní v�trání a havarijní v�trání v p�ípad� 

úniku plynu, �idla pro zjišt�ní úniku plynu a jeho signalizace a havarijní vyrážecí tla�ítka. 

Krom toho kontejner obsahuje ochranu proti úderu blesku a statické elekt�in� (bleskosvody, 

kompletní elektricky vodivé propojení a uzemn�ní) a vnit�ní osv�tlení. Dve�e do ocelové 

sk�ín� jsou opat�eny zámky a za�ízením zamezujícím samovolnému zav�ení dve�í. [21, 30, 34] 
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obrázek 2: Kontejnerový modul 

 

 

3.3 Kompresor 

 

Kompresor je nejd�ležit�jším prvkem v technologickém celku stanice. Ur�uje 

výsledné charakteristické parametry plnicí stanice. Jedná se v�tšinou o vysokotlaký, pístový 

kompresor, který slouží ke stla�ení zemního plynu alespo� na provozní tlak nádrží vozidel, 

v�tšinou na finální p�etlak až 300 bar ve 3 až 4 stupních. P�íslušenství kompresoru tvo�í 

elektromotor o výkonu �ádov� desítek kilowat a chladící systém. [21] 

Charakteristické veli�iny  kompresní jednotky, které udávají parametry plnicí stanice 

stla�eného zemního plynu jsou: tlak plynu na sání (Jedná se �ádov� o jednotky bar�, což je 

st�edotlaký plynovod.), výstupní tlak  (200 až 300 bar), pr�to�né množství, které bývá 

zpravidla zadáno (�ádov� stovky až tisíce m3/hod) spolu se stavem, ke kterému se vztahuje 

(tj. se složením plynu, tlakem a teplotou) a p�íkon kompresoru (pohybuje se v desítkách kW). 

Další parametry, kterými se komprima�ní za�ízení vyzna�ují jsou st�ední pístová rychlost a 

celková ú�innost kompresorového ústrojí, jenž se pohybuje od 70% - 90%. [8, 30] 

Kompresor  plnicí stanice CNG bývá vybaven panelem (tzv. �ídící panel), na kterém je 

možno sledovat tlaky a teploty mezi jednotlivými stupni komprese a bezpe�nostní parametry.  
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Kompresní ústrojí dále obsahuje systém pro automatické spoušt�ní, když je dosažena 

nastavená minimální hodnota tlaku v zásobníku a automatické zastavení kompresoru poté, co 

je zásobník stanice napln�n na pracovní tlak.  

 

 

3.4 Za�ízení pro sušení zemního plynu 

 

Plyn je nutno z d�vodu možného vymrzání vody v tlakových zásobnících ve 

vozidlech dosušovat, zejména v zimních m�sících, aby se p�edcházelo p�ípadným 

poruchám v systému dávkování paliva ve voze. Rovn�ž m�že docházet k poruchám 

na za�ízeních samotné stanice. [13] 

Plnicí systémy vybavené sušením zemního plynu využívají technologii pracující na 

principu adsorpce vodní páry z plynu na vhodném adsorp�ním materiálu v�tšinou na bázi 

silikagelu nebo molekulového síta.  

Plyn je dosušován na hodnotu rosného bodu alespo� -25 °C p�i p�etlaku 200 bar. 

S rostoucím pracovním tlakem stanice nároky na hodnotu rosného bodu rostou, tzn. je 

t�eba docílit nižší hodnoty rosného bodu. [26] 

V praxi platí, že výkon suši�e instalovaného na plnicí stanici CNG by m�l 

odpovídat minimáln� maximálnímu hodinovému výkonu. Typy suši�� rozeznáváme 

jednak podle toho, na které stran� kompresoru jsou instalovány (umíst�né na vstupu do 

kompresoru nebo na jeho výstupu), a také podle toho jakým zp�sobem jsou za�ízení schopna 

se regenerovat (bez regenerace, s regenera�ní schopností). [26] 

 

 

3.5 Zásobník 

 

Zásobník slouží ke skladování zemního plynu a jeho p�epoušt�ní do nádrží vozidel 

v p�ípad� tankování. Pro lepší využití skladovacích bank k pln�ní dopravních prost�edk� jsou 

zpravidla rozd�leny do t�í sekcí: vysokotlaké, st�edotlaké a nízkotlaké. 

T�í-sek�ní zásobník se skládá z ocelových lahví, které ur�ují jeho celkový vodní 

objem. Sekce mají rozdílné tlaky a jejich p�epínáním v pr�b�hu pln�ní dochází 

k efektivn�jšímu využití skladovací kapacity zásobníku. Lahve s ventily jsou mezi sebou 

propojeny nerezovým vysokotlakým potrubím a jsou uloženy v kovové konstrukci. Tlak 
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v plynových bankách stanic se pohybuje na úrovních od 200 do 300 bar. Jelikož je zásobník 

nejnebezpe�n�jším prvkem stanice, bude podrobn�ji popsán v samostatné kapitole práce. [21] 

Ze zásobník� je plyn �erpán p�es výdejní stojany do tlakových nádob dopravních 

prost�edk�. 

 

 

3.6 Výdejní za�ízení 

 

Výdejní stojan je výdejní za�ízení umíst�né v ochranné sk�íni. Slouží k pln�ní CNG ze 

zásobníku do tlakových nádob ve vozidlech. Je vybaven hmotnostním m��ením pr�toku 

plynu, m��ením teploty a tlaku. Pomocí elektronického za�ízení zajiš�uje pln�ní tlakových 

nádrží ve vozidle na stanovený provozní tlak 200 bar, p�i�emž je zaru�ena tepelná 

kompenzace plynu, která vyrovnává tlakové rozdíly vznikajicí vlivem teplot v chladných 

a teplých m�sících roku. [21, 30] 

Stojany jsou vybaveny plnicími pistolemi NGV1 (pro automobily) a NGV2 (pro 

autobusy), jenž se napojují pomocí rychloupínacího systému na plnicí otvor umíst�ný 

u �erpacího otvoru nebo v motorovém prostoru vozidla. 

V n�kterých p�ípadech stojany komunikují s kartovým terminálem, který umož�uje 

zákazníkovi bezhotovostní platbu nap�. bankovními kartami nebo firemními zákaznickými 

kartami. Elektronický po�íta�ový systém stojanu zobrazuje jednotkovou cenu, vydané 

množství a prodejní cenu vydaného plynu. [30] 
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4. Zásobník zemního plynu 
 

Jak již bylo zmín�no, za zásobník zemního plynu ozna�ujeme jeden nebo více svazk� 

propojených tlakových nádob (viz. obrázek �. 3). Svazkem je p�emístitelný montážní celek, 

který obsahuje nosnou konstrukci a dv� nebo více lahví do objemu daného technickou 

normou. U moderních typ� stanic bývá umíst�ný v kovovém uzamykatelném kontejneru 

spolu s dalšími komponenty stanice. 

Celek zásobníku je rozd�len do n�kolika sekcí, které se postupn� vyprazd�ují podle 

tlaku v nádrži vozidla tak, aby bylo p�epušt�no maximální množství plynu do dopravního 

prost�edku. Jednotlivé sekce jsou automaticky uzavírány elektromagnetickým ventilem 

ovládaným �ídícím panelem. Velikost zásobníku se navrhuje podle p�edpokládaného 

provozního vytížení stanice. �ím v�tší je kapacita zásobníku, tím v�tší po�et vozidel je možno 

na stanici obsloužit, než se spustí kompresor. Ten na základ� poklesu tlakové úrovn� ve 

svazcích je za�ne znovu dopl�ovat. Zpravidla mají zásobníky na ve�ejných CNG stanicích 

vodní objem v �ádech tisíc� litr�. Celkové množství zkomprimovaného plynu na 200 bar se 

v bankách stanic pohybuje ve stovkách až tisících metrech kubických.  

Ocelové lahve zásobníku CNG plnicích stanic ve sv�t� jsou konstruovány dle r�zných 

technických norem. Nejvýznamn�jší výrobce ocelových lahví v �eské republice a rovn�ž 

jeden z nejv�tších zahrani�ních dodavatel� využívá normu �SN EN 1964-2, která stanoví 

minimální požadavky na materiál, výpo�et, konstrukci, provedení, výrobu a zkoušení 

bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 – 150 l. Platí pro lahve 

s hodnotou skute�né meze pevnosti v tahu vyšší než 1100 MPa. Výpo�et minimální tlouš�ky 

st�ny lahve, která zaru�uje požadovanou odolnost zkušebnímu p�etlaku se dle této normy 

stanoví následující rovnicí. [15, 16] 
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a – minimální tlouš�ka válcového plášt� (mm) 

D – vn�jší pr�m�r lahve (mm) 

F – konstruk�ní sou�initel bezpe�nosti 

Re – minimální hodnota meze kluzu (MPa) 



  19 

ph – p�etlak p�i hydraulické tlakové zkoušce 

V oblasti výpo�t� p�edpis dále uvádí rovnice pro zaoblené �ásti lahve: dno, vrchlík 

a hrdlo. Ocelové nádoby na zemní plyn využívané v plnicích stanicích jsou konstruovány na 

zkušební tlak 450 bar, který je dle normy 1,5 násobkem pracovního (u lahve na 300 bar). 

Nádoby jsou opat�eny pojistným ventilem, který ji otevírá p�i p�ekro�ení pracovního p�etlaku 

o 10%. [15] 

Propojení ocelových lahví v jednotlivých sekcích je provedeno vysokotlakým 

potrubím a svedeno do hlavního potrubí, které plyn p�ivádí k výdejním stojan�m. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

obrázek 3: Zásobník CNG 

 

 

Tímto byly popsány a vysv�tleny základní funkce nejvýznamn�jších sou�ástí za�ízení 

plnicích stanic na stla�ený zemní plyn. Podrobn�jší charakteristika dalších prvk� není pro ú�el 

této práce d�ležitá, nebo� neobsahují tak velké množství stla�eného média. Zemní plyn se 

nachází samoz�ejm� v množství dalších za�ízení a komponent� stanice. Nejv�tší potenciál 

nebezpe�í je však skryt zejména v separátn� uvedeném zásobníku CNG, protože obsahuje 

nebezpe�nou látku pod velmi vysokým tlakem. Zemní plyn je nebezpe�ný pro své chemické 

a fyzikální vlastnosti, jejichž základní vý�et je uveden v následující kapitole. 
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5. Charakteristika zemního plynu 
 

Zemní plyn je p�írodní sm�s plynných uhlovodík� s p�evažujícím podílem metanu 

a s prom�nlivým množstvím neuhlovodíkových plyn�, zejména inertních plyn�.  

Tato ho�lavina bez barvy, chuti a zápachu se zrodila postupným rozkladem 

organického materiálu p�i vzniku uhlí (zemní plyn karbonský) nebo ropy (zemní plyn 

naftový). Pro sv�j energetický potenciál se dnes využívá jako palivo nejen v motorech 

automobil�, ale p�edevším k výrob� tepla pro vytáp�ní a oh�ev, k osv�tlení nebo k výrob� jiné 

energie. Vlastnosti tohoto média, díky nimž nachází široké využití v mnoha odv�tvích 

lidského po�ínání, jsou dány jeho chemickým složením. [36] 

 

 

5.1 Chemické složení 

 
Hlavní složkou zemního plynu je metan (obvykle p�es 90 obj.%). Z vyšších 

uhlovodík� obsahuje hlavn� nasycené uhlovodíky, které jsou za normálních podmínek plynné 

(etan, propan a butan, aj.) a malou �ást inertních plyn� (N2, CO2, H2S, aj). Podíl jednotlivých 

složek v médiu je dán jeho p�vodem. Složení plynu z nejvýznamn�jších naleziš� ve sv�t� je 

uvedeno v p�íloze �. 1 této práce. V �eské Republice je využíván zemní plyn p�evážn� 

z ruských a norských rafinérií. [2] 

Podle  velikosti spalného tepla se zemní plyn rozd�luje na typ H (high), kde je 

podíl neho�lavých složek (N2, CO2) nižší než 5% a typ L (low), kde je podíl t�chto složek 

vyšší než 10%. [2]  

Zemní plyn je tedy sm�s r�zných plyn� a dalších p�ím�sí. Na jeho složení v míst� 

odb�ru má vliv mnoho faktor�, mezi n�ž pat�í zejména zdroj, pom�r množství r�zných druh� 

zemního plynu dodávaných do daného místa plynovodní sít� z r�zných ložisek a zp�sob 

úpravy zemního plynu v míst� t�žby a v podniku pro jeho úpravu. Jeho složení m�že být tedy 

dosti prom�nné. Z tohoto d�vodu nelze stanovit fyzikální nebo požárn� technické vlastnosti 

této látky pro „obecný“ zemní plyn. Tyto atributy lze ur�it ze znalosti jeho složení 

a z vlastností jednotlivých složek. Pro b�žnou technickou praxi však ve v�tšin� p�ípad� 

posta�uje používat hodnoty vlastností metanu, který je u plynu typ� H výrazn� p�evažující 

složkou. [2] 
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5.2 Základní fyzikální vlastnosti a požárn� technické parametry 

 

Zemní plyn je ho�lavý, výbušný, lehce vzn�tlivý plyn, tém�� 2x leh�í než vzduch. 

Následující seznam uvádí základní fyzikální charakteristiky tranzitního zemního plynu, 

p�i�emž n�které hodnoty jsou data pro metan. [2, 6, 36] 

• Hustota plynu (p�i teplot� 0 °C a tlaku 1,01325 bar): 0,73 kg/m3 

• Dolní mez výbušnosti: 4,4 %obj. 

• Horní mez výbušnosti: 15 %obj. 

• Skupina výbušnosti: II, podskupina A  

• Teplota plamene: 1957 °C 

• Teplota vznícení: 537 °C 

• Teplota vzplanutí: 152 °C 

• Teplotní t�ída: T1  

• Minimální inicia�ní energie ve vzduchu: 0,28 mJ 

• Mezní experimentální bezpe�ná spára: 1,15 mm 

• Vhodné hasící látky: rozt�íšt�ný vodní proud, vodní mlhy, prášky A-B-C-D-E 

nebo B-C-E, halony jako aerosol, dusík, oxid uhli�itý 

• Zápach: merkaptanický (zápach odorantu) 

• Molární hmotnost (pro metan): 16,043 g.mol-1 

• Spalné teplo plynu (p�i teplot� 15,6 °C a tlaku 1,01325 bar): 39,794 MJ.m-3 

• Výh�evnost plynu (p�i teplot� 15,6 °C a tlaku 1,01325 bar): 35,870 MJ 

 

Existence nebezpe�né látky v ur�itém stavu vytvá�í zdroje nebezpe�í. Tyto jsou 

v našem p�ípad� spojeny p�edevším s únikem plynu a následným vznikem požáru nebo 

výbuchu. Zdrojem nebezpe�í v kovové sk�íni plnicí stanice na CNG je tedy výše uvedená 

soustava za�ízení obsahující zemní plyn ve stla�ené form�. 
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6. Obecná bezpe�nostní rizika plnicí stanice 
 

Nejv�tším zdrojem nebezpe�í CNG plnicích stanic je zásobník, ale rizika také 

p�edstavují další prvky vyhrazených technických za�ízení plynových a tlakových, jenž se 

nacházejí v technologickém kontejneru stanice jako je kompresor, sušící jednotky, 

vyrovnávací nádrž, propojovací potrubí, aj., které obsahují rovn�ž zkomprimovaný zemní 

plyn. Dalším rizikem je za jistých podmínek elektroinstalace uvnit� kontejneru. Obecný vý�et 

rizik pro plnicí stanici kontejnerového typu p�isp�je k ilustraci její nebezpe�nosti.  

Veškerá bezpe�nostní rizika za�ízení je možno rozd�lit na zdroje nebezpe�í vztahující 

se k poruchovým stav�m a rizika plynoucí z vn�jších vliv�.  

