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ANOTACE 

Fiurášek, P.: Zásah jednotek požární ochrany u dopravních nehod vozidel s alternativním 

pohonem. Diplomová práce. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2010. 82s. 

Klíčová slova: alternativní paliva, palivové články, CNG, LPG, požár, výbuch, dopravní 

nehoda, jednotka požární ochrany 

 

Tato práce se zabývá vybranými druhy vozidel s alternativními pohony (LPG, CNG, LNG, 

H2 (l), H2(g), hybridní pohony, vozidla s palivovými články), jejich nebezpečností 

vyplývající z jejich provozu, při dopravní nehodě, nebo požáru a doporučení pro zásahy 

hasičských jednotek u těchto vozidel. Jsou zde popisovány prvky těchto vozidel, které 

představují určité nebezpečí, nebo se naopak starají o bezpečnost těchto, ať už pro posádku, 

nebo pro zasahující jednotky PO, jejich funkčnost a princip fungování. V této práci jsou dále 

řešeny určité návrhy ke zlepšení vybavenosti HZS a zkvalitnění zásahu. 

 

 

ABSTRACT 

Fiurášek, P.: Intervention of Fire Brigades in Traffic Accidents Involving Alternative Fuel 

Vehicles. The Diploma Thesis. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2010. 82s. 

Key words: Alternative Fuels, Fuel Cell, CNG, LPG, fire, explosion, accident, fire-fighting 

units. 

This thesis deals with some types of vehicles with alternative drives (LPG, CNG, LNG, H2 

(l), H2 (g), hybrid drives, fuel-cell vehicles), the hazards arising from their service in a 

traffic accident, fire or interventions and recommendations for firefighting units for these 

vehicles. It described elements of these vehicles, which represent a danger, or conversely 

take care of security either for the passangers, or for Firefighting units, their functionality 

and how it works. This work also dealt with some suggestions for improving facilities and 

improving interventions EIG. 
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1. Úvod 
V ČR doposud nebyly stanoveny žádné oficiální metodické postupy pro zásah JPO u vozidel 

s alternativními druhy pohonů, proto je této tématice věnována tato diplomová práce. Jelikož 

existuje velké množství druhů těchto vozidel, jsou zde řešeny pouze jejich vybrané druhy a 

to takové, které se v současnosti v provozu objevují nejčastěji, nebo je u nich velký 

předpoklad rozvoje v nejbližší době (CNG, LPG, hybridní vozidla, elektrická vozidla 

s palivovými články). Tato diplomová práce popisuje některé typy vozidel s alternativními 

pohony z hlediska jejich nebezpečnosti vyplývající z jejich provozu. Jsou zde popisovány 

jejich prvky, které představují určité nebezpečí, nebo se naopak starají o bezpečnost těchto 

vozidel ať už pro posádku, nebo pro zasahující jednotky PO, jejich funkčnost, princip 

fungování a zdroje rizika. Zároveň jsou zde řešeny návrhy pro postup zásahu JPO a 

doporučené postupy pro takovéto zásahy od zahraničních hasičských sborů, nebo organizací, 

jako je National Fire Protection Association, International Fire Service Training Association 

a National Fire Academy. 

Tato práce se nezabývá srovnáváním výhod různých vozidel s alt. pohonem, jejich 

ekonomikou provozu, náročností údržby a podobnými záležitostmi důležitými pro běžné 

užívání, ale je zaměřena pouze na bezpečnostní stránku provozu v případě různých nehod, 

požárů se zásahem jednotek požární ochrany (dále jen JPO), na jejich ochranu, doporučení 

pro zásahy JPO a doporučeními pro zlepšení vybavenosti, informační podpory, včetně 

návrhů pro zlepšení identifikace těchto vozidel u zásahu.  
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2. REŠERŠE 
 

Publikací se zaměřením na alternativní paliva motorových vozidel z různých pohledů je 

v ČR mnoho, avšak velmi málo se jich zabývá jejich bezpečností při nehodách, požárech a 

zásazích JPO. Proto byla tato práce vytvořena převážně s pomocí zahraniční literatury, 

internetových zdrojů, jako je Fireengineering.com. a podkladů vydaných některými výrobci 

pro konkrétní modely (Honda, Toyota, Lexus, BMW, Volvo). 

 

Pažický, P.: Zásah na vozidla s hybridním pohonem. Bakalářská práce. Ostrava, 2008. 52 s. 

VŠB – TU Ostrava, 

Tato bakalářská práce je jedinou rozsáhlejší prací v ČR, která se ovšem týká pouze 

hybridních vozidel. Jsou zde podrobněji popsána hybridní vozidla s ohledem k zásahům 

JPO. 
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3. PLYNNÁ PALIVA   
Plynná paliva jsou v osobních vozidlech široce používána. Většinou se používají u vozidel 

v kombinaci se spalovacím motorem, kdy malá úprava běžného spalovacího motoru na 

benzín, nebo naftu a přidání potřebných komponent umožní provoz jak na běžná paliva, tak i 

na plynná paliva dle potřeby. Tato vozidla jsou označována jako „Bi-Fuel“ vozidla (mají 

jeden motor spalující dva druhy paliv), a běžně se zde používají paliva jako LPG a CNG. 

Plynná paliva se používají také u elektrických vozidel s vodíkovými palivovými články. 

Všechny tři zde popsané typy paliv budou v této práci rozebrány. 

NEBEZPEČÍ PLYNNÝCH PALIV 
U plynných paliv je několik nebezpečných prvků. Nejnebezpečnější článek soustavy je 

plynotěsná nádrž. Plynné palivo bývá v nádrži určené pro daný druh paliva uskladněno buď 

pod vysokým tlakem, nebo zkapalněné při velmi nízkých teplotách. V případě netěsnosti 

plynné palivové soustavy dochází k samovolnému úniku plynu z netěsného místa, nejčastěji 

se může jednat o ventily a spojovací prvky kolem nádrže a potrubí kolem vysokotlaké části 

soustavy. V případě úniku by mohly nastat tyto situace:  

1. Unikající plyn ve směsi se vzduchem se iniciuje ihned, nebo po chvíli od úniku.  

(Např. při dopravní nehodě dojde k porušení nádrže, iniciace jiskrou při zkratu 

elektroinstalace, tepelnou energií vzniklou třením, apod.). Dojde k odhořívání plynu, 

k požáru vozidla a zahřívání konstrukcí, na které působí požár, včetně plynové nádrže. 

Plynové nádrže mají několik bezpečnostních prvků pro případ havárií a požáru. Jsou to 

prvky, které mají snížit narůstající tlak v nádrži, automaticky, nebo ručně zastavit únik plynu 

a řízené vypuštění plynu při přetlaku v nádrži. Při požáru je nádrž vystavena vysokým 

teplotám, což by mělo způsobit spuštění tepelné pojistky a řízené odpouštění plynu z nádrže, 

aby nedošlo k nepřípustnému nárůstu tlaku plynu v nádrži. Pokud by došlo k selhání tohoto 

pojistného prvku, vlivem narůstajícího tepla v nádrži by docházelo k expanzi plynu a tím 

k nárůstu tlaku v nádrži. Současně s narůstajícím tlakem v nádrži se vlivem působení tepla 

snižuje pevnost nádrže až na kritickou mez, po jejímž překročení by došlo k explozi nádrže 

a vysokému ohrožení zasahujících jednotek a všech přítomných. K zamezení překročení 

tlaku nad přípustnou mez v plynové nádrži se používá také tlaková pojistka – při překročení 

stanoveného tlaku v nádrži dojde k otevření této pojistky. Obě tyto pojistky bývají umístěny 

u ventilu nádrže. V případě jejich otevření dojde k vyšlehnutí plamene, který může mít 

délku i několik metrů – možné ohrožení osob nacházejících se ve směru vyšlehnutí plamene. 
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2. Unikající plyn se akumuluje v uzavřeném prostoru.   