 

1) Únik plynu v d�sledku poruchových stav� 

• Nežádoucí únik plynu z lahve v d�sledku špatné t�snosti ventilu na lahvi  

• Nežádoucí únik plynu ze zásobníku v d�sledku špatné t�snosti šoupátek na 

propojovacím potrubí svazk� 

• Nežádoucí únik plynu z potrubí v d�sledku špatné t�snosti propojovacích 

armatur 

• Nežádoucí únik plynu v d�sledku koroze na potrubním systému 

• Nežádoucí únik plynu v d�sledku špatné t�snosti ventil� ve výdejních 

stojanech  

• Nežádoucí únik plynu v d�sledku špatné t�snosti regula�ních armatur  

• Nežádoucí únik plynu v d�sledku špatné t�snosti sušících jednotek 

• Nežádoucí únik plynu net�snostmi kompresoru 

• Nežádoucí únik plynu net�snostmi expanzních nádob 

 

2) Únik plynu v d�sledku aktivního vn�jšího p�sobení 

• Nežádoucí únik plynu v d�sledku úmyslné sabotážní aktivity vnit�ním 

(personál provozovatele, servisní pracovníci, atd.) nebo vn�jším pachatelem  

• Nežádoucí únik plynu v d�sledku p�írodní mimo�ádné události 

• Nežádoucí únik plynu v d�sledku neodborného zásahu nebo manipulace 

obsluhou �i servisními pracovníky 
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3) Výbuch nebo požár zemního plynu v d�sledku poruchových stav� 

• Výbuch �i požár v d�sledku net�sností (podmínkou iniciace uniklého média) 

 

4) Výbuch nebo požár zemního plynu v d�sledku vn�jšího aktivního p�sobení 

• Výbuch �i požár v d�sledku úmyslné sabotážní aktivity vnit�ním nebo vn�jším 

pachatelem 

• Výbuch �i požár v d�sledku p�sobení p�írodní katastrofy 

• Výbuch �i požár v d�sledku neodborného zásahu a manipulace obsluhou �i 

servisními pracovníky 

 

5) Zran�ní osob  

• Zran�ní osob elektrickým proudem v d�sledku neodborné �innosti na 

elektrickém za�ízení 

• Zran�ní osob tlakovým plynem v d�sledku neodborného zásahu do za�ízení 

pracujících s vysokým tlakem 

• Zran�ní osob inhalací vysokého množství zemního plynu v d�sledku 

neodborného zásahu do za�ízení s obsahem plynu 

 

Zde zmín�ná obecná bezpe�nostní rizika nejsou jejich úplným vý�tem. V�tšina 

z uvedených neúmyslných zdroj� nebezpe�í z oblasti „náhodných“ poruchových stav� jsou 

eliminována pln�ním legislativních a normativních požadavk� na vyhrazená technická 

za�ízení uložená v kontejneru. Jedná se nap�íklad o vyhlášky 18/1979 Sb., 20/1979 Sb., 

21/1979 Sb. Tyto p�edpisy a množství dalších v sob� pojímá technické doporu�ení TDG 304 

02 vydaném �eským plynárenským svazem. Doporu�ení mimo jiné také stanovuje požadavky 

na bezpe�nostní prvky za�ízení plnicích stanic stla�eného zemního plynu pro motorová 

vozidla. [20] 
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7. Sou�asný stav zabezpe�ení plnicích stanic na zemní plyn 
 

Umíst�ní, provedení, zkoušení a provoz ve�ejných stanic stla�eného zemního plynu 

v�etn� bezpe�nostních podmínek se �ídí technickým doporu�ením TDG 30402. 

Nejvýznamn�jší prvky technického zabezpe�ení jednotlivých za�ízení jsou zam��ena 

p�edevším na ochranu t�snosti a hlídání provozního tlaku technologických sou�ástí. 

Nejd�ležit�jší požadavky doporu�ení se vztahují ke kompresoru, zásobníku, výdejnímu 

za�ízení, vyrovnávací nádrži a k umíst�ní a provozu stroj� CNG �erpacích stanic.  

 

 

7.1 Technické zabezpe�ení hlavních sou�ástí �erpacích stanic 

 

Kompresor je vybaven za�ízením pro hlídání tlaku, které zajistí jeho vypnutí p�i 

poklesu tlaku na sání pod minimální p�ípustnou hodnotu. Dále stanovuje ochranu proti 

p�etlaku (nap�. manostat), která deaktivuje kompresor, když nedojde k vypnutí impulsem od 

provozního hlída�e tlaku, nebo v p�ípad� aktivace pojistného ventilu na posledním stupni 

komprese. D�ležitou sou�ástí kompresoru je pojistný ventil na každém stupni stla�ování 

dimenzovaný na pojistný p�etlak na posledním stupni komprese, který je nejvýše 1,1 násobek 

nejvyššího provozního p�etlaku kompresoru. P�eh�átí kompresního ústrojí zajiš�uje termostat, 

který jej vypíná p�i p�ekro�ení teploty plynu na výstupu za�ízení nad 60 °C. Net�snosti nebo 

jiná poškození ostatních �ástí plnicí stanice v d�sledku p�enosu vibrací, které kompresor 

vydává, musí být eliminována jeho náležitým p�ipojením na sací potrubí a rozvod stla�eného 

plynu. [21] 

Vyrovnávací nádrž musí být vybavena rovn�ž pojistným ventilem. [21] 

Každá zásobní nádrž musí být opat�ena uzáv�rem a pojistným za�ízením (pojistným 

ventilem nebo pr�tržnou membránou). Tvo�í-li zásobník svazky ocelových lahví nebo je-li 

rozd�len do sekcí, které obsahují více než jednu lahev, musí být uzáv�rem a pojistným 

za�ízením vybavena každá baterie nebo sekce. Použití uzáv�ru na jednotlivých lahvích 

v baterii nebo sekci je umožn�no pouze v p�ípad�, že tlaková nádoba, je vybavena 

samostatným pojistným za�ízením. Zásobník musí být také chrán�n vhodným zp�sobem, proti 

ú�ink�m slune�ního zá�ení (zast�ešením, nát�rem odrážejícím slune�ní zá�ení, atp.). [21] 

Co se týká výdejních za�ízení, musí být p�ed každý instalován ru�n� ovládaný 

uzavírací ventil. Dále obsahují za�ízení, které nedovolí p�ekro�ení povoleného množství 
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média v nádrži vozidla. Jde o automatický uzáv�r, který uzavírá p�ívod plynu p�i dosažení 

plnicího p�etlaku v nádrži vozidla (20 MPa p�i teplot� plynu v nádrži vozidla 15 °C) nebo 

v p�ípad� vypnutí havarijního vypína�e. Výrobci ochranných sk�íní stojan� musí zaru�it jejich 

dostate�nou mechanickou pevnost, odolnost proti ohni a proti stárnutí. Jako plnicí p�ípojky je 

možno použít pouze hadice, jejichž provedení zajistí vodivé propojení a které odolávají 

proudícímu plynu a tlaku. Bezpe�nostním prvkem je rovn�ž omezova� pr�toku plynu, který 

p�eruší jeho pr�chod v p�ípad� prasknutí hadice nebo neúmyslného odpojení. Konstrukce 

plnicí pistole musí zamezovat její použití k jiným ú�el�m, než �erpání do nádrží vozidel 

s pohonem na CNG. Pr�tok plynu hadicí je dovolen pouze v p�ípad� jejího hermetického 

p�ipojení k plnicímu hrdlu nádrže vozu. Dále musí být zajišt�no, aby sejmutí plnicí pistole 

bylo možné, až po jejím zp�tném odtlakování do systému sání kompresoru stanice. 

Dekomprimovaný plyn pak nesmí ohrozit bezpe�nost osob a majetku. [21] 

  

 

7.2 Umíst�ní komponent� plnicích stanic 

 

Plnicí stanice se umís�ují ve venkovním prostoru tak, aby se p�ípadn� uniklý plyn 

nemohl nebezpe�ným zp�sobem nahromadit. Pokud budou n�která za�ízení stanice 

instalována v uzav�ených prostorech musí spl�ovat další požadavky. 

Nejmenší vzdálenost zásobních nádrží a výdejních za�ízení od ostatních objekt� 

a stroj� jsou zakresleny v p�íloze �. 2 této práce. Tyto vzdálenosti lze považovat za odstupové 

vzdálenosti podle �SN 73 0804. [21] 

Kompresory, vyrovnávací a zásobníky plynu se instalují v samostatných provozních 

objektech, p�ístavcích, p�íst�ešcích, sk�íních nebo na volném prostranství. Musí být dostate�n� 

zajišt�ny proti p�ístupu nepovolaných osob. Nap�íklad m�že být instalováno oplocení vysoké 

alespo� 2 metry a vzdáleném od obrysu za�ízení alespo� 1metr. Nesm�jí být umíst�ny tam, 

kde by bránily volnému pr�chodu �i pr�jezdu. Nebezpe�ný prostor kolem t�chto za�ízení 

nesmí zasahovat do míst, kudy projížd�jí vozidla. Kolem kompresoru se vyskytují 

nebezpe�né prostory podle toho kde je umíst�n.  

Je-li uložen v místnosti, nap�. v ocelovém kontejneru, je zóna 1 uvnit� celé místnosti. 

Zóna 2 se nachází 0,2 metru okolo v�tracích otvor� v p�ípad�, že uvnit� kontejneru je 

instalován detektor, který p�i dosažení 20% dolní meze výbušnosti zajistí optickou 

a akustickou signalizaci, vypnutí kompresoru a uzav�ení automatického uzáv�ru. V p�ípad�, 

že v místnosti není instalován detektor zóna 2 zasahuje 2 metry okolo v�tracích otvor�.  
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Je-li za�ízení umíst�no v p�íst�ešku nebo na volném prostranství, zóna 2 zabírá 3 metry 

okolo komprima�ní jednotky.  

Rozsah nebezpe�ných prostor� pro kontejnerové provedení stanice je znázorn�n 

v p�íloze �. 3 této práce. [21] 

Výdejní za�ízení se instalují na volném prostranství. Musí být umíst�ná tak, aby byla 

snadno viditelná z místa obsluhy plnicí stanice (pokud je stanice opat�ena obsluhou), a aby 

vozidla neprojížd�la nebezpe�nými prostory, které jsou kolem nich. Další podmínky pro 

umíst�ní kompresoru, vyrovnávací a zásobní nádrže p�ístavcích nebo sk�íních: [21] 

• dve�e místnosti musí vést do volného prostoru, musí být uzamykatelné, 

otevíratelné sm�rem ven a zajistitelné v otev�ené poloze 

• místnost o podlahové ploše v�tší, než 50 m2 musí mít alespo� dva východy, 

p�ednostn� na  protilehlých stranách 

• místnost musí být dostate�n� v�trána 

• ve vnit�ním prostoru se nesmí nacházet žádné zdroje vznícení 

• podlaha místnosti je nejisk�ivá a z neho�lavých stavebních hmot 

• místnosti tvo�í samostatný požární úsek, který lze zat�ídit do IV. stupn� 

požární bezpe�nosti podle �SN 73 0804. Systém konstrukce objektu musí být 

druhu DP11.  

 

P�irozené v�trání se považuje za dostate�né, pokud jsou spln�ny podmínky, že v�trací 

otvory jsou neuzavíratelné, opat�ené sítem nebo m�ížkou o ploše otvor� od 0,5 do 1 cm2 

a jsou vedeny do volného prostoru. Umís�ují se pod stropem a u podlahy protilehlých st�n. 

Volná plocha v�tracích otvor� u podlahy nemá být menší než 0,5% vnit�ní p�dorysné plochy 

místnosti, nejmén� však 100 cm2. U stropu je požadavek na minimáln� dvojnásobek.  

U provozního v�trání se požaduje alespo� trojnásobná vým�na vzduchu za hodinu. 

[21] 

 

 

7.3 Provoz plnicích stanic 

 

Plnicí stanice musí být provozovány na základ� oprávn�ní a v souladu s místním 

provozním �ádem zpracovaným dle platných technických norem. [21] 

                                                 
1 konstruk�ní �ásti nezvyšují v požadované dob� požární odolnosti intenzitu požáru 
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Podmínky pro zajišt�ní požární ochrany a požární bezpe�nosti provozu plnicí stanice 

vyplývají ze zvláštních p�edpis� (�SN 73 0804, aj.). [21] 

Pro �erpací stanici CNG musí být zpracován havarijní plán, který obsahuje podrobný 

popis jednání v p�ípad� úniku plynu. V míst� pro obsluhovatele plnicí stanice musí být 

k dispozici schéma za�ízení stanice, návod pro obsluhu a stru�ný výpis bezpe�nostních zásad 

a opat�ení v p�ípad� havárie. V blízkosti každého výdejního stojanu se vyv�sí tabulka 

s pokyny k pln�ní. [21] 

V pr�b�hu �erpání musí být vypnut motor vozidla a musí být zajišt�no proti posunu. 

V pr�b�hu pln�ní smí být u výdejního za�ízení pouze pln�né vozidlo. [21] 

V prostoru plnicí stanice vymezeném vzdálenostmi podle p�ílohy �. 2, 

pop�. nebezpe�nými prostory (zóna 1 a 2), je zakázáno kou�it a zacházet s otev�eným ohn�m. 

Tento zákaz musí být umíst�n na viditelném míst�. Používají se bezpe�nostní znaky a tabulky 

podle platných technických norem. [21] 

Plnicí soustavy se vybavují za�ízením pro protipožární zásah dle �SN 73 0804. 

U každého výdejního za�ízení musí být umíst�n hasící p�ístroj práškový s minimální hasící 

schopnosti 183B. [21] 

 

 

7.4 Kontrola provozu 

 

Plnicí stanice se podrobuje pravideln�, nejmén� 1 x za 6 m�síc�, odborné prohlídce, 

p�i níž se provádí vizuální prohlídka stavu celého za�ízení, kontrola funkce zabezpe�ovacího 

za�ízení a dálkov� ovládaných armatur, kontrola vybavení hasící technikou, kontrola t�snosti 

spoj� za provozu za�ízení. Odbornou kontrolu provádí oprávn�ná organizace. Provozní revize 

a kontroly za�ízení plnicí stanice se provád�jí podle zvláštních p�edpis� (vyhláška �. 18/1979 

Sb., vyhláška �. 20/1979 Sb., vyhláška �. 21/1979 Sb., aj.). [21] 

 

 

7.5 Další bezpe�nostní sou�ásti plnicích stanic 

 

Mimo uvedené stanovené bezpe�nostní prvky technického doporu�ení jsou plnicí 

stanice na stla�ený zemní plyn �asto opat�eny kamerovým systémem, který hlídá neoprávn�ný  

p�ístup do míst, kde je nepovolaným osobám vstup zakázán. Jde hlavn� o kontejner 

s kompresorem a bankou se CNG. Dále je monitorováno d�ní na stanici k zaznamenání 
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a odhalení výtržností, krádeží, ni�ení majetku, nesprávného postupu p�i �erpání 

a nerespektování bezpe�nostních p�edpis�. Výstup sledují bu	 najímané agentury nebo 

provozovatel stanice.  

Moderní stanice bývají také �asto vybaveny tzv. dálkovým monitoringem, který 

p�enáší na ur�ená vzdálená místa (obsluha, servis, atd.) informace o provozních stavech 

stanice. Jsou jimi aktuální teplota plynu a d�ležitých za�ízení, tlak na jednotlivých stupních 

komprese a v sekcích zásobníku, množství plynu v bankách ocelových nádob, detekce úniku 

plynu a jiné poruchové stavy. 

N�které CNG stanice s obsluhou mají ur�itým zp�sobem také zajišt�no fyzické 

st�ežení p�ed protiprávním pr�nikem do neve�ejných prostor, i když jen po dobu p�ítomnosti 

personálu.  

 

 

7.6 Zhodnocení bezpe�nostních prvk� stanice 

 

Po zhodnocení bezpe�nostních požadavk� technického doporu�ení je možno 

konstatovat, že je kladen d�raz p�evážn� na bezpe�nostní prvky ve vztahu k poruchovým 

stav�m, které mohou vznikat jako d�sledek selhání ur�itých technologických sou�ástí �i 

jednotlivých element� z nichž se za�ízení skládá, a to z d�vod� nesprávné výroby nebo 

instalace sou�ástí, neodborné �innosti obsluhy, revizního �i servisního pracovníka nebo 

nesprávným postupem p�i tankování. Takovéto poruchy, jak již bylo zmín�no v kapitole 

�. 6 mohou vést k nár�stu tlaku v nádobách, zvýšení teploty prvk�, úniku plynu ze za�ízení 

a za jistých okolností i k požáru nebo výbuchu. Jelikož doporu�ení respektuje všechny 

související technické normy a právní p�edpisy a n�která z nich do sebe implementuje, jsou 

poruchové stavy stanice bezpe�n� zajišt�ny a vznik vrcholové události, kterou je požár nebo 

výbuch plynu zap�í�in�ný poruchou, je velmi nepravd�podobný. Co se týká vn�jšího 

p�sobení p�írodních �initel� stávající opat�ení jsou optimální.  

Malá pozornost je v doporu�ení v�nována požadavk�m na preventivní opat�ení p�ed 

úmyslným poškozením stanice zejména zabrán�ním, ale hlavn� detekcí neoprávn�ného 

p�ístupu. Technické doporu�ení obsahuje pouze požadavek na mechanickou pevnost 

ocelových kontejner�, jejich zajišt�ní proti p�ístupu nepovolaných osob (oplocení vysoké 

min. 2 m) a na uzamykatelnost a otevíratelnost dve�í technologické sk�ín�. Abychom vyjád�ili 

pot�ebu zvýšení bezpe�nostní úrovn� proti t�mto rizik�m kvantitativn�, provedeme analýzu 

a zhodnocení míry jednotlivých rizik napadení plnicí stanice. Pro tyto ú�ely a pot�eby návrhu 
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bezpe�nostních opat�ení bude dále zavedená fiktivní �erpací stanice, jenž výkonnostn�, 

stavbou a složením odpovídá standardu v �R v sou�asnosti realizovaných. 
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8. Analýza rizik fiktivní ve�ejné plnicí stanice na zemní plyn 
 

Eliminovat rizika plynoucí z napadení kontejneru, lze pouze instalací technických 

za�ízení, která pachatel�v neoprávn�ný vstup v�as detekují a následn� bude zásahovými 

složkami jeho �innost zastavena. Povinnost instalace t�chto prvk� však u plnicích stanic není 

žádným p�edpisem výslovn� stanovena. Z tohoto d�vod� provedu analýzu selhání systému, 

která odpoví na otázku, je-li d�ležité tyto prvky technického zabezpe�ení proti vn�jšímu 

úmyslnému zásahu navrhovat, a pokud ano, jaké prostory je t�eba jimi vybavit. K tomuto 

ú�elu bude p�edstavena fiktivní stanice spolu s jejím umíst�ním, složením, dispozicemi, 

bezpe�nostním vybavením a právem k p�ístupu do neve�ejných prostor. Také se seznámíme 

s pravd�podobným pachatelem možného napadení stanice, jeho pohnutkami a s následky 

sabotáže. 

 

 

8.1 Umíst�ní plnicí stanice  

 

Samoobslužná kontejnerová ve�ejná plnicí stanice je v provozu nonstop. Nachází se na 

rovném terénu u dopravn� velmi frekventované ulici p�i komunikaci 1. t�ídy v blízkosti centra 

m�sta s cca. 500 000 obyvateli. Dopravní prost�edky vyskytující se na silnici vzdálené asi 15 

m od technologické sk�ín� stanice jsou automobily všech typ�, autobusy a tramvaje. 

V bezprost�edním okolí jsou objekty s obchody, restaurace, kancelá�e, parkovišt� a další malé 

prodejny. Kolem silnice vede z obou stran chodník pro p�ší chodce. 

Všechny sou�ásti a objekty stanice se rozkládají na ploše cca. 400 m2. Lokalizaci 

vyzna�uje schéma umíst�ní CNG plnicí stanice na obrázku �. 4. Oplocený kontejner 

s hlavními technologickými prvky v�etn� banky na CNG je uložen na betonovém podkladu za 

p�íst�eškem tankovacího prostoru. Pod st�echou jsou upevn�ny dva výdejní stojany a terminál 

pro platbu pohonné hmoty platebními kartami. Modul má ve své první �ásti umíst�n 

kompresor s elektromotorem, sušící jednotky, vyrovnávací nádrže a �ídící panel. Druhá �ást je 

osazena bankou stla�eného zemního plynu, kterou tvo�í dva svazky propojených tlakových 

lahví. Technologická sk�í� obsahuje nástavbu se vzduchotechnikou.  
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obrázek 4: Schéma umíst�ní CNG plnicí stanice 

 

 

8.2 Výkonnostní parametry stanice 

 

Pr�m�rná provozní vytíženost �erpací stanice je p�ibližn� 50 dopravních prost�edk� za 

den a pr�m�rn� 1000 kubických metr� od�erpaného plynu. Jsou zde pln�ny nádrže osobních 

automobil�, nákladní aut i autobus�.  

Vstupní provozní tlak zemního plynu na sání  kompresoru je 170 kPa ze st�edotlakého 

plynovodu, který je v majetku plynárenské spole�nosti. Provozní výkon kompresoru stanice je 

150 m3/h a výstupní tlak 250 bar. Zkomprimovaný plyn je dopravován do t�í-

sek�ního zásobníku s celkovým vodním objemem 4200 l, což je cca. 1050 m3 extrémn� 

ho�lavé látky p�i teplot� 15°C (po�ítáno bez kompresibility plynu). Výdejní stojany jsou 

schopny p�e�erpat do dopravních prost�edk� až 50 kg zemního plynu za minutu. Prázdná 

nádrž osobního automobilu o kapacit� 20m3 je napln�na do 2 minut.  

 
 

8.3 Bezpe�nostní prvky fiktivní plnicí stanice  

 

Technologie plnicí stanice je zabezpe�ena, instalována a provozována pln� v souladu 

s technickým doporu�ením TDG 304 02 (viz. kapitola �. 6). 
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Mezi nejd�ležit�jší pat�í, že kompresor je vybaven pojistnými ventily, termostatem 

a fixován a pevn� p�ipojen na potrubí proti p�enosu vibrací, které by mohly zp�sobit 

net�snosti jiných komponent� stanice. Pojistnými ventily jsou taktéž osazeny všechny tlakové 

nádoby v�etn� všech lahví zásobní banky CNG. P�ípadný odfuk je �ešen mimo kontejner. 

V každé �ásti kovové sk�ín� je na strop� instalován jeden detektor plynu, který signalizuje 

poplach p�i dosažení max. 20 obj.% dolní meze výbušnosti zemního plynu. Signál je p�edáván 

dálkovým monitoringem na pracovišt� obsluhy stanice. P�es dálkový monitoring je také 

kontrolován provozní stav stanice (tlak v kompresoru a zásobníku, teplota kompresoru, aj.). 

[21] 

Ve výdejních stojanech jsou automatické uzáv�ry regulující plnicí tlak na maximální 

hodnotu 200 bar v nádrži vozidel a omezova�e pr�toku, které p�eruší pr�tok plynu v p�ípad� 

prasknutí hadice. 

Umíst�ní technologických celk� a provoz plnicí stanice je rovn�ž v souladu s daným 

technickým doporu�ením. 

Z výše uvedených skute�ností vyplývá, že technologické poruchy vzniklé 

nap�. v d�sledku selhání jejich �innosti nesprávnou výrobou nebo instalací, koroze, vibrací, 

neodborných �i neúmyslných zásah�, aj.,  kde pat�í hlavn� net�snosti spojené s únikem plynu 

nebo zvýšením tlaku v nádobách, jsou dob�e zajišt�ny proti vzniku havárie. 

Z hlediska úmyslného poškození stanice - možného pr�niku ke kontejneru a jeho 

sabotování, je vybavena mechanickými zábrannými prvky a kamerovým systémem. Vn�jší 

perimetr technologie se zásobníkem CNG, je chrán�n 2 metry vysokým klasickým plotem se 

�tvercovým pletivem ze zinkovaného drátu o pr�m�ru 3 mm. Vstupní jednotkou je 1950 mm 

vysoká branka ocelové konstrukce, vypln�na taktéž �tvercovým pletivem a vybavena 

klasickým zámkem nízké bezpe�nostní t�ídy. Pláš�ovou ochranu zajiš�uje ocelový obal 

kontejneru o síle 1,5 mm. Vstup do modulu s kompresorem a se zásobníkem, jenž jsou 

vzájemn� odd�lené, je možný dve�mi na dvou protilehlých delších stranách obdélníkového 

kontejneru. Dvoje jednok�ídlé dve�e vedle sebe na jedné stran� vedou k bankám CNG. 

Dvouk�ídlé dve�e na každé stran� jsou vstupem do komprima�ní �ásti. Poslední dvouk�ídlé 

vstupní jednotky jsou k �ídícímu panelu. Dve�e jsou vybavené oby�ejným zámkem. 

 Dv� kamery jsou umíst�ny na p�íst�ešku stanice a snímají prostor u výdejních stojan�. 

T�etí kamera je nasm�rována na dve�e �elní strany kontejneru se zásobníkem. Jsou ur�eny 

k hlídaní stanice p�ed možným neoprávn�ným pr�nikem ke kontejneru s bankou, ale primárn� 

p�ed výtržnostmi jako je nap�. ni�ení majetku a krádeže u prostor� výdejních stojan�. 
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Zam�stnanci provozovatele na dispe�inku v sou�asnosti kontrolují skrz kamerový systém 

správný postup p�i tankování a veškeré d�ní p�edevším v p�ímém okolí výdejních stojan�.  

Další prvky technické ochrany jako nap�. elektrické zabezpe�ovací systémy (dále jen 

EZS) nebo jiné sou�ásti mechanického zabezpe�ení proti pr�niku k technologii, zejména pak 

k zásobníku CNG, nejsou instalovány.  

 

 

8.4 P�ístup do technologického kontejneru  

  

V sou�asnosti je p�ístup do kontejneru umožn�n klí�em k brance oplocení a jiným 

klí�em ke vstupním jednotkám do ocelové sk�ín�. Ten je shodný pro všechna dve�ní k�ídla 

technologického modulu. Pro vstup do instalace výdejních stojan� se rovn�ž používá jeden 

shodný klí� pro oba stojany a všechny jejich otevírací �ásti. Všechny klí�e k CNG stanici jsou 

p�id�leny provozovateli stanice, který má na starosti pravidelnou jednoduchou údržbu stanice, 

kontrolu její správné funkce, udržování �istoty a po�ádku v okolí, �ešení malých poruch, 

informování odborné servisní organizace o provozním stavu stanice, aj. Obsluhou �erpacího 

systému jsou pov��ení t�i pracovníci provozovatele, kte�í mají každý jednu kopii klí��. Úkony 

obsluhy se provád�jí nejmén� jednou týdn�. Další skupinou vlastnící klí�e od branky, 

kontejneru a výdejních stojan� jsou servisní pracovníci najímané spole�nosti, kte�í vykonávají 

pravidelnou složit�jší údržbu plnicí stanice (vým�na provozních náplní, vým�na náhradních 

díl� dle provozních hodin, pravidelné pololetní kontroly) a servisní zásah v p�ípad� poruch 

za�ízení plnicí stanice. Servisní organizace má pouze jednu kopii klí��. Posledními vlastníky 

daných klí�� jsou výrobci technologických za�ízení. Ti však mají pouze vstup k jejich 

produkt�m. K výdejním za�ízením výrobce výdejních stojan� a ke kontejneru dodavatel 

kompresoru a výrobce tlakových lahví na zemní plyn. Další osoby mají k technologickému 

kontejneru vstup p�ísn� zakázán. Je možný pouze se souhlasem provozovatele a v doprovodu 

pracovník� obsluhy. 

Jelikož se rezervoáry nebezpe�ných látek, mohou stát pom�rn� snadným ter�em 

teroristických útok�, které využívají r�zné skupiny k dosažení svých cíl�, bude vhodné 

hloub�ji analyzovat stávající možnosti pr�niku a jeho sabotáže. Nejd�íve se však ve zkratce 

seznámíme s protivníkem – terorismem, jeho motivy a zp�soby napadení. Ve stejné �ásti také 

stru�n� p�edstavím možné scéná�e vývoje událostí po napadení zásobní banky CNG. 
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8.5 Napadení zásobníku stanice a scéná�e požáru a výbuchu 

 

Poslední dobou dochází stále více k mimo�ádným událostem, které jsou zp�sobeny 

úmysln�. Relativn� novodobou formou ohrožení jsou havárie pr�myslových zásobník� 

a technologií zp�sobené úmyslným �inem jednotlivc� nebo skupin s jasnými cíli zp�sobit 

škodu a velký dopad na myšlení lidí. Prost�edkem k dosažení t�chto cíl� se za ur�itých 

okolností m�že stát také naše banka stla�eného zemního plynu v kontejneru plnicí stanice.  

Výše uvedená �innost se obecn� nazývá terorismus. N�kte�í auto�i ho ozna�ují za 

kriminální �in zp�sobený jedním pachatelem ve svém okolí. Jiná literatura uvádí, že 

terorismus znamená cílev�domé použití organizovaného násilí proti nezú�astn�ným osobám 

za ú�elem dosažení politických, kriminálních nebo jiných cíl�. Tyto zám�ry p�edstavují ve 

svých d�sledcích ohrožení velkých skupin osob nebo celé spole�nosti. Psychologický efekt, 

vyplývající z pocitu ohrožení, m�že ve spole�nosti vyvolat zm�nu postoj� a vést ke vzniku 

krizí na lokálních, státních i mezistátních úrovních. 

Použití teroristických metod je zd�vod�ováno r�znými ideologiemi od krajní levice až 

po krajní pravici. Úto�níky mohou být nap�. menšinové skupiny, které sami sebe p�edstavují 

jako svobodné bojovníky, podporující náboženské nebo národnostní menšiny v konfliktu 

s p�evládající kulturou, dále nap�. krajn� levicové skupiny, anarchistické skupiny, 

neonacistické �i krajn� pravicové sdružení, patologické skupiny a jednotlivci nebo jiná 

seskupení s náboženskou motivací. [4, 10] 

Nejb�žn�jším typem teroristické akce je útok s použitím výbušných systém�. Za 

posledních 20 let bylo ze všech útok� 70% pumových. Bombové útoky je možno rozd�lit na: 

[3, 10] 

• útoky proti osobám, kdy jsou výbušiny umís�ovány do míst s vysokou 

koncentrací osob a v p�ípad� exploze dochází k usmrcení velkého po�tu lidí 

(výbušné systémy v automobilech, odpadkových koších, aj.)  

• útoky proti významným cíl�m, které jsou provád�ny na základ� pe�livého 

výb�ru objekt�. Jedná se nap�. o d�ležitá pr�myslová centra, elektrárny �i 

vládní budovy. 

• útoky proti symbolickým objekt�m, jenž jsou zam��eny proti cíl�m 

p�edstavujícím symboly dané zem� 
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• série útok� – forma kdy teroristé upozor�ují na n�které speciální cíle 

(propušt�ní uv�zn�ných terorist�). Jde nap�íklad o �adu výbuch� v ur�itém 

�asovém období. 

• hrozba použití výbušného systému, využívána jako nástroj proti státním 

ú�ad�m, pr�myslovým cíl�m, soukromým spole�nostem, aj. 

• použití atrapy 

 

Za kombinací mezi útokem proti osobám a napadením významných cíl� m�žeme 

považovat útoky na stacionární �i p�epravitelné skladovací banky s obsahem nebezpe�ných 

chemických látek �asto ve stla�ené form�. Mohou se vyskytovat v pr�myslových objektech 

jako sou�ásti technologických celk�, v multifunk�ních objektech kde plní specifický ú�el 

(zásobníky amoniaku ve sportovních halách), p�epravních zásobnících (cisterny, bateriové 

vozy, aj.) nebo ve stacionárních tlakových nádobách (nap�. CNG �erpacích stanic). Teroristé 

jej využívají hlavn� pro druhotný, zvýšený efekt útoku, kdy se ze skladovací banky uvolní 

látka ho�lavá, výbušná nebo toxická a zasáhne svými ú�inky vysoký po�et obyvatel nebo 

poškodí životní prost�edí �i zni�í majetek. [1, 9] 

Nástražné výbušné systémy (dále jen NVS) jsou pro svou cenu a jednoduchost výroby 

mezi teroristy v sou�asnosti velmi populární. Jejich p�edností je také všestrannost použití 

a obtížná identifikace p�vodce. Mén� je k sabotáži využíváno úmyslné zakládání požár�, 

avšak stejn� jako výbušiny, jsou zápalné prost�edky laciné, snadn� vyrobitelné a mají své 

výhody v obtížné detekci. [3] 

Výbušiny jsou látky schopné výbušné p�em�ny. Na ur�itý popud mohou ve velmi 

krátké dob� uvolnit zna�né množství energie. Jsou charakteristické r�znými fyzikálními 

vlastnostmi, mimo jiné výbuchovou teplotou a brizancí. Výbuchová teplota iniciované 

výbušniny m�že v našem p�ípad� aktivovat pojistné ventily tlakových lahví zásobníku. Ur�itá 

hodnota brizance exploze m�že zp�sobit destrukci ocelových nádob banky, propojovacího 

potrubí, kompresoru a dalších sou�ástí a následný nekontrolovaný únik stla�eného média. 