Např. v samotném vozidle, v uzavřené garáži apod., dojde k vytvoření výbušné koncentrace 

plynu se vzduchem a k následné iniciaci (porucha elektroinstalace, zkrat, nedopalek…). Tím 

dojde k explozi vozidla. Tento případ je nejnebezpečnější, protože výbuch může nastat 

neočekávaně, se silnými tlakovými účinky. 

 

3. Unikající plyn uniká do otevřeného prostoru.  

Vytváří se nebezpečná koncentrace, může dojít po iniciaci k požáru případě výbuchu par se 

vzduchem. Na otevřeném prostranství výbuch nedosahuje takových výbuchových 

parametrů, jako v uzavřeném prostoru.  

Pokud se jedná o Bi-Fuel vozidlo (má dva druhy pohonných hmot, ale jeden druh motoru – 

nejedná se tedy o hybridní vozidlo) – např. plyn a benzín, může dojít k vzniku tzv. hybridní 

směsi (směs oxidačního prostředku (vzduch) s hořlavými látkami rozdílných fyzikálních 

stavů, tedy např. směs vzduchu s plynem + parami a kapkami benzínu). Při výbuchu 

hybridní směsi dosahují maximální výbuchové parametry mnohonásobně vyšších hodnot – 

následky výbuchu jsou mnohem horší, než výbuch nehybridní směsi. 

Nejnebezpečnější prvek u plynových soustav vozidel je plynová nádrž. I přes různé 

bezpečnostní prvky vozidel s plynným pohonem může dojít k explozi plynové nádrže. Buď 

se jedná o chybějící, nebo nefunkční bezpečnostní prvky, nebo dochází k takovému vývinu 

tepla, že i přes unikající plyn pojistkami a tím uvolňování tlaku, může dojít k situacím, kdy 

uvolněný tlak je menší, než nárůst tlaku plynu uvnitř nádoby vlivem vysokých teplot, což 

vede k následnému roztržení nádrže. 

Při posuzování nebezpečí plynných paliv je nejdůležitější pro zásah JPO jejich měrná 

hmotnost, meze výbušnosti, výhřevnost a toxicita.  

Jedná-li se o plyn těžší než vzduch (LPG), dochází k zatékání a hromadění plynu do níže 

položených prostor. Jedná–li se o plyn lehčí než vzduch, stoupá vzhůru do atmosféry, popř. 

se hromadí pod stropem. Fyzikální parametry vybraných paliv jsou uvedeny v tabulce 1. 
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Velmi důležitý je fyzikální stav plynu v nádrži. CNG je stlačený plyn, který je v nádrži i po 

stlačení v plynném stavu. LPG je plyn, který je v nádrži tlakem zkapalněný, tedy 

v kapalném stavu. LPG nepotřebuje pro zkapalnění udržovat v nádrži velmi nízkou teplotu, 

jako je tomu u LNG, nebo LH2, protože je zkapalněn pod tlakem. Plyny v kapalném 

skupenství se od běžných plynů chovají odlišně. Pokud by např. došlo k porušení těsnosti 

nádrže, zkapalněné plyny by v případě prudkého úniku mohly unikat dvoufázově, tedy 

unikala by plynná fáze i kapalná fáze, která by se ihned odpařovala. Při úniku kapalné fáze 

je nebezpečí zatečení do níže položených prostor – kanály, atd. Jelikož i zkapalněné plyny 

jsou za běžných podmínek v plynném stavu a pro zkapalnění potřebují buď zvýšený tlak, 

nebo sníženou teplotu, při úniku se zkapalněný plyn dostane do prostředí s běžnou teplotou a 

běžným tlakem okolí, což způsobuje odpařování. Rychlost odpařování bude závislá na 

teplotě prostředí. Čím větší bude teplota prostředí od teplotního bodu varu plynu, tím bude 

odpařování rychlejší. Podle toho, při jaké teplotě se v nádrži udržoval zkapalněný plyn, 

hrozí také v případně nebezpečí podchlazení a omrzlin. 

V případě požárů nádrží zkapalněných plynů může navíc dojít k jevu zvanému BLEVE. 

K BLEVE může dojít např. u zkapalněných uhlovodíkových plynů, nebo kapalin s nízkou 

teplotou varu. Tento jev je způsobován prudkým uvolňováním plynu nebo par kapalin 

s nízkým bodem varu v uzavřené nádobě. Pokud nedojde k chlazení nádoby, tlak těchto par 

může být tak vysoký, že dojde k explozi nádoby a vyvržení obsahu, vytvoření směsi 

hořlavého plynu, nebo par se vzduchem. V tomto případě dojde pravděpodobně k iniciaci a 

pokud je množství uniklé látky velké, může dojít k vytvoření fireballu (ohnivé koule), nebo 

k explozi směsi plynu se vzduchem. [59], [60]. K BLEVE by mohlo dojít pouze v případě 

prudkého zahřívání nádrže a nedostatečného uvolňování tlaku. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Tabulka 1 Fyzikální parametry vybraných paliv, dle [8], [40]. 

  Jednotka Benzín Nafta LPG CNG H2 

Teplota 
vzplanutí  

[oC] -20 55 l-69 až-60 152 nestanovena 

Teplota hoření  [oC] -20 80 -40 650 nestanovena 
Teplota 
vznícení  

[oC] 340 250 400 - 450 537 572 

Teplota varu  [oC] 30 až 210 180 až 370 l-0,5 až -42 -162 -252,8 
Hustota  [kg/m3] 720 - 775 800 - 845 502 - 579 0,678 0,0899 
Výhřevnost 
kapalné, resp. 
plynné fáze 

MJ/kg 43,5 41,8 46,5 47,6 96 

MJ/m3     94 34 10,7 

Meze 
výbušnosti ve 
vzduchu 

[%] 0,6 - 8 0,6 - 6,6 1,5 - 9,5 4,4 - 15 l4 - 75 

TAKTIKA ZÁSAHU 
Chování plynu při úniku z vozidla, popř. požáru bylo popsáno výše, v části Nebezpečí 

plynných paliv. 

V případě nehod vozidel se stlačenými plyny by měly jednotky postupovat po větru a všímat 

si charakteristických známek úniku plynu, jako je hlasité syčení, zápach, apod. K vozidlu se 

přibližovat s explozimetrem s čidlem pro detekci příslušného plynu a měřit v místech, kde 

by se mohl plyn nacházet (podle hustoty plynu). Jednotky HZS ČR bývají standartně 

vybavovány v prvním výjezdu explozimetry s čidlem na metan (zemní plyn (CNG/LNG)), 

v případě dalších paliv, jako je např. vodík, tato čidla chybí.  

Počítat s možností kumulace plynu ve vnitřních částech vozidla.  

Pokud by byl detekován unikající plyn, postupovat velmi obezřetně. Vyloučit možné 

iniciační zdroje (vysílačky, baterky, odklonění dopravy, apod.), postupovat dle zásad  

pohybu v Ex prostředí. Zajistit požární ochranu. Pokud to lze, uzavřít ventily plynové 

nádrže. Otevřít dveře vozidla, aby se plyn odvětral, popř. aby se dostal čerstvý vzduch 

k cestujícím. Pokud je únik plynu zastaven, nebo se netvoří nebezpečné koncentrace, zajistit 

vozidlo proti pohybu a odpojit baterii. Pokud by plyn dále unikal a únik by se nedal zastavit, 

zajistit bezpečné vypuštění plynu dle situace (uzavřít oblast, použít ventilátory (Ex) na 