Dále jsou uvedeny možné scéná�e vzniku požáru a exploze v t�sné blízkosti banky CNG. [3] 

Po vzniku požáru v kontejneru dojde ke zvýšení teploty plynu v zásobníku a následn� 

v jednotlivých nádobách vzroste tlak. P�i p�ekro�ení reak�ního tlaku pojistného ventilu nad 

cca. 330 bar za�ne zkomprimovaný plyn unikat p�es pojistný ventil mimo kontejner, kde 

m�že být zanedlouho požárem iniciován a vypukne tzv. Jet-Fire2. Teplotou okolí se m�že 

                                                 
2 tryskavý požár 
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za�ít tavit kovový pláš� zásobníku, postupn� budou aktivovány pojistné ventily na dalších 

tlakových nádobách, což zp�sobí zvýšení rozsahu požáru, který se m�že p�enést na okolní 

objekty. V našem p�ípad� mohou být zasaženy osoby nacházející se v blízkosti stanice, osoby 

�erpající palivo. Budou ohroženy nejbližší uvedené objekty a m�že dojít k ohrožení voz� 

nebo ochromení dopravy na komunikaci sousedící se stanicí.  

P�i výbuchu NVS uvnit� kontejneru bude situace probíhat dle jeho tepelných 

a tlakových ú�ink�:  

A) M�žeme p�edpokládat podobný scéná� jako p�i vzniku požáru.  

B) Dá se p�edvídat mechanické poškození lahví v bance tlakovými ú�inky 

exploze (vlivem vysoké brizance), p�i�emž m�že dojít k destrukci lahví a 

náhlému úniku velkého množství plynu, který bude okamžit� iniciován. Po 

výbuchu oblaku plynu jsou vlivem vysoké teplotní radiace doprovázené 

tlakovou vlnou, kovovými úlomky konstrukce a dalších technologických �ástí 

v�etn� plášt� kontejneru zasaženy osoby a okolní objekty na velkou 

vzdálenost. Výbuch m�že odstartovat �et�zovou reakci explozí nebo požár� 

dalších za�ízení obsahujících CNG v kontejneru stanice. 

C) Dalším scéná�em je velmi rychlý nár�st teploty plynu ve skladovacích bankách 

vlivem tepelných ú�ink� NVS, kdy dojde k roztržení lahví vnit�ním p�etlakem, 

ješt� p�ed reakcí pojistného ventilu nebo t�sn� po ní (V p�ípad� reakce 

pojistných ventil� m�že být rychlost nár�stu tlaku uvnit� lahve vyšší než 

rychlost jeho snižování „odfukováním“.), kdy tlak plynu uvnit� nádoby m�že 

p�esáhnout destruk�ní tlak ocelové lahve. Hodnota destruk�ních tlak� t�chto 

nádob (o provozním tlaku 300 bar) se pohybuje od 550 bar do 600 bar. 

V tomto p�ípad� p�jde v první fázi o fyzikální výbuch, který zp�sobí náhlý 

únik velkého množství plynu následn� iniciovaného. Výbuch oblaku plynu 

doprovázený teplotní radiací, tlakovou vlnou a kovovými úlomky 

technologických celk� v�etn� plášt� kontejneru zasahuje osoby a okolní 

objekty na velkou vzdálenost. Výbuch m�že odstartovat �et�zovou reakci 

explozí nebo požáru dalších za�ízení obsahujících CNG v technologickém 

modulu. 

 

Jelikož je stanice umíst�na v oblasti relativn� vysoké kumulace osob, a� už 

kolemjdoucích, nacházejících se v dopravních prost�edcích nebo v budovách, mohlo by mít 

použití výbušin nedozírné následky zejména na lidské životy. Uložení nástražného výbušného 
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systému nebo úmyslné založení požáru je podmín�no pr�nikem pachatele do technologické 

sk�ín� k zásobníku CNG nebo kompresorovému ústrojí. Analýzou selhání a jejich dopad� 

budou identifikována konkrétní nebezpe�í, která objektu hrozí z pohledu vn�jšího úmyslného 

napadení. Jinak �e�eno, bude zjišt�no, jakým zp�sobem m�že potenciální pachatel do 

kontejneru vniknout, stanoveny následky a p�í�iny �inu a ohodnocena jednotlivá rizika.   

 

 

8.6 Analýza selhání systému a dopady  

 

Nejvýznamn�jším cílem z hlediska úmyslného napadení jsou na plnicí stanici 

p�irozen� tlakové nádoby se zkomprimovaným zemním plynem, protože se zde nalézá 

nejv�tší množství plynu. Látka je v lahvích pod vysokým tlakem, je extrémn� ho�lavá, lehce 

zápalná a v ur�itých koncentracích výbušná.  

Abychom zhodnotili a srovnali rizika banky CNG a dalších tlakových za�ízení, které 

jsou uzav�ené v ocelové sk�íni z pohledu úmyslného napadení její integrity, je provedena 

analýza rizik metodou analýzy selhání a jejich dopad� (dále jen FMEA).  

Postup metody je založený na rozboru zp�sob� selhání a jejich d�sledk�, který 

umož�uje najít dopady a p�í�iny na základ� strukturovan� vymezených selhání za�ízení. 

Metoda FMEA slouží ke kontrole jednotlivých prvk� projektového návrhu systému a jeho 

provozu. Využívá se hlavn� pro závažné zdroje nebezpe�í. Výsledkem analýzy je stanovení 

míry rizika (parametr R) ze sou�inu hodnot jednotlivých index� v tabulce �. 1 – FMEA. 

Tabulka obsahuje pouze možné p�í�iny poruch a jejich následky z hlediska strukturálního, 

jelikož probíhajících proces� v p�ípad� objektu CNG plnicí stanice je malé množství 

a neodehrávají se s denní frekvencí. Jsou tedy pro ú�el analýzy nepodstatné. [11] 
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tabulka 1: FMEA – 1.  �ást 

 

objekt subsystém identifikace 
nebezpe�í 

sou�asný 
stav p�í�iny  následky P N H R 

neoprávn�ný 
vstup do 

neve�ejných 
prostor� 

vinou 
obsluhy 

(nap�. dala 
klí�e 

pachateli)  

mechanické 
zábranné 
systémy - 

plot 

nedostate�ná 
kontrola 

pr�myslovou 
televizí, 

žádné EZS  

vstup k plášti 
kontejneru, požár v 
okolí kontejneru, 

NVS v okolí 
kontejneru 

7 8 7 392 

prost�íhání 
plotu 

žádné 
opat�ení - 
klasický 

plot  

nedostate�ná 
kontrola 

pr�myslovou 
televizí, 

nevyhovující 
mechanické 

zábranné 
systémy, 

žádné EZS  

neoprávn�ný vstup do 
neve�ejných prostor�, 

vstup k plášti 
kontejneru, požár v 
okolí kontejneru, 

NVS v okolí 
kontejneru 

5 8 4 160 

p�elezení 
plotu 

žádné 
opat�ení - 
klasický 

plot  

nedostate�ná 
kontrola, 

nevyhovující 
mechanické 

zábranné 
systémy, 

žádné EZS  

neoprávn�ný vstup do 
neve�ejných prostor�, 

vstup k plášti 
kontejneru, požár v 
okolí kontejneru, 

umíst�ní NVS v okolí 
kontejneru 

7 8 6 336 

perimetr 

vysazení 
plotových 

vrat 

žádné 
opat�ení - 
klasická 
plotová 

vrata  

 nedostate�ná 
kontrola, 

nevyhovující 
mechanické 

zábranné 
systémy, 

žádné EZS  

neoprávn�ný vstup do 
neve�ejných prostor�, 

vstup k plášti 
kontejneru, požár v 
okolí kontejneru, 

umíst�ní NVS v okolí 
kontejneru 

4 8 4 128 

te
ch

no
lo

gi
ck

ý 
ko

nt
ej

ne
r 

pláš�ová 
ochrana 

kontejneru 

neoprávn�ný 
vstup do 

kontejneru 
vinou 

obsluhy 
(nap�. dala 

klí�e 
pachateli) 

kamerový 
systém  

nedostate�ná 
kontrola, 

nevyhovující 
mechanické 

zábranné 
systémy, 

žádné EZS  

založení požáru v  
kontejneru, uložení 
NVS v kontejneru, 

destrukce prvk� 
za�ízení - únik plynu 

7 9 5 315 
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tabulka 1: FMEA – 2.  �ást 

 

objekt subsystém identifikace 
nebezpe�í 

sou�asný 
stav p�í�iny  následky P N H R 

p�ekonání 
(vypá�ení) 

dve�í 

ocelové 
dve�e, 

kamerový 
systém 

nedostate�ná 
kontrola, 

nevyhovující 
mechanické 

zábranné 
systémy, 

žádné EZS  

neoprávn�ný vstup do 
kontejneru, založení 
požáru v  kontejneru, 

uložení NVS v  
kontejneru, úmyslná 

manipulace �i 
destrukce prvk� 

za�ízení - únik plynu 

6 9 6 324 

pláš�ová 
ochrana 

kontejneru 

p�ekonání 
zámku 

oby�ejný 
zámek, 

kamerový 
systém 

nedostate�ná 
kontrola, 

nevyhovující 
mechanické 

zábranné 
systémy, 

žádné EZS  

neoprávn�ný vstup do 
kontejneru, založení 
požáru v kontejneru, 

uložení NVS v  
kontejneru, úmyslná 

manipulace �i 
destrukce prvk� 

za�ízení - únik plynu 

7 9 6 378 

neoprávn�ný 
pohyb/�innost 

uvnit� 
kontejneru 
(sabotáž 
vlastní 

obsluhou, 
vn�jší 

sabotáž)  

kamerový 
systém, 
detektor 
úniku 
plynu 

nedostate�ná 
kontrola, 

žádné EZS  

úmyslná 
manipulace/poškození 

prvk� za�ízení, 
uložení nástražného 
výbušného systému, 

založení požáru 

6 10 7 420 

 únik plynu  
 detektor 

úniku 
plynu 

 porucha 
tlakových aj. 

za�ízení 
škody na majetku 8 4 3 96 

te
ch

no
lo

gi
ck

ý 
ko

nt
ej

ne
r 

prostorová 
ochrana 

požár, výbuch  pojistná 
za�ízení 

 porucha 
tlakových, 

aj. za�ízení + 
porucha 

elektrického 
za�ízení 
(zkrat) 

škody na majetku, 
ohrožení osob  3 10 5 150 

 

 



  40 

Posuzována je pravd�podobnost vzniku dané události nebo rizika od nahodilého až po 

tém�� jistou a vysoce pravd�podobnou hrozbu (parametr P). Dále se oce�uje závažnost 

následk�, která stanoví riziko závažnosti z hlediska finan�ního, materiálního, ohrožení zdraví 

osob �i životního prost�edí (parametr N). Stupn� jsou se�azeny od nejmenší zp�sobené škody 

až po nejvyšší škody �i ohrožení života od 1 do 10. Hodnocena je také odhalitelnost rizika 

ur�ující jak rychle a jak snadno lze dané riziko �i událost zjistit a odhalit v jejím po�átku. 

Stupnice za�íná možností odhalení v dob� spáchání �inu nebo se doba odhalení prodlužuje na 

n�kolik hodin �i dní nebo m�že být riziko neodhalitelné, kdy se jedná o nejv�tší 10. stupe�  

parametru H. [11] 

Míru p�ijatelnosti rizika stanovím dle tzv. Paretova principu 80/20. Celková suma 

míry rizika R bude odpovídat 100%. Podle bodové hodnoty každého zdroje nebezpe�í 

vyjád�ím jeho procentuální hodnotu - tzv. kumulativní �etnost. Toto vyjád�ení je následn� 

se�teno od nejvyššího rizika až do hodnoty 80%. Ta jsou považována za nep�ijatelná. 

Konkrétní p�íklad výpo�tu kumulativní �etnosti spolu s tzv. Lorencovou k�ivkou, která 

vyjad�uje graficky míru rizika spolu s kumulativní �etností jednotlivých identifikovaných 

nebezpe�í, je uveden v p�íloze �. 4 této práce. V následující tabulce �. 2 je pak proveden vý�et 

kumulativních �etností rizik a barevn� jsou ozna�eny nep�ijatelné zdroje nebezpe�í. [11] 

 

 

tabulka 2: Vý�et kumulativních �etností 

 

1 neoprávn�ný pohyb/�innost uvnit� 
kontejneru 15,6 

2 neoprávn�ný vstup do neve�ejných prostor� 14,5 

3 p�ekonání zámku 14,0 

4 p�elezení plotu 12,4 

5 p�ekonání (vypá�ení) dve�í 12,0 

6 neoprávn�ný vstup do kontejneru 11,7 

7 prost�íhání plotu 5,9 

8 požár, výbuch 5,6 

9 vysazení plotových vrat 4,7 

10 únik plynu 3,6 
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Výsledky analýzy FMEA poukazují na nep�ijatelná rizika neoprávn�ného pohybu 

uvnit� kontejneru, neoprávn�ného vstupu do neve�ejných prostor, p�ekonání zámku 

kontejneru, p�elezení plotu, p�ekonání dve�í a neoprávn�ný vstup do kontejneru. Tyto zdroje 

nebezpe�í se vyskytují v perimetru, plášti i uvnit� kontejneru. Odhalení možného umíst�ní 

NVS �i založení požáru je navázáno na v�asnou detekci pachatele, znesnadn�ní jeho pr�niku 

k zásobníku a jeho rychlého zadržení a zneškodn�ní. Jelikož v sou�asné dob� není 

technologický kontejner vybaven prakticky žádným elektrickým zabezpe�ovacím systémem 

detekujícím neoprávn�ný vstup �i pohyb a mechanické zábranné systémy jsou neefektivní, 

p�istoupím k vlastnímu návrhu komplexního technického zabezpe�ení smyšlené stanice proti 

pr�niku pachatele do ocelového kontejneru se zásobníkem CNG. 
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9. Návrh technických opat�ení na zvýšení bezpe�nosti fiktivní stanice 

 

V první �ad� se pokusím navrhnout zkvalitn�ní stávajícího mechanického zábranného 

systému, jehož hlavním úkolem je z hlediska zabezpe�ení objektu zkomplikovat pachateli 

jeho vniknutí do chrán�ného prostoru. V sou�asné dob� má instalovaný systém velmi malou 

pasivní bezpe�nost, resp. pr�lomovou odolnost a návrh elektrického zabezpe�ovacího 

systému by tak nem�l velký smysl.  

Druhá �ást technických opat�ení diplomové práce se zabývá návrhem EZS 

v jednotlivých chrán�ných zónách, které je možno na CNG plnicí stanici využít vzhledem 

k riziku a zp�sobu napadení, situaci stanice, její stavb� a složení, technickým a jiným 

podmínkám a požadavk�m. 

V poslední kapitole je popsáno možné rozší�ení uzav�eného televizního okruhu na 

stanici, co by podpora poplachového systému.  