usměrnění uniku plynu). 
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Pokud by bylo vozidlo v požáru, chladit v prvním případě plynovou nádrž, používat 

termokameru ke zjištění její teploty. Na požár vozidel je nejvhodnější použití vody ve formě 

sprchy, popř. mlhy. Při hašení unikajícího plynu z nádrže je lépe nechat plyn kontrolovaně 

vyhořet a z bezpečné vzdálenosti chladit nádrž a ohrožené konstrukce vozidla vodou, 

vhodné je použití přenosných monitorů, aby se eliminovalo nebezpečí ohrožení zasahujících 

jednotek. Dát pozor, aby zasahující jednotky neuhasily plamen, čímž by se plyn mohl začít 

akumulovat a tvořit výbušné koncentrace, pak by mohlo dojít k opětovnému vznícení, popř. 

iniciaci nahromaděné směsi a následnému výbuchu. Zvláště v uzavřených místnostech 

(garáže..).  

Pozor na nebezpečí kumulace plynu v uzavřených prostorech vozidla – zavazadlový prostor, 

kabina, atd. Je zde nebezpečí udušení a vytvoření výbušné koncentrace.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

4. CNG 
 

CNG (Cmpressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn. Zemní plyn je z více než 90% tvořen 

metanem. Vozidla na CNG představují čistější formu paliva, vzniká méně emisí a nevznikají 

při spalování pevné částice, ani síra. Má lepší odolnost vůči klepání motoru (oktanové č. 

130). Zemní plyn je levnější o cca 50% než benzín, ovšem vzhledem k vyšším pořizovacím 

cenám soustav CNG, a jejich pravidelným  kontrolám se tyto cenové výhody mnohdy velmi 

snižují. 

 

 

PRVKY CNG SOUSTAV Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI 
 

K pochopení fungování CNG vozidel a pozdější možné identifikaci zdrojů rizik je pro 

zasahující JPO zásadní znát konstrukční prvky CNG soustavy, jejich funkci z hlediska 

bezpečnosti, nebo ohrožení. 

K nejdůležitějším komponentům vozidel s CNG patří tyto: plnící ventil, na který se napojí 

plynotěsná bezpečnostní pistole plnící stanice CNG. Na tomto ventilu je instalováno 

vysokotlaké potrubí, které ústí do vysokotlaké plynové nádrže na CNG. Přes plnící stanici se 

doplňuje palivo do plynové nádrže. Na nádrži je instalován multiventil, sdružující několik 

integrovaných prvků, zaručujících funkčnost a bezpečnost celého systému. Odtud je 

vysokotlakým propojovacím potrubím rozveden plyn přes regulátor tlaku, kde je snížen tlak 

na potřebnou hodnotu, přes palivovou lištu vstřikovačem do válců. Vše je kontrolováno přes 

elektronickou řídící jednotku systému CNG a centrální řídící jednotky vozidla. Celý systém 

musí být dokonale plynotěsný. 

Jednotlivé prvky budou popsány podrobněji níže. 
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Plnící ventil  

Přes něj dochází k plnění tlakové nádrže ve vozidle zemním plynem z CNG tlakové stanice. 

Plnící ventil bývá umístěn buď samostatně, nebo vedle otvoru nádrže klasického kapalného 

paliva, nebo bývá umisťován také pod kapotu, do motorové části vozidla. Obrázek 1 a 2. 

 

Obrázek 1 Plnící ventil CNG v motorové části [50] 

 

Obrázek 2 Plnící ventil CNG u nádrže na benzin 

[51] 

 

Tlaková nádrž 

Jedná se o soustavu nádrží tvořenou jednou, nebo více silnostěnnými, vysokopevnostními 

lahvemi válcového tvaru. Počet lahví a jejich velikosti je závislý na požadovaném dojezdu 

vozidla. Zpravidla se jedná o nádrže o velikostech 70l. Umístění nádrže je dle výrobce – 

pokud se jedná o seriové vozidlo s CNG, jsou tyto nádrže zpravidla pod autem. Jedná-li se o 

přestavbu vozidla na CNG, bývá zpravidla jedna nádrž umístěna v zavazadlovém prostoru, 

od toho se odvíjí počet a velikost nádrží. 