 

 
9.1 Návrh zvýšení obvodové ochrany mechanickými zábrannými systémy 

 

Jedná se o prvky, které vizuáln� ozna�ují hranici pozemku pat�ícího ke kontejneru 

s technologickým za�ízením stanice. V našem p�ípad� zde pat�í oplocení okolního pozemku se 

vstupní brankou. Analýza FMEA, mimo jiné, odhalila vysoké riziko p�ekonání plotu 

a pr�niku do vn�jšího perimetru a následného zásahu do plášt� kontejneru. Zkvalitn�ní 

obvodové ochrany prvky mechanických zábranných systém� (dále jen MZS) bude mít 

zejména preventivní význam spo�ívající v odrazení pachatele instalací bariér vyšší 

bezpe�nostní t�ídy a odstrašujícím designem. Na oplocení nebudou instalována žádná �idla 

EZS, z d�vod� vysokého po�tu vyvolání planých poplach� zp�sobených kolemjdoucími 

a výtržníky.Význam pro zpomalení pr�niku pachatele do vn�jšího perimetru ve spojení 

s poplachovými systémy, které jej detekují a následn� prob�hne zadržení pachatele, má p�i 

jeho zjišt�ní kamerovým systémem. Instalovaná pr�myslová televize však nesleduje a nebude 

sledovat celý obvod plotu, dále je vyhodnocení poplachu zcela závislé na obsluze pultu 

centralizované ochrany (dále jen PCO), proto pr�lomový �as této obvodové bariéry nebude 

brán v potaz do pr�lomové odolnosti objektu – kontejneru. [12] 

Z uvedených p�í�in navrhuji pro fiktivní plnicí stanici nahradit stávající klasické 

drát�né oplocení se �tvercovým profilem bezpe�nostním oplocením s vrcholovými 
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zábranami a podhrabovou p�ekážkou. Jde o typ oplocení, které se instaluje v p�ípad� vyšších 

požadavk� na zabezpe�ení prostor. Zt�žuje pachateli jeho prost�íhaní �i p�e�ezání použitím 

pevn�jšího materiálu a v�tší tlouš�kou pletiva. P�elezení znesnadní v�tší výška plotu a 

vrcholové zábrany.  

Vhodným konkrétním �ešením m�že být použití sva�ovaného zvln�ného pletiva typu 

BASTILA (viz. obrázek �. 5), jenž svou strukturou a konstrukcí zaru�uje vysoký stupe� 

ochrany. Jde o kvalitní bezpe�nostní pletivo speciáln� vyvinuté pro ochranu pr�myslových 

objekt�. Husté oka plotu zkomplikují potenciálnímu pachateli jeho prost�íhání nebo pro�ezání. 

Ztužení plochy plotu zajiš�ují zdvojené horizontální dráty umíst�né v pravidelných 

intervalech. Výška oplocení bude min. 2500 mm. Rozm�ry ok jsou 76,2 x 38,1 mm a pr�m�r 

drátu zajiš�ující dostate�nou pevnost je 3,5 mm. Polyvinylchloridový povlak a pozinkování 

chrání materiál plotu proti korozi. Pro eliminaci možnosti podhrabání bude usazena 

podhrabová betonová deska o ší�ce min. 300 mm a tlouš�ce 50 mm. [7, 12] 

V horní �ásti se plot nechá opat�it trny o výšce min. 25 mm. Úrove� bezpe�nosti je 

možno na místo trn� zvýšit také montáží ochranné sít� TIGRE, která mimo odstrašujícího 

designu, je díky své struktu�e (zvln�ná ve svitcích se špicemi) velmi ú�inná a dob�e zabra�uje 

všem pokus�m o p�ekonání. [7, 12] 

Vstupem do plotem ohrazeného prostoru je branka. Jedná se o jednok�ídlovou 

propus�, která je nyní obdobné konstrukce a materiálu jako plot. V sou�asnosti je branka 

opat�ena zámkem s cylindrickou vložkou typu FAB 2020, která je za�azena v bezpe�nostní 

t�íd� 2. [12] 

Pro zvýšení ochrany p�evážn� preventivním ú�inkem na pachatele navrhuji instalaci 

m�ížové branky ocelového profilu o výšce min. 2500 mm. Segmenty vertikálního m�ížoví 

s minimální pr��ezovou plochou 3,5 cm2 budou mít vzájemnou st�edovou vzdálenost max. 

150 mm. Tyto typy vstupních branek dodává nap�. firma HERA (viz. obrázek �. 6). Vrchol 

vstupní jednotky se nechá osadit ocelovými ostny o výšce min. 25 mm. Celá konstrukce bude 

pro zvýšení životnosti opat�ena antikorozní povrchovou ochranou (nap�. žárovým 

zinkováním). Pasivní odolnost proti odvrtání �i vyhmatání pak zesílí nový zámek branky 

min. bezpe�nostní t�ídy 3. Dobrým �ešením m�že být použití zadlabacího zámku �ady FAB 

2018 s 5-ti stavítkovou vložkou. [12, 33] 
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       obrázek 5: Plot BASTILA s ochrannou síti                   obrázek 6: M�ížová branka firmy HEROS 
 
 
 

9.2 Návrh zvýšení pláš�ové ochrany mechanickými zábrannými systémy 

 

Ú�elem mechanických zábranných systém� pláš�ové ochrany je ztížení �i praktické 

znemožn�ní pr�niku do chrán�ného prostoru v objektu, eventuáln� odrazení pachatele od této 

protiprávní �innosti. Zde však má základní význam jejich pr�lomová odolnost. Pláš� objektu 

je obecn� tvo�en stavebními prvky budov a otvorovými výpln�mi. [12] 

V našem p�ípad� stavební prvky objektu p�edstavuje základní rám, podlaha, obvodové 

st�ny, st�echa a vstupní dve�e kontejneru. Nosnou konstrukci kontejneru tvo�í ocelový žárov� 

zinkovaný sva�enec z ohýbaných profil�. Skládá se z nosného spodního rámu a z horního 

rámu. Rámy jsou vzájemn� propojeny stojinami z tenkost�nných profil�. Jak již bylo 

zmín�no, jsou st�ny v�etn� vstupních jednotek a st�echa technologické sk�ín� z ocelového 

plechu o tlouš�ce 1,5 mm. Protihluková izolace st�n a stropu je �ešena minerální vlnou 

o tlouš�ce 100 mm. Vnit�ní oplášt�ní st�n je v tomto p�ípad� provedeno d�rovaným 

nerezovým plechem o síle 1 mm. 

Vzhledem k situování stanice je nepravd�podobné, že by potenciální pachatel pr�nik 

k zásobníku realizoval vytvo�ením otvoru v plášti. K tomuto by musel využít elektrického 

ná�adí. Úkon by byl tudíž mén� snadný, �asov� náro�ný a hlu�n�jší než prolomení otvorových 

výplní, kterými jsou vstupní dve�e do kontejneru. Ocelová sk�í� typu ISO 20 s odhlu�n�ním 

je opat�ena t�emi dvouk�ídlými vstupními jednotkami a dv�mi jednok�ídlými propustmi. 

Dvoje dve�e jsou vstupem do kompresorové �ásti (z každé strany sk�ín� jedny dvouk�ídlé 
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dve�e), další dvouk�ídlé vedou k �ídícímu panelu. Vstup k bance CNG je dv�ma 

jednok�ídlými dve�mi.   

Dve�e jsou ocelové, izolované, v protipožárním provedení. Po uzav�ení jsou zapušt�né 

v rovin� se zárubn�mi, dve�ní záv�sy tedy nelze vysadit. Pachatel však m�že nap�. vypá�it 

dve�ní k�ídlo vtla�ením pá�idla mezi zárube� a toto k�ídlo. Následným pákovým pohybem 

sm�rem k plášti objektu je možno prolomit západku zámku �i vyhnout ocelový pláš� 

a vstoupit do vnit�ního prostoru ocelové sk�ín�.  

Návrh prvk� MZS se opírá p�edevším o jejich pot�ebnou pr�lomovou odolnost, která 

vychází z doby zásahu bezpe�nostní služby a koeficientu rizikovosti. Najímaná bezpe�nostní 

agentura, provede na plnicí stanici zásah do 10 minut od detekce pachatele na pultu 

centralizované ochrany. Jako optimální jsem stanovil koeficient rizikovosti (R) na hodnotu 

min. 4. Následující výpo�et stanoví pro návrh MZS plášt� minimální dobu pr�lomové 

odolnosti prvk�: [12] 

 

�as zásahu: Ti = 10 min. 

Minimální koeficient rizikovosti: R = 4 

Doba pr�lomové odolnosti: Tvl. = ? min. 

RTT ivl ×=  

410 ×=vlT  

=vlT 40 (min) 

 

Proti pr�niku vstupními otvory navrhuji instalovat na dve�e bariérové závory. Tyto 

prvky svou konstrukcí a umíst�ním zvyšují pasivní bezpe�nost dve�í. 
ešením m�že být 

použití p�í�né pevnostní závory umíst�né nad dve�ním zámkem horizontáln� p�es celou ší�ku 

dve�ního k�ídla. V p�ípad� dvouk�ídlých dve�í budou namontovány p�es celou ší�ku obou 

k�ídel. Závora obsahuje rozvorový zámek ovládaný cylindrickou zámkovou vložkou 

s ozubeným pastorkem, který p�es ozubený h�eben ovládá zasouvání masivních závor do 

protiplech�, které budou p�ichyceny v míst� pevné konstrukce kontejneru. Cylindrická vložka 

závory je z vn�jší strany dve�í uschována v masivním ocelovém bezpe�nostním štítu, jenž ji 

chrání proti rozlomení a odvrtání. Komplikuje také vytržení a vyhmatání zámku na závo�e. 

Závora musí být instalována na všechny vstupní jednotky kontejneru. Vhodným typem na 

jednok�ídlé i dvouk�ídlé dve�e je nap�. závora HSP 600 bezpe�nostní t�ídy 3 dodávána na 

zakázku. Tento prvek zvýší mechanickou odolnost propusti o 5 minut. [12] 
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Další  možnosti vstupu do chrán�ných prostor je oklamáním samotného zámku dve�í, 

který obsahuje klasickou 5-stavítkovou cylindrickou vložku FAB 2020. Tento uzavírací 

systém není dostate�n� odolný proti vyhmatání nebo proti výrob� a  neoprávn�nému použití 

kopie klí�e. Stávající zámek bude tedy nahrazen uzamykacím mechanismem vyšší 

bezpe�nostní t�ídy. Vhodným �ešením m�že být použití dokonalejší cylindrické vložky 

FAB 2400B. Konstrukce je klasická, 5-stavítková, která je rozší�ena o dvou�adou soustavu 

lamel – tzv. stavítko-lamelový systém. Tímto dosáhneme zvýšení odolnosti zámku proti 

vyhmatání planžetou. Vložka má p�es 50 milión� kombinací. FAB 2400B je díky použitému 

materiálu také odolná proti p�ípadnému odvrtání. Výroba náhradních klí�� k tomuto systému 

je omezena právními p�edpisy a je evidována pomocí bezpe�nostní karty. [12]  

V následující tabulce �. 3 prokazuji výpo�tem, že použití uvedených MZS na plášti 

objektu zvýší jeho mechanickou odolnost nad požadovanou hodnotu stanovenou 

p�edcházejícím výpo�tem. Pro srovnání pr�lomových odolností je uvedena také hodnota 

stávající zámkové vložky. [12] 

 

 

tabulka 3: Výpo�et a srovnání pasivních odolností MZS pláš�ové ochrany 

 

Typ cylindrické vložky 
FAB 2020 

Typ cylindrické vložky 
FAB 2400B 

Bariérová závora 
HSP 600 

Bezpe�nostní t�ída 
BT 2 

Bezpe�nostní t�ída  
BT 4 

Bezpe�nostní t�ída  
BT 3 

Pr�lomová odolnost 
Tvl.zk. = 3 min 

Pr�lomová odolnost 
Tvl.zk. = 10 min 

Pr�lomová odolnost 
Tvl.zk. = 5 min 

Jelikož se jedná o zkušební �as Tvl.zk., je nutno ho 3krát zvýšit. 

Tvl. = 9 min. Tvl. = 30 min. Tvl. = 15 min. 

Tvl.celk. = 45 min  (cylindrická vložka + bariérová závora) 
 

Tvl.celk. > Tvl.pož. 
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Z tabulky �. 3 vyplývá, že v p�ípad� použití vložky FAB 2400B a bariérové závory je 

riziko p�ijatelné a zabezpe�ení MZS je možno považovat za optimální. Schéma na obrázku 

�. 8 znázor�uje umíst�ní navržených prvk� klasické ochrany. 

Tato ochrana je základem každého bezpe�nostního systému. Mechanické zábranné 

systémy mohou být hodnoceny jen z hlediska �asu, po který vydrží odolávat napadení 

mechanickou odolností. Obecn� jsou však všechny prvky mechanických zábranných systém� 

v ur�itém �ase p�ekonatelné. Aby instalace t�chto sou�ástí m�la smysl, �as po který pachatele 

pozdrží, musí být vyšší než �as od jeho detekce po p�íjezd a zásah personálu bezpe�nostní 

agentury. Tímto se dostáváme k pot�eb� objekt dostate�n� vybavit technickou ochranou, která 

v�as pachatele detekuje. Jedná se o elektrické zabezpe�ovací systémy, které signál z �idla 

p�edávají na požadované místo a jsou považovány za technickou ochranu objektu (Dá se �íci 

v úzkém slova smyslu, nebo� literatura ozna�uje MZS za tzv. klasickou ochranu a elektrický 

zabezpe�ovací systém za technickou ochranu. Technickými prost�edky jsou však oba typy 

ochran.). [13] 
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obrázek 8: Umíst�ní prvk� mechanického zabezpe�ení stanice 
 

 

 

 

 

 

Legenda 

Bariérová závora                                   

Oplocení typu BASTILA 

Zámek s vložkou FAB 2400B  

Zámek s vložkou FAB 2018                            

M�ížová branka     
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9.3 Návrh technické ochrany objektu elektrickým zabezpe�ovacím systémem 

 

Jedním z úkol� technické ochrany je podpora klasické ochrany. Základní funkce této 

ochrany spo�ívá v rychlé reakci na zm�ny, které vyvolá pachatel svou �inností. Tyto zm�ny 

uvád�jí prost�ednictvím �idel v �innost zásahové jednotky, které pachateli v dokonání 

protiprávní aktivity zabrání. V našem p�ípad� se jedná o teroristu v širším slova smyslu, který 

se snaží umístit nástražný výbušný nebo zápalný systém do prostoru kontejneru plnicí stanice. 

Elektrický zabezpe�ovací systém je soubor prvk� schopných dálkov� opticky 

a akusticky signalizovat na ur�eném míst� p�ítomnost, vstup nebo pokus o vstup narušitele do 

st�ežených objekt� nebo prostor�. Všechny EZS se skládají z �idla, úst�edny, p�enosových 

prost�edk�, signaliza�ního za�ízení a dopl�kových za�ízení. [5, 13] 

Schvalování komponent� EZS, navrhování, instalace a revize systém� EZS se �ídí skupinou 

harmonizovaných norem �ady �SN EN 50131. Pro návrh správného druhu EZS je nutno 

provést bezpe�nostní posouzení. To musí obsahovat popis kontejneru plnicí stanice, prov��ení 

lokality objektu, režimovou studii objektu, porovnání projektu EZS s režimem ostrahy 

objektu, seznam a popis nebezpe�í, možné zp�soby napadení objektu, p�ehled zranitelných 

míst a vn�jší vlivy. Informace d�ležité pro bezpe�nostní studii byly uvedeny v kapitole �. 7. 