Z důvodu bezpečnosti byly normou stanoveny požadavky na plynové nádrže do vozidel. 

Minimální požadavky na opakovaně plnitelné tlakové lahve na zemní plyn ve vozidlech jsou 

stanoveny v normě ECE R110. Jsou v ní stanoveny tyto typy lahví (obrázek 4): 

- CNG-1: Kovová nádrž 

- CNG-2: Kompozitová nádrž – kovový liner, oplet kompozitovými vlákny válcové 

části nádrže 

- CNG-3: Kompozitová nádrž – kovový liner, oplet kompozitovými vlákny celé nádrže 

- CNG-4: Kompozitová nádrž – nekovový liner, oplet kompozitovými vlákny celé 

nádrže 
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Dle této normy je životnost lahve specifikována výrobcem, avšak nesmí překročit životnost 

20 let. Životnost je vztažena na 1000 naplnění za rok a min. počet naplnění 15 000 cyklů. 

V ČR je tato životnost lahví stanovena na 15 let, poté se musí vyměnit za novou. Kontroly 

jsou roční a pak podrobnější každých pět let. [9]. 

Provozní tlak lahví je 200 bar, minimální zkušební tlak je minimálně 1,5 násobek 

provozního tlaku – tedy 300 bar. Minimální destrukční tlak nesmí být u těchto lahví větší 

než 450 bar. Někteří výrobci těchto tlakových zásobníků nabízejí nádoby i mnohem 

odolnější, např. společnost RWE Transgas hovoří i o zásobnících odolávajících tlakům až do 

650 bar. 

Dále se provádí zkouška ohněm a průstřelem na určeném počtu lahví – tlak může být 

uvolněn pouze únikem, ne roztržením lahve. Současně nesmí z lahve být odtržena žádná její 

část. 

Každý tlakový zásobník prochází také ultrazvukovými zkouškami.  

Tankování nádrží se automaticky ukončí, jakmile tlak v nádrži dosáhne hodnoty 200 bar. 

 

 

Multifunk ční bezpečnostní ventil nádrže 

Na každé nádrži je namontován uzavírací ventil (další elektromagnetický uzavírací ventil je 

na regulátoru, který automaticky uzavírá přívod plynu k motoru při provozu na benzin, 

zastavení, nebo nehodě). V tomto ventilu bývají integrované nejdůležitější bezpečnostní 

prvky pro provoz na CNG. Tento ventil uzavírá tok plynu z nádrže automaticky, nebo jej 

můžeme uzavřít manuálně. Obrázek 3. V případě vozidel s více nádržemi, by měl být i 

centrální uzavírací ventil na potrubí za nádržemi, pro uzavření všech nádrží. 
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Obrázek 3 Multufunkční bezpečnostní ventil CNG 

nádrže, dle [7]. 

 

 

Obrázek 4 Nádrže CNG, dle [9]. 

Bezpečnostní prvky multifunk čního bezpečnostního ventilu:  

- Elektromagnetický ventil - Uzavírá plynový systém při provozu na benzín a při 

vypnutí klíčku zapalování a na impuls řídící jednotky v případě nehody. 

- Zpětný ventil – zamezuje úniku plynu přes plnící ventil a při tankování. 

- Ruční uzavírání plynu z nádrže – umožňuje ruční uzavření plynu z nádrže, důležitý 

je zejména při nehodě a zásahu JPO, kdy se nelze spolehnout na spolehlivost 

automatického uzavření. 

- Tlaková pojistka – v případě nárůstu tlaku uvnitř tlakové nádoby nad nastavenou 

mez, dojde k otevření této pojistky a k řízenému vypuštění plynu ve směru této 

pojistky.  

- Tepelná pojistka s Woodovým kovem – Woodův kov je nízkotavitelá slitina, teplota 

tání tohoto kovu závisí na jejím složení. Používá se zde slitin, které tají při teplotách 

90 až 110oC, jelikož se ve vozidle těchto teplot běžně nedosahuje. Tato pojistka je 

konstruována na bezpečnostním ventilu tak, že jej nelze v žádném případě uzavřít a 

je pouze zalitá Woodovým kovem ještě před nasazením ventilu na lahev. Dojde-li 

tedy v prostoru tlakové lahve k nárůstu teploty nad teplotu tání Woodova kovu, kov 

roztaje a uvolní cestu plynu, aby unikl. V případě úniku plynu dojde ke stejným 

situacím, popsaným výše u tlakové pojistky. 
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Pokud není plyn iniciován, dochází z důvodu nízké měrné hmotnosti k úniku plynu vzhůru. 

Jestliže neunikne do volného prostranství, může se akumulovat v uzavřeném prostoru 

v horních polohách (např. pod stropem), hrozí nebezpečí výbuchu! 

Pokud po otevření bezpečnostní pojistky dojde k okamžité iniciaci plynu, dojde k řízenému 

odhoření plynu – ve směru otevřeného pojistného ventilu dojde k vyšlehnutí plamene o 

délce cca 3 až 6 m (popř. i více), v závislosti na tlaku v nádobě (čím větší tlak v nádobě, tím 

větší průtok plynu pojistkou) – nebezpečí pro zasahující JPO! 

 

Regulátor tlaku plynu   

Snižuje vysoký tlak z tlakové nádoby (200 bar) na tlak potřebný pro vstřikovače, vpravující 

plyn do válců. Regulátor se nachází v motorové části před vstřikovací lištou – tzn. až po 

regulátor, jsou všechny části CNG soustavy od tlakové nádoby pod tlakem 200 bar! 

 

IDENTIFIKACE VOZIDEL CNG 
 

Podle §19, odst. 2, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341 / 2002 sb. se vozidla s LPG a CNG 

musejí označovat žlutými kulatými nálepkami s černými písmeny LPG popř. CNG (obrázek 

5), umístěnými na pravém horním, nebo pravém dolním rohu zadního skla. Pro země EU 

tato povinnost neplatí. [72], [71]. 

Dle [70], musí být vozidlo (kromě kategorie M2 a M3) označeno samolepkou (obrázek 5) u 

plnící jednotky a dále na horním, nebo dolním rohu zadního skla. 

U vozidel kategorie M2 a M3 se tato vozidla označují podle obrázku 6, vpředu, vzadu a po 

vnější straně pravostranných dveří. [70]. 

 
Obrázek 5, dle [70]. 

 
Obrázek 6, dle [70]. 
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Vozidla s plynným palivem, jako je např. CNG jsou v případě dopravní nehody, nebo 

požáru nebezpečná pro zasahující jednotky možným vyšlehnutím plamene v délce několika 

metrů, popř. výbuchem plynové nádrže, z toho důvodu je důležitá jejich včasná identifikace, 

což takové označení umožňuje (v případě požáru již ale také nemusí být vidět). Možné 

označení vozidel CNG ze zahraničí – obrázek 7 a 8. 

 

Obrázek 7 Označení CNG na víku zavazadlového 

prostoru - symbol varující před vozidlem 

s plynným pohonem CNG, na první pohled jinak 

nerozeznatelné od běžných vozidel. Tento 

symbol v ČR není platný [10]. 

 

Obrázek 8 Označení některých zahraničních 

vozidel s CNG 

 

 

 

PŘÍPADY POŽÁRŮ VOZIDEL S CNG 

Test přestavovaných vozidel na CNG, červen 2006, Ralsko, ČR. 