Jejich shrnutí je provedeno vypln�ním p�epracované formy protokolu podnikové normy 

spole�nosti Jablotron a.s. uvedeného v p�íloze �. 5 práce. [13, 17, 19] 

Tento protokol sumarizuje základní podmínky pro návrh vhodného poplachového 

systému. Okolností, které je nutno brát v potaz je ovšem podstatn� více, a proto se v p�íštím 

návrhu budu opírat o informace uvedené d�íve. Požadované technické vlastnosti na EZS jsou 

dány stupn�m zabezpe�ení chrán�ného objektu. Ten je ur�en mírou rizika, která závisí na typu 

objektu, hodnot� majetku uvnit� objektu, znalostmi narušitel� o EZS a jejich technickým 

vybavením. Typ objektu – �erpací stanice (benzinová) dle seznamu objekt� oborové normy 

AGA 50131 – 1 až 7, vysoká hodnota p�ímo zni�eného majetku havárií (cca. 12 mil. K�), 

katastrofální následky škod pro okolí a p�edpoklad, že narušitelé jsou obeznámení s EZS a 

mají úplný sortiment nástroj� a p�enosných elektrických za�ízení indukují st�ední až vysoké 

riziko objektu se stupn�m zabezpe�ení 3. Bezpe�nostní stupe� pro který je za�ízení ur�eno, 

deklaruje výrobce v jeho technických údajích. [13, 17, 18]  

Krom stupn� zabezpe�ení, je p�i výb�ru vhodného za�ízení, též zapot�ebí zvážit 

prost�edí, do kterého se budou komponenty EZS instalovat. �SN EN 50131-1 specifikuje 

4 t�ídy prost�edí. Jelikož budou �idla umís�ována uvnit� kontejneru a ve vn�jším perimetru 
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budou za�ízení instalována do prost�edí t�ídy II a IV. T�ídu pro kterou je dané za�ízení ur�eno 

udává rovn�ž výrobce. [17] 

Podle umíst�ní �idel rozlišujeme st�eženou zónu na obvodovou, pláš�ovou, 

prostorovou, p�edm�tovou a klí�ovou. Pro p�ípad narušení integrity CNG plnicí stanice 

úmyslným �inem, bude pozornost v�nována obvodu objektu technologického kontejneru, 

který v našem p�ípad� tvo�í oplocení a vn�jší perimetr. Poté se zam��íme na pláš�, jenž 

p�edstavuje ocelový obal kontejneru a na vnit�ní prostor, kde p�edm�t budou p�edstavovat 

svazky lahví se stla�eným médiem. [13]  

 

 

9.3.1 Návrh ochrany vn�jšího perimetru  

 

�idla venkovní obvodové ochrany chrání, resp. signalizují, narušení vn�jších �ástí 

objekt�. D�ležitou podmínkou p�i užívání venkovní obvodové ochrany je existence oplocení. 

Bez mechanické zábrany na hranici pozemku by mohlo docházet k necht�nému vstupu 

nepovolaných osob na zabezpe�ený pozemek a po signalizaci poplachu by byl zákrok a postih 

z právního hlediska velmi problematický. Dalším problémem venkovního zabezpe�ení je 

velké množství podn�t�, na které by nem�la �idla reagovat. V našem p�ípad� to jsou 

následující vlivy: vln�ní travního porostu, vibrace oplocení ve v�tru, proud�ní vzduchu, vítr, 

sníh a déš�, pohyby malé zv��e, dopravní ruch v blízkosti hranice pozemku. Podn�ty, které se 

svým charakterem p�ibližují situaci narušení, nelze nikdy zcela eliminovat. Nejen z tohoto 

d�vodu se �asto kombinuje systém venkovní ochrany se systémem pr�myslové televize 

(viz. kapitola �. 9). [13] 

Mezi �idla venkovní ochrany pat�í nap�. mikrofonické kabely, infra�ervené závory 

a bariéry, mikrovlnné bariéry, št�rbinové kabely, zemní tlakové hadice, aj. [13] 

Jak již bylo �e�eno, objekt plnicí stanice zemního plynu je za�azen do st�edního až 

vysokého rizika, u n�jž se p�edpokládá, že narušitele jsou obeznámeni s EZS a mají úplný 

sortiment nástroj� a p�enosných elektrických za�ízení. Výrobce za�ízení tedy musí deklarovat 

uvedený stupe� zabezpe�ení. Komponenty obvodové ochrany budou ur�eny min. do prost�edí 

t�ídy IV. Jde o prost�edí venkovní chrán�né, což znamená, že nejsou trvale vystaveny vliv�m 

po�astí a jsou ur�eny pro rozsah teplot od – 25 do 50°C. [13, 17] 

Na základ� zhodnocení a zvážení všech údaj� a informací bezpe�nostního posouzení 

navrhuji pro plnicí stanici CNG použít k detekci pachatele št�rbinové kabely. P�edností oproti 

jiným �idl�m v naší aplikaci je zcela skrytá struktura detek�ní zóny, což je vzhledem 
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k možným pokus�m o napadení za�ízení v p�ípad� pachatele zven�í velmi podstatné. Podobn� 

je d�ležitá vysoká odolnost proti planým poplach�m vznikajících v d�sledku rušivých vliv�. 

Pod terén v oploceném prostoru bude instalován systém dvou št�rbinových kabel�. 

Št�rbiny v plášti kabelu umož�ují vyzá�ení vysokofrekven�ní energie a její p�íjem druhým 

paraleln� uloženým p�ijímacím kabelem, �ímž se vytvá�í elektromagnetické pole, které má 

elipsoidický tvar a zasahuje nad i pod povrch zem�. Pohyb narušitele uvnit� pole vyvolává 

pokles amplitudy a zm�nu velikosti p�ijímaného signálu, což zap�í�iní vznik poplachového 

signálu. Detek�ní zóna kopíruje trasu uložených kabel�. Tímto je vymezen prostor detekce. 

Velikost detek�ního pole je závislá na vzdálenosti kabel�. Na vyhodnocovací jednotce je 

možno nastavit citlivost detektor�. Je detekován veškerý pohyb pachatele (ch�ze, b�h, 

plazení). Tém�� stoprocentní detekce je dopln�na spolehlivostí a nízkou mírou po�tu planých 

poplach�. Objekty s malými rozm�ry (hlodavci, ptáci, plazi, hmyz) jsou snížením prahu 

citlivosti z detekce vylou�ení. Spolehlivou funkci také dokazuje odolnost zhoršeným 

klimatickým podmínkám (déš�, vítr, sníh, aj.). [13] 

Navrhuji nap�. instalaci systému Perimitrax výrobce Senstar Corporation, který má 

všechny uvedené vlastnosti (vysoká pravd�podobnost detekce, vysoká spolehlivost, nízký 

po�et planých poplach�). Tento systém také spolehliv� odhalí každý pokus pachatele 

o sabotáž jakékoliv �ásti soustavy. Celek se bude skládat z detek�ních kabel� typu SC1, které 

mimo vlastní detekci napájí elektrickou energií detek�ní modul, který je vyhodnocovací 

jednotku. Rozpoznávací pole t�chto kabel� je zhruba 2 m široké a 1 m vysoké. Je-li narušeno, 

�idla zm�nu pole detekují a modul ji vyhodnotí a signalizuje poplach na úst�ednu EZS. 

K detek�nímu modulu budou p�ipojeny 2 zóny st�ežení pomocí št�rbinových kabel�. Narušení 

kabelu, detek�ního modulu �i jeho krytu vyhlásí sabotážní poplach. Veškeré výstupy 

z detek�ního modulu budou drátov� p�eneseny na úst�ednu, která poté p�edá poplachový 

signál na pult centralizované ochrany. [24] 

Instalace probíhá uložením dvou jednoduchých detek�ních kabel� SC1 do jedné 

drážky hloubky 30 cm a ší�ky 10 cm kolem kontejneru plnicí stanice do dvou zón 

znázorn�ných na obrázku �. 8. Kabely jsou pokládány do pískového podloží, tak aby byly 

cca. 23 cm pod úrovní terénu. Na vodi�e je poté nasypána krycí vrstva písku a zbytek výkopu 

vypln�n hlínou. Drážka je vedena ve vzdálenosti nejmén� 3 m od oplocení do prostoru 

technologického kontejneru (z d�vodu možného výskytu planých poplach�). Necitlivým 

zavád�cím kabelem se p�ipojí detek�ní modul, který bude umíst�n ve vnit�ním prostoru 

kontejneru u �ídícího panelu. [24]  
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Pro p�ípad p�ekonání této technické ochrany, bude vhodné instalovat p�ídavný systém 

detekující pohyb ve vn�jší perimetru na ploše za CNG kontejnerem, kde není vid�t z ulice, 

a kde nejsou umíst�ny kamery sledovacího systému. Osv�d�eným za�ízením jsou �idla 

pohybu prostorové venkovní ochrany. Jejich výhodou jsou pom�rn� nízké náklady na 

instalaci a montáž. Sníma�e této skupiny ochrany se rozd�lují na �idla pasivní a aktivní. 

Pasivní detektory p�i zjiš�ování charakteristik napadení registrují pouze fyzikální zm�ny 

okolí. Aktivní �idla p�i zjiš�ování charakteristik napadení vytvá�ejí své pracovní prost�edí 

aktivním p�sobením na své okolí a detekují zm�nu takto vytvo�eného fyzikálního prost�edí. 

Podle frekvence elektromagnetického vln�ní, které �idla vyžívají ke své funkci je m�žeme 

rozd�lit na mikrovlnná �idla, ultrazvuková �idla, pasivní infra�ervená �idla, aktivní 

infra�ervená �idla a kombinovaná duální �idla. [5, 13] 

Pro svou širokou škálu použití, mj. pro objekty stupn� zabezpe�ení 3, vysokou 

odolnost proti planým poplach�m a pom�rn� snadnou montáž jsem pro naší aplikaci vybral 

použití kombinovaných (také duálních) detektor�. Tato �idla pro svou funkci využívají 

aktivního mikrovlnného a pasivního infra�erveného vyza�ování. 

Princip funkce mikrovlnných (dále jen MW) �idel spo�ívá v detekci pohybu pachatele 

na základ� odrazu mikrovlnné energie od pohybujícího se objektu, což zp�sobí zm�nu 

kmito�tu signálu vlivem Dopplerova efektu oproti nastavené referen�ní úrovni. Pasivní 

infra�ervený (dále jen PIR) detektor zjiš�uje tepelné projevy pohybujícího se objektu. Pro 

teplotu lidského t�la je odpovídající vlnová délka cca. 9,4 mm. Sníma� nedetekuje vlastní 

teplotu (vlnovou délku), ale pouze její zm�nu. Oblast detekce je rozd�lena pomocí �o�ek na 

n�kolik zón. Pokud se v hlídané oblasti pohybuje objekt vyza�ující danou vlnovou délku, 

p�echází mezi aktivní a neaktivní zónou, �ímž dojde ke zm�n� gradientu a tím také k detekci 

události. Pro signalizaci poplachu musí dojít u duálních �idel k detekci v obou �ástech 

soustavy sou�asn�. Vznik planých poplach� dále omezuje osazení dvojitou mikrovlnnou 

jednotkou detektoru a dvojitým pyroelementem. Snížení citlivosti PIR �idel p�i zvýšení 

teploty okolního prost�edí je eliminováno tzv. teplotní kompenzací, která jeho vnímavost 

p�izp�sobuje teplot� okolí a podle toho zárove� upravuje citlivost mikrovlnné �ásti detektoru. 

[13] 

Do vn�jšího prostoru kontejneru navrhuji použít venkovní kombinované detektory 

nap�. výrobce Rokonet - RISCO Group, typ RK315DT WatchOUT. Tento detektor je 

jedine�ný ve zpracování signálu založeném na dvou PIR kanálech a dvou mikrovlnných 

(MW) kanálech. Poskytuje spolehlivou detekci vet�elce ve venkovním prost�edí díky 

jedine�nému výb�rovému rozpoznání událostí tzv. „Sway Recognition Technology“ a 
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„Digital Correlation Technology“, které rozlišují skute�né vniknutí do st�eženého objektu od 

planého poplachu v nestabilním venkovním prost�edí.  Jedná se o technologii používající 

výb�rové rozpoznání událostí, které je detekováno 4-mi kanály. �ást zaznamenávající 

kymácející se p�edm�ty jako jsou stromy, k�oví atd. používá dva MW kanály, které rozlišují 

mezi mikrovlnnými pulsy blížícího se a ustupující objektu, m��í tedy dráhu pohybu. Objekty, 

které se nepohybují více, než je stanovená referen�ní úrove� jsou eliminovány. Digitální 

technologie používají ve vzájemném vztahu dva PIR kanály s odd�lenými optikami, které 

zajiš�ují aby byl spušt�n poplach pokud budou narušeny oba uvedené PIR kanály. Tyto 

eliminují zví�ata do výšky 70 cm, rychlé teplotní zm�ny, sv�telné odrazy, aj. vlivy.  

�idlo je možno díky relé výstupu p�ipojit k libovolné úst�edn� EZS. Také obsahuje 

aktivní infra�ervený kanál pro antimasking3 a detekci zašpin�ní �o�ky. Na detektoru m�že být 

nastaven dosah pro široký záb�r (tzv. v�jí�) až na 15 m p�i 90° (nebo dlouhý dosah 23 m p�i 

5°). �idlo je opat�eno venkovním krytím IP 65. Výrobek je deklarován pro stanovený stupe� 

bezpe�nosti. Pracovní teplota pro použití za�ízení je od –30 do 60 °C. [23] 

Do prostoru vn�jšího perimetru ocelové sk�ín� instalujeme dv� pohybová �idla tohoto 

typu. Budou umíst�na v prot�jších rozích za kontejnerem stanice jak je znázorn�no na 

obrázku �. 9 a budou snímat veškerý pohyb za technologickým kontejnerem stanice. �idla 

rozm�r� 128 x 64 x 41 mm budou upevn�na ve výšce od 1 do 2,7 m na montážní ty�e pevn� 

zabudované v zemi. Z výstupního relé bude vodi�i za�ízení p�ipojeno k vyhodnocovací 

úst�edn� umíst�né v technologickém kontejneru v prostoru �ídícího panelu. P�i montáži 

a nastavení je vždy nutno �ídit se návodem výrobce. [5, 22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 detekce zastín�ní �idla 
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Legenda 

Duální �idlo           

Št�rbinové kabely    

Detektory zemního plynu 
(již instalované)                                     

Oplocení                                            

 
 

obrázek 9: Umíst�ní �idel perimetrické ochrany návrhu EZS 
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9.3.2 Návrh pláš�ové ochrany  

 

EZS pláš�ové ochrany signalizují narušení plášt� objektu a vstupních jednotek. Jejich 

úkolem je tedy v�asná detekce snahy pachatele o p�ekonání klasické ochrany objektu. T�mito 

poplachovými systémy je možno st�ežit celé stavební objekty nebo jeho úseky. V našem 

p�ípad� je za stavební objekt považován technologický kontejner. Klasickou ochranou je zde 

kovový pláš� tvo�ící st�echu i st�ny kontejneru a zahrnující jednok�ídlé a dvouk�ídlé kovové 

dve�e. Do skupiny prvk� pláš�ové ochrany pat�í �idla kontaktní, destruk�ní, destruk�ních 

projev�, akustická nebo bariérová. [13] 

Nejv�tší slabinou plášt� jsou v našem p�ípad� vstupní jednotky. Jak již bylo zmín�no, 

jedná se o 3 dvouk�ídlé dve�e a 2 jednok�ídlé propusti. Dva vchody jsou vstupem do 

kompresorové �ásti z obou stran a t�etí vchod k �ídícímu panelu. Vstup k bance CNG je 

umožn�n dv�ma jednok�ídlými vchody vedle sebe. Konkrétní popis jejich mechanického 

zabezpe�ení je uveden v kapitole 8.2. Jako každý prost�edek klasické ochrany jsou i navržené 

prost�edky v ur�itém �asovém intervalu p�ekonatelné. Použitím technického vybavení, jako 

jsou r�zné typy pá�idel, brusky, vrta�ky, aj. speciálního ná�adí, je možno dve�ní propus� 

p�ekonat. Proto je d�ležité pachatele p�i pokusu o násilný vstup do prostoru banky CNG nebo 

do kompresorové �ásti v�as detekovat a zamezit v dokonání nekalé protiprávní �innosti. 

Osv�d�eným, rozší�eným a relativn� levným zp�sobem zabezpe�ení vstupních 

jednotek je využití magnetických kontakt�. Dle funkce a konstrukce se rozd�lují do n�kolika 

skupin. V našem p�ípad� bude vhodné magnetické �idlo na principu jazý�kových kontakt�. 

Tato kontaktní �idla se od sebe liší podle úrovn� odolnosti proti p�ekonání. Nap�íklad 

zda jsou schopny odlišit magnetické pole „vlastního“ od jakéhokoliv „cizího“ magnetu, zda 

jsou opat�eny obalem (mechanicky �i klimaticky odolným), místem montáže (na pohyblivou 

�i pevnou �ást vstupních jednotek nebo na povrch), zapušt�ním �i skrytím nebo materiálem 

vstupních jednotek do kterých se �idla instalují (feromagnetický x neferomagnetický). [14] 

Princip funkce navrhovaného �idla spo�ívá v tom, že p�i p�sobení magnetického pole 

permanentního magnetu, z�stává spínací jazý�kový kontakt sepnut. Zv�tší-li se vzdálenost 

mezi ob�ma �ástmi, zeslábne intenzita pole a tím se kontakt rozpojí a p�eruší se klidová 

smy�ka k elektronické zabezpe�ovací úst�edn�. U st�edních až vysokých rizik jsou 

magnetické kontakty navíc opat�eny ochranou proti p�ekonání pomocí cizího magnetu. Jde 

o kombinaci dvou jazý�kových kontakt� umíst�ných do jednoho t�lesa, které se liší zp�sobem 

�innosti. Je možno využít dva jazý�kové kontakty odd�lené magnetickým stín�ním, jeden je 

spínací a druhý rozpínací. P�iblíží-li se v klidovém stavu (uzav�ené dve�e) cizí magnet, 
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rozpojí se rozpínací jazý�kový kontakt a znovu p�eruší proudovou smy�ku, �ímž dojde 

k vyhlášení sabotážního poplachu. [13] 

Pro p�ipojení slouží �ty�i vodi�e, dva jsou spojeny s jazý�kovými kontakty a dva jsou 

v t�lese magnetického kontaktu propojeny do sabotážní smy�ky. [13] 

Navrhuji tedy instalaci �ty� drátového polarizovaného, zápustného, plastového, 

magnetického kontaktu válcového tvaru se sabotážní smy�kou pro st�ední až vysoká rizika. 

Lze využít nap�íklad typ MAS 353 výrobce ASITA. Rozm�ry �idla jsou 8 x 33 mm. Pracovní 

vzdálenost kontakt� je 4 - 24 mm. Kontakty mají krytí IP 65 a jsou ur�eny do prost�edí t�ídy 

III, �ili jejich využití ve dve�ích kontejneru je z hlediska odolnosti klimatu vyhovující.  

Pracovní teplota pro funkci �idel se pohybuje od –40 do 70 °C. Magnetické kontakty budou 

instalovány na všechny vstupy do technologického kontejneru tzn. k bance CNG, ke 

kompresoru a k �ídícímu panelu. Budou namontovány v horní �ásti dve�ního k�ídla a zárubn�. 

V p�ípad� dvouk�ídlých dve�í bude aktivní i pasivní �ást kontaktu upevn�na na pohyblivé 

prvky. [25] 

Montáž bude v našem p�ípad� provedena do plastového pouzdra, které se p�ichytí 

k vnit�ní stran� dve�í a zárubní (V p�ípad� dvouk�ídlých vstup� se p�ipevní na vnit�ní stranu 

obou k�ídel.). Ú�elem tohoto prvku je zabudovat do n�j pevn� kontakt a co nejvíce odstínit 

feromagnetický materiál, aby �idlo fungovalo správn�. Do otvor� plastových kapes (pouzder) 

�idel se poté aktivní i pasivní �ást magnetického kontaktu vsune na pracovní vzdálenost 

kontakt� 16 mm a zaslepí. Kontaktní �idlo není vid�t a neruší tak design dve�í. Poplachové 

signály budou p�edány úst�edn�, která je vyhodnotí a po digitální síti integrovaných služeb 

(dále jen ISDN) vyšle zprávu na PCO. K vyhodnocovací a napájecí jednotce bude �idlo 

p�ipojeno vodi�i. Ovládací klávesnice úst�edny je vyvedena do sk�í�ky ve vn�jším perimetru 

kontejneru, kde je možno v p�ípad� oprávn�ného p�ístupu �idlo deaktivovat.  

 

 

9.3.3 Návrh p�edm�tové ochrany  

 

Pro p�edm�tovou ochranu zásobníku CNG jako podpory pláš�ové ochrany je možno 

využít tzv. bariérového �idla s charakteristikou záclony nebo závory. Instalace t�chto za�ízení 

je ovšem spíše dopl�ková a na dodate�ném zvážení, nebo� by m�la smysl, jen pokud by 

pachatel p�elstil venkovní �idla a dve�ní kontakty. Dále její význam snižuje fakt, že po 

vyhlášení poplachu už teroristovi nebrání v uložení NVS nebo založení požáru žádná 

mechanická zábrana. Pro využití této ochrany je p�edpoklad, že pokud by kriminálník použil 
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výbušiny, bude mu její ú�elná aplikace ur�itou dobu trvat. Dále ji m�žeme považovat za 

jakousi pojistku uvedených prvk� EZS.  

U infra�ervených záclon se jedná o dv� lišty (aktivní a pasivní) umíst�né proti sob�. 

Vyslané kódované impulsy vytvá�ejí plochu infra�ervených paprsk�, které dopadají na 

odraznou lištu umíst�nou na prot�jší stran� chrán�né zóny, odkud se odráží zp�t na p�ijímací 

aktivní �ást. Vytvá�í se tak st�ežená plocha typu sít�, která detekuje narušení (nap�. prostr�ení 

ruky nebo p�edm�tu). [13] 

Vhodným typem je nap�. bezpe�nostní sv�telná záclona MS4800 ur�ena k detekci vniknutí do 

chrán�ného prostoru ve kterém se st�ežený p�edm�t - banky CNG nachází. Provedení záclon 

má rozte� paprsk� 14 mm (detekce vniknutí prstu) a aktivní plochu širokou 1800 mm. 

St�ežená délka nebo-li dosah záclony je až 7000 mm. Systém je homologován pro st�ední až 

vysoká rizika. Lišty jsou robustního provedení se zesíleným pouzdrem. Tento typ má také 

dobrý pom�r ceny k výkonu ve srovnání s jinými systémy tohoto druhu. [27, 35]   

Pasivní �ást záclony m�že být uchycena k levé stran� plášt� kontejneru ze vnit� 

a aktivní �ást k opa�né vnit�ní stran�. P�i instalaci záclon je d�ležité, aby vysíla� i p�ijíma� 

byl dob�e upevn�n ke konstrukci kontejneru. Nesmí docházet k jejich chv�ní. Mezi nevýhody 

infra�ervených záclon pat�í hlavn� náro�nost montáže. Mezi hlavní pozitiva m�žeme za�adit 

to, že systémy lze jen t�žko obelstít.Výstupními kabely bude zdroj infra�erveného zá�ení 

p�ipojen ke spole�né úst�edn� pláš�ových EZS a poplachové �i sabotážní signály budou 

p�enášeny na PCO.  

Z d�vod� vibrací, které kompresor vytvá�í, se m�že jevit lepší možností využití 

infra�ervené závory, která je odoln�jší t�mto vliv�m. Taktéž se skládá z aktivní �ásti - 

vysíla�e a pasivní �ásti – p�ijíma�e. Vysíla� generuje infra�ervené (dále jen IR) paprsky, které 

jsou nasm�rovány k p�ijíma�i, kde jsou zpracovány. P�i porušení paprsku nebo poklesu 

detekované úrovn� zp�sobené vstupem narušitele do detek�ní zóny, je vyvolán poplachový 

stav. Pomocí modulátoru v aktivní �ásti jsou impulsy upraveny proti oklamání (nap�. jiným 

IR zá�i�em).  

V našem p�ípad� m�žeme využít systém dvou-paprskové infra�ervené závory typu 

AX-200 ALPFA/PLUS, která je ur�ena pro vnit�ní i venkovní prost�edí. IR závora dokáže 

spolehliv� pracovat i p�i ztrát� 99% energie paprsku. Bariéra je osazena obvodem pro 

adaptivní úpravu prahu snímání a možností nastavení doby p�erušení paprsk�. Moderní 

konstrukce p�ináší ut�sn�ní krytu IP55. Vzdálenost paprsk� je 50 mm. Závora má vnit�ní 

dosah až 120 m. Doba p�erušení paprsk� je 50 - 500 ms. Pracovní teplota závory se pohybuje 

od -35 °C do 55 °C a relativní vlhkost prost�edí do kterého je ur�ena, je max. 95%. Systém je 
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vybaven ochranou p�ed p�ep�tím a proti námraze a orosení. Udržuje stabilní funkci i p�i 

vysokém útlumu paprsk�. Rozsah nastavitelnosti bariéry je  +/-5° vertikáln�, +/-90° 

horizontáln�. Tento typ závory je certifikovaný pro 4. bezpe�nostní t�ídu. [29] 

Instalace bude realizována obdobn� jako infrazáclona na ocelovou konstrukci vnit�ní 

�ásti kontejneru. P�ipojení se provede drátov� ke spole�né úst�edn� všech prvk� EZS 

umíst�né v prostoru kontrolního panelu.   

 

 

9.3.4 Návrh úst�edny, p�enosu a dopl�kových za�ízení  

 

Nedílnou sou�ástí každého EZS je úst�edna. Její základní funkcí je sb�r informací o 

stavu jednotlivých poplachových �idel a vyvolání poplachových signál�. V praxi existuje 

mnoho typ� úst�eden, které se od sebe liší jak vnit�ním provedením elektroniky, tak 

programovým vybavením, zp�soby indikace a ovládání, p�ipojováním vstup� a výstup�, atd. 

Tento funk�ní celek p�ijímá a vyhodnocuje výstupní elektrické signály od �idel, signalizuje a 

vysílá informace o svých stavech, ovládá poplachové, signaliza�ní a dopl�kové prost�edky, 

které detekují narušení, napájí �idla elektrickou energií, pomocí klávesnic umož�uje uvedení 

celého EZS do stavu st�ežení nebo do stavu klidu a umož�uje diagnostiku EZS. Úst�edny se 

d�lí dle stupn� zabezpe�ení, velikosti (obsah p�ipojitelných smy�ek) a zp�sobu p�ipojení 

(analogové, sb�rnicové, koncentrátorové, bezdrátové nebo hybridní). [13] 

Pro zapojení všech navržených �idel EZS bude použita úst�edna stupn� zabezpe�ení 3. 

Tato hodnota udává povinnost úst�edny rozlišení chybných kód�, rovn�ž požadavky na 

indikace poskytované úst�ednou, monitorování funkce úst�edny a propojení, zabezpe�ení proti 

sabotáži a rozlišování poruch. Za�ízení bude obsahovat skupinu �idel a sabotážních kontakt�, 

které jsou propojeny spole�ným vedením a na výstupu úst�edny vyhodnocovány. K úst�edn� 

naší aplikace budou p�ipojeny min. 4 zóny �idel, musí tedy disponovat alespo� 4 vstupními 

smy�kami. Signály z úst�edny budou pomocí digitální sít� ISDN (v našem p�ípad� je linka 

dostupná) p�eneseny na pult centralizované ochrany. Signalizace se zobrazuje na monitoru 

po�íta�e (dále jen PC) dispe�erského stanovišt� a poplach bude také na stanovišti 

signalizován akusticky i sv�teln�. Po jeho vyhlášení na PCO je vyslána zásahová ozbrojená 

jednotka najímané bezpe�nostní agentury, která provede do 10 minut zajišt�ní objektu. 

Vzdálenost PCO od plnicí stanice CNG je cca. 7 km. Rovn�ž PCO p�edává informaci 

o napadení provozovateli stanice. 



  59 

PCO musí také spl�ovat všechny požadavky �SN EN 50131. Mezi základní nároky 

pro uvedený stupe� pat�í, že musí být schváleny �TÚ jako zp�sobilé pro p�ipojení, musí být 

zajišt�na obousm�rná komunikace mezi PCO a úst�ednou a musí „um�t“ potvrdit p�íjem 

poplachové zprávy. P�ípadná ztráta spojení mezi vysíla�em a p�ijíma�em je signalizována na 

stran� PCO i na stran� st�eženého objektu. Za�ízení PCO musí být schopné provozu i p�i 

výpadku sí�ového napájení, což znamená, že musí být k dispozici záložní zdroj energie. Je 

povinné také zajišt�ní náhradní p�enosové cesty. [17] 

Na úst�ednu budou zapojena všechna výše navržená �idla, bude vybavena klávesnicí, 

kterou ovládají oprávn�ní uživatelé všechna detektory EZS ve vn�jším perimetru, na plášti 

nebo uvnit� technologického kontejneru (nastavení stavu klidu u senzor� skrz p�id�lený 

uživatelský kód, aj. funkce). Bude instalována do zabezpe�ené oblasti – uvnit� kontejneru, 

v prostoru �ídícího panelu. Klávesnice se bude nacházet ve vn�jším perimetru kontejneru.  

Po odemknutí branky bude muset osoba s povoleným vstupem zamí�it k periférii 

úst�edny, kde navolí p�id�lený osobní uživatelský kód (dále jen PIN) pro deaktivaci �i 

aktivaci �idel. Je nutno, aby se tato osoba pohybovala ve vzdálenosti max. 2 metry od 

oplocení kontejneru a to z toho d�vodu, aby nedošlo k vyhlášení poplachu detekcí uloženou 

pod terénem (št�rbinové kabely). Umíst�ní úst�edny, klávesnice a detektor� všech st�ežených 

zón je patrné z obrázku �. 10, kde je také vyzna�ena vhodná p�ístupová trasa k za�ízení.  

Všechna �idla mohou být zapojena nap�. na úst�ednu typu Galaxy G3 renomovaného 

výrobce Honeywell. Jedná se za�ízení navazující na úsp�šnou �adu GALAXY CLASSIC, 

které spl�uje všechny normativní požadavky pro bezpe�nostní stupe� 3 a t�ídu prost�edí II. 

Úst�edna disponuje moderní hardwarovou konstrukcí základní desky. Základem centrály EZS 

je spínaný zdroj 2,5 A. Úst�edna má k dispozici 16 smy�ek, možnost p�ipojení až 8 ovlada�� 

a pam�� na historii 500 událostí. Sou�ástí je telefonní komunikátor a dv� komunika�ní 

sb�rnice pro p�ipojení k telefonní lince. Všechny smy�ky v úst�edn� jsou pln� digitální a 

umož�ují až t�í-odporové zapojení. Periférií Galaxy G3 je ovládací klávesnice, díky které je 

možno, dle p�ístupových úrovní ur�ených �íselným kódem, ovládat stav st�ežení EZS. [28] 
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Legenda 

Duální �idlo           Úst�edna EZS                                  

Št�rbinové kabely          Ovládací klávesnice úst�edny EZS  

Magnetické kontaktní �idlo         Napájecí zdroj                                  

Infra�ervená závora vysíla�                     Komunikátor                                         

Infra�ervená závora p�ijíma�                              PCO (znázorn�ní p�enosu)                            

Detektory zemního plynu                                    Oplocení                                             

 
 

obrázek10: Schéma umíst�ní úst�edny a dalších �idel návrhu EZS 
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9.4 Zvýšení ochrany plnicí stanice pr�myslovou televizí 

 
Kamerový systém (dále jen CCTV) se skládá z kamerové sestavy, monitorovacích a 

dalších p�ídavných za�ízení, jenž jsou ur�ena a instalována za ú�elem spln�ní bezpe�nostních 

požadavk� zákazník�. [20] 

P�i návrhu vhodného systému je nutno odpov�d�t na otázky, které zohled�ují funk�ní 

požadavky. První otázkou je ur�ení zón nebo objekt�, které chceme sledovat. Druhým 

problémem je po�et a rozmíst�ní kamer, které jsou zapot�ebí ke sledování t�chto zón. Dalším 

bodem pro návrh kvalitního systému je vyhodnocení stávající úrovn� osv�tlení, podle �ehož 

m�že být zavedeno nové nebo instalováno p�ídavné osv�tlení. Poté jsou v závislosti na 

provozních podmínkách zvoleny odpovídající kamery a jejich vybavení. Pro efektivní zvýšení 

bezpe�nosti stanice CCTV se nejprve seznámíme s aktuálním stavem. [20] 

V sou�asnosti jsou na plnicí stanici umíst�ny 3 kamery uzav�eného televizního 

okruhu. Jsou umíst�ny na vnit�ní (spodní) stran� p�íst�ešku stanice. CCTV systém není nyní 

primárn� ur�en k hlídaní stanice p�ed možným pr�nikem teroristy ke kontejneru s bankou. 

Jeho základní funkcí je dohled na prostory p�ed výdejními stojany, kde p�sobí zejména 

preventivním ú�inkem na potenciální pachatele. Obsluha m�že být upozorn�na na výtržnosti, 

jako je nap�. ni�ení majetku, krádeže, apod. Zam�stnanci provozovatele na dispe�inku 

kontrolují skrz kamerový systém také správný postup p�i tankování a veškeré d�ní v p�ímém 

okolí výdejních stojan�. Dv� kamery snímají prostor u výdejních stojan� a monitorují pouze 

oblast pod stavbou p�íst�ešku a nezabírají zónu za plotem. T�etí kamera je nasm�rována na 

dve�e �elní strany kontejneru se zásobníkem, zabírá však vn�jší perimetr jen z malé �ásti 

a nemá tak pro odhalení teroristického �inu p�íliš velký význam (viz. obrázek �. 11). 

Monitorovaná místa u výdejních stojan� jsou ve dne osv�tlena denním sv�tlem, v noci pak 

halogenovými svítidly umíst�nými ve stropní �ásti p�íst�ešku a žárovkami umíst�nými na 

výdejních stojanech. Technologický kontejner je oza�ován svítící atikou s reklamou, osazenou 

po obvodu st�echy výkonnými zá�ivkami. Celkov� je osv�tlení snímaných zón možno 

hodnotit dostate�n� a není zapot�ebí instalovat další zdroje sv�tla.  

Všechny kamery jsou barevné, vodot�sné, typ AVC6672 s no�ním vid�ním až 15 m. 

Rozlišení kamery je 480 TV �ádk�. Minimální osv�tlení kamery je 1 Lux/F1.8 bez p�isvícení. 

Napájení kamery DC 12V/110 - 260 mA s IR diodami. Kamera obsahuje krytí IP 57 a má 

rozm�ry 105 x 65 mm. Systém CCTV funguje 24 hodin denn�. Výstup je nyní p�enášen po 

lince ISDN na PC dispe�erského stanovišt� obsluhy provozovatele plnicí stanice CNG, kde je 
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pohled zp�ístupn�n zadáním uživatelského jména a hesla. Na dispe�inku je obraz zapisován 

na pevný disk PC a v pravidelných intervalech vymazáván. 

Ke zvýšení bezpe�nosti stanice budou do systému zapojeny další 2 barevné kamery 

stejného typu, které budou zam��eny na vn�jší perimetr technologického kontejneru se 

zásobníkem CNG.  

První zónu st�ežení tvo�í prostor vstupní branky a ovládací klávesnice EZS. Detek�ní 

pásmo je znázorn�no na obrázku �. 11. Obsluha tak m�že monitorovat p�ípadného vn�jšího 

narušitele realizujícího pr�nik ke kontejneru CNG plnicí stanice p�es uvedenou zónu. Dalším 

d�vodem pro výb�r této zóny st�ežení je zjišt�ní neoprávn�ného vniknutí k ocelové sk�íni za 

použití klí�� k brance a deaktiva�ních kód� klávesnice EZS. Ty mohou pat�it obsluze 

provozovatele a jsou získány násiln� nebo zradou obsluhy. Tato zóna bude hlídána jednou 

kamerou stejného typu jako dosavadní, p�ipevn�nou taktéž k vnit�ní stran� p�íst�ešku. 

Osv�tlení z reklamní atiky je pro detekci �lov�ka v noci dostate�né.  

Druhá zóna st�ežení návrhu pro zvýšení bezpe�nosti stanice CCTV systémem se 

nachází za technologickým kontejnerem (detek�ní pásmo zobrazuje obrázek �. 11). Bude 

hlídat zejména oblast za skladovací jednotkou zásobníku. Snímací p�ístroj bude p�ipevn�n 

z opa�né strany kontejneru (zadní strana s jednou vstupní jednotkami) k st�ešní �ásti ocelové 

sk�ín� na vzduchotechnickou nástavbu. Rovn�ž umíst�ní kamery je patrno z obrázku �. 11.  

Obrazový výstup ze všech kamer bude mimo dispe�erské pracovišt� obsluhy CNG 

stanice sledován i na PCO bezpe�nostní agentury p�ijímající signály z úst�edny EZS. Signál 

bude p�enášen po komutovaných vyhrazených linkách ISDN telefonní sít�, které 

jsou zavedeny na tato monitorovací pracovišt�. PCO bude provád�t neustálý monitoring 

stanice jako ochranu p�ed možným pokusem o pr�nik, vandalství, krádeže, výtržnosti, aj. 

protiprávní �iny. Také bude CCTV systém sloužit k možnému zjišt�ní aktivátora signálu nebo 

vyobrazení pohybu pachatele po aktivaci signálu �i k p�ípadné identifikaci p�i vyšet�ování 

protiprávního �inu. PCO bude také opat�eno záznamovým za�ízením, které bude obrazové 

výstupy z kamer archivovat po stanovenou dobu. Poté se záznam smaže. Sledovací pracovišt� 

obsluhy CNG stanice navrhuji zachovat, aby i nadále plnilo svou funkci záznamu obrazu 

a nepravidelného monitoringu. Zobrazovací jednotky bezpe�nostní agentury i obsluhy 

provozovatele mohou být vybavena multiplexem pro pozorování alespo� 4 obraz� kamer na 

jednom barevném monitoru sou�asn�. [14] 
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Legenda 

Duální �idlo            Úst�edna EZS                                  

Št�rbinové kabely           Ovládací klávesnice úst�edny EZS  

Magnetické kontaktní �idlo          Napájecí zdroj                                  

Infra�ervená závora vysíla�                      Komunikátor                                         

Infra�ervená závora p�ijíma�                              PCO (znázorn�ní p�enosu)              

Detektory zemního plynu                                     Kamera   
(již instalované)                                                      

Oplocení                                                   Kamera (již instalovaná)                           

                                                                              
 
 

obrázek 11: Schéma umíst�ní kamer CCTV 
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10. Záv�r 

 
Ve své práci jsem se v prvních kapitolách snažil p�iblížit umíst�ní, stavbu a funkci 

nejd�ležit�jších komponent� CNG plnicích stanic. V dalších bodech je charakterizován zemní 

plyn a jeho nebezpe�né vlastnosti, jimiž jsou hlavn� vysoká ho�lavost a výbušnost látky. Ta 

p�edur�ují rizika technologických celk� stanice, zejména pak zásobníku zemního plynu. 

Z tohoto d�vodu jsem uvedl souhrn rizik se zam��ením na poruchy a vn�jší p�sobení. Rizika 

z poruchových stav� stanic vyplývají z nekvalitní výroby, instalace nebo servisu za�ízení. 

Mimo jiné, také bezpe�nostní aplikace pro poruchový stav, nap�. únik plynu v d�sledku 

net�snosti, �eší technické doporu�ení TDG 304 02. Veškeré relevantní informace z tohoto 

dokumentu jsem se snažil uvést. Bylo zjišt�no, že dokument nestanovuje žádné zvláštní 

požadavky na technické zabezpe�ení CNG plnicích stanic proti nežádoucímu pr�niku. Pouze 

uvádí základní nároky na primární mechanické zábranné systémy jako je plot a zámky 

technologické sk�ín�.  

Díky možnosti napadení stanice teroristou a zneužití vlastností zemního plynu 

v zásobnících a dalších za�ízeních, jejich nízkému vybavení prvky technické ochrany, jsem se 

rozhodl, navrhnout p�íklad zabezpe�ení t�mito prost�edky.  

Ten jsem prezentoval na návrhu fiktivní stanice o standardních parametrech umíst�né 

v centru m�sta, jenž m�že být cílem pohnutek teroristického útoku, jehož možné následky 

jsou alarmující. Analýza rizik vn�jšího napadení konkrétní fiktivní stanice metodou FMEA 

odhalila slabiny v mnoha �ástech dosavadního bezpe�nostního systému. Vlastní návrh se 

zabýval zvýšením bezpe�nosti mechanickými prost�edky, elektrickým zabezpe�ovacím 

systémem a pr�myslovou televizí. Zam��il jsem se zejména na d�vody, pro� zabezpe�ovat 

dané teritorium jednotlivými prvky, na vhodnost konkrétních prost�edk�, jejich umíst�ní 

a možné zapojení. 

Co se týká mechanických systém� obvodové ochrany, opat�il jsem stanici novým 

oplocením, brankou a zámkem. Ocelový kontejner jsem vybavil rovn�ž novým uzamykacím 

mechanismem a pro zvýšení pasivní odolnosti mechanickou závorou.  

Sou�ásti navrženého elektrického zabezpe�ovacího systému tvo�í št�rbinové kabely 

a duální �idla ve vn�jším perimetru. Pláš�ová ochrana technologické sk�ín� je �ešena 

magnetickými kontaktními �idly na dve�ích. Pro zajišt�ní samotného zásobníku je dovnit� 

kontejneru umíst�na infra�ervená záclona nebo závora. Všechna �idla budou zapojena na 

spole�nou úst�ednu s p�enosem na PCO.  
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Dosavadní systém pr�myslové televize stanice je rozší�en o dv� zóny st�ežení, které 

pokryjí kamery s transferem na pult centralizované ochrany.  

 Vlastní práce rozhodn� není projektem EZS a ani si na to ned�lá nároky. I když se v ní 

pojednává o návrhu, jde spíše o návrhové p�íklady, které mohou využít t�eba odborníci - 

projektanti poplachových systém� a mechanických zábranných systém�, jenž mají ur�itou 

praktickou zkušenost a kte�í ji mohou použít jako „odrazový m�stek“, podn�t nebo inspiraci 

pro profesionální projekt. Taktéž jej m�že využít provozovatel nebo majitel pro vlastní výb�r 

n�kterých prvk� technické ochrany p�i konzultaci s odborníky. Výtvor tedy není dogmatem 

a autor si uv�domuje, že také nepostihuje �adu poplachových systém� (nap�. elektronické 

systémy vstupu), které by bylo možno zahrnout do technické ochrany objektu stanice. Je však 

vždy nutno zvážit pom�r zabezpe�ení a jeho finan�ní náro�nosti (ekonomika prvk� není 

obsahem práce). Dalším problémem je, že teroristé mohou napadnout stanici jiným 

zp�sobem, než je zde uvedený, proti kterému ji lze jen t�žko ochránit dostupnými prost�edky 

(nap�. útok st�elnou zbraní, teroristický �in ze vzduchu, aj.). Rovn�ž dílo m�že sloužit jako 

základ pro vypracování komplexního bezpe�nostního systému pro plnicí stanice, jenž bude 

v�etn� organiza�ních opat�ení a ostrahy.  

Posláním celé práce je však zamyšlení se nad nebezpe�ím, které skýtá kontejner plnicí 

stanice se zásobníkem a jeho možným napadením. Cht�l bych dát tímto impuls k další diskusi 

nad problematikou „(ne)bezpe�nosti“ CNG stanic a jejím zneužitím k útoku, která by mohla 

vyústit do normativní úpravy spo�ívající nap�. ve stanovení základních prost�edk� minimální 

technické ochrany stanice. Lze totiž p�edpokládat, že �erpacích míst na zemní plyn bude 

�asem, stejn� jako útok� na zásobníky nebezpe�ných látek, p�ibývat.  
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CCTV  Closed Circuit Television - Uzav�ený televizní okruh (Kamerový systém)  

CNG   Compressed Natural Gas – Stla�ený zemní plyn   

EZS  Elektrické zabezpe�ovací systémy 

FMEA  Failure Mode and Effect Analysis - Analýza možných vad a jejich následk� 

IP  Ingress Protection – Stupe� krytí 

IR  Infrared - Infra�ervené zá�ení 

ISDN  Integrated Services Digital Network - Digitální sí� integrovaných služeb 
MW  Medium Wave - Mikrovlnné zá�ení  

MZS  Mechanické zábranné systémy 

NVS  Nástražný výbušný systém  

PC  Personal Computer – Osobní po�íta� 

PCO  Pult centralizované ochrany 

PIN  Personal Identification Number - Osobní identifika�ní �íslo 

PIR  Passive Infrared - Pasivní infra�ervené 
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P�íloha �. 1: Složení zemního plynu podle p�vodu 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Složky 

ZP 

Tranzitní 

ZP 

% 

Norský 

ZP 

% 

Alžírský 

ZP 

% 

Jihomoravský 

ZP 

% 

Holandský 

ZP 

% 

USA 

ZP 

% 

CH4 98,39 85,80 86,90 97,70 81,31 99,72 

C2H6 0,44 8,49 9,0 1,20 2,85 0,06 

C3H8 0,16 2,30 2,60 0,50 0,37 0,0005 

C4H10 0,07 0,70 1,20 - 0,14 0,0005 

C5H12 0,03 0,25 - - 0,09 - 

N2 0,84 0,96      0,30 0,60 14,35 0,20 

CO2 0,07 1,50 - - 0,89 - 



  

P�íloha �. 2: Nejmenší vzdálenosti objekt� a za�ízení CNG stanice 
 

 

 
 

 
 

 



  

P�íloha �. 3: Nebezpe�né prostory kolem CNG stanice 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

P�íloha �. 4: Kumulativní �etnost a Lorenzova k�ivka 
 

1) Výpo�et kumulativní �etnosti  

 

P�.) Zdroj nebezpe�í �. 1 - neoprávn�ný vstup do neve�ejných prostor� vinou obsluhy (nap�. 

dala  klí�e pachateli) 

 

�R = 2699 ………… 100 % … suma bodového ohodnocení metodou FMEA 

R1 = 392 …………... 14,5 % … výpo�et kumulativní �etnosti zdroje nebezpe�í �. 1 

 
 
       Legenda:  

 
 

 

 

 

 

 

 

2) Lorenzova k�ivka - Grafický výstup rizik ze strukturálního hlediska �ešeného 

metodou FMEA 

 

 

 

     Legenda:  

nep�ijatelná rizika 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Kumulativní �etnost Rizikové �íslo Po�adí rizika ve FMEA 
  15,6 420 8 
14,5 392 1 
 14 378 7 

12,4 336 3 
12 324 6 

11,7 315 5 
5,9 160 2 
5,6 150 10 
4,7 128 4 
3,6 96 9 

   Nep�ijatelná rizika 



  

P�íloha �. 5: Protokol bezpe�nostního posouzení objektu 
 

 

 
Objekt:  …………………………kontejner CNG plnicí stanice …………………………………… 

 
 

Stanovení stupn� zabezpe�ení :      1   2   3          T�ída klasifikace prost�edí :    I   II   III   IV 

Typ objektu 

Rodinný d�m Chata, Chalupa Garáž 

Byt �inžovní Byt – panelák Byt v rodinném dom� 

Kancelá�e Obchod Výrobní prostory 

Umíst�ní st�ežených prostor 

Suterén P�ízemí 1. Patro 

2. Patro 3. Patro a vyšší Podkroví 

Konstrukce objektu 

Zd�ný Prefabrikát Montovaná ocelová hala 

D�ev�ná roubenka UNIMO d�ev�ný UNIMO ocelový 

D�evený – panel   

Konstrukce vnit�ní 

Zd�ný Smíšený D�ev�ná roubenka 

Prefabrikát Sádrokarton D�ev�ný panel 

Konstrukce st�echy 

Štítová 90° Štítová 120° Rovná 

B�idlice Tašky Plech rovný 

Eternit Došky Plech vlnitý 

Kritická místa 

Okna Hlavní dve�e Zadní dve�e 

Sv�tlík St�ešní okno  

Poloha objektu 


adová zástavba O samot� stojící Mírn� svažitý terén 

Do 100 m Rovný terén Prudký svah 



  

Historie vloupání 

1 x ro�n� Vícekrát ro�n� Dosud nevloupáno 

Speciální požadavky 

Detektor kou�e Detektor plynu Záplavový detektor 

P�i poplachu zasahuje 

Majitel Agentura PCO Policie �R 

Soused Hlídací agentura M�stská policie 

Reakce na poplach 

Do 5 minut Do 15 minut Více než 30 minut 

Rušivé vlivy vnit�ní 

Ventilace, 
vzduchotechnika Net�snosti oken a dve�í Zá�ivky, halogenové osv�tlení 

Rušivé vlivy vn�jší 

Výtahy, elektromotory Vysílání (AM, FM,TV, GSM) T�žká doprava, tramvaje 

               
Zvláštní opat�ení, poznámky: Typ objektu je �erpací stanice CNG 

 
Záv�r :     

       
      
                                                                    .....……………………        
……………………… 
      Dodavatel 
 Objednatel  
Datum: 30.3.2010 

 

 