V červnu 2006 proběhly v ČR testy vozidel s CNG. Postupně bylo zapáleno 6 vozidel, 

jednalo se o přestavěné vozy, všechny měly plnou nádrž CNG a minimální množství 

benzínu. Vozidla byla zakoupena starší, z autobazaru. V pěti případech bezpečnostní prvky 

CNG soustavy zafungovaly. Po 3 až 4 min. se pojistné ventily otevřely a uvolnily tlak 

v lahvi – nedošlo k roztržení nádrže. V jednom případě bezpečnostní prvky selhaly a došlo 

k roztržení lahve – obrázek 9. Bezpečnostní ventil byl údajně zastaralý a neodborně 

namontovaný. K roztržení nádrže došlo 18 min. po vzniku požáru. Obrázek 9. 
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Obrázek 9 Test CNG vozidel. ČR,  Ralsko. Vozidlu vpravo selhaly bezpečnostní prvky. [5]. 

 

Výbuch automobilu Honda Civic CNG, 2. 7. 2007,  Seattl - Washington, USA.  

2. 4. 2007 došlo Seattlu ve státě Washington, USA k požáru vozu s CNG a jeho následnému 

výbuchu. Výbuchem bylo zničeno, nebo poškozeno, celkově 12 poblíž zaparkovaných 

vozidel. Jak lze vidět na fotografiích níže, výbuch byl velmi silný, došlo k odtržení střechy a 

k výraznému odtažení sloupků vozidla do vnějších stran automobilu od vnitřního prostoru, 

trosky po výbuchu se nacházely až 100 m všemi směry od místa výbuchu. K výbuchu CNG 

tlakové nádoby došlo po  20-ti minutách působení požáru, teploty dosahovaly cca 600 až 

800oC Jednalo se o nádrž typu 3. Podle výsledků vyšetřování, selhaly bezpečnostní prvky. 

Obrázek 10 až 16. 
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Obrázek 10 Celkový pohled na požářiště  – Účinky výbuchu CNG tlakové lahve ve vozidle Honda Civic, 

dle [10]. 

 

Obrázek 11 Pohled na levou stranu vozidla – Účinky výbuchu CNG tlakové lahve ve vozidle Honda 

Civic, dle [10]. 
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Obrázek 12 Pohled na levou stranu vozidla – odtažení sloupků do vnějších stran, široce rozevřené 

dveře, odtržená střecha a zadní část vozidla svědčí o síle výbuchu…, dle [10]. 

 

Obrázek 13 Pohled zezadu  – odtažení sloupků do vnějších stran, u rezervy cca uprostřed (u šipky) je 

vychýlená konzola, ve které byla uchycena CNG lahev. Tlak v těchto lahvích bývá 200 bar, [10]. 
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Obrázek 14 Honda Civic – přední pohled, dle [10]. 

 

Obrázek 15 Výbuch CNG láhev odhodil cca 100 m 

daleko, dle [10]. 

 

Obrázek 16 Tato nádrž je stejného složení jako 

dýchací přístroje používané hasiči…, dle [10]. 

 

Na obrázku 15 a 16 je vidět kompozitní nádrž CNG po výbuchu. Černá vlákna na ní jsou 

ochranná kevlarová vlákna nádrže. Za normálního stavu jsou opletena kolem nádrže a zalitá 

lakem. Konstrukce těchto lahví je stejného složení, jako SCBA lahve vzduchových 

dýchacích přístrojů používaných hasiči. 

Další nehody CNG můžete shlédnout zde:  

http://www.wisegasinc.com/wg-cylindersafety.htm        

http://abdmalik.net46.net/2008/07/the-truth-behind-the-ngv-car-explosion-in-malaysia/  
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Ačkoliv výrobci a prodejci vozidel s CNG pohonem popisují tato vozidla jako jedny 

z nejbezpečnějších vozidel vůbec, v případě požáru se tato vozidla chovají v několika 

ohledech mnohem nebezpečněji, než klasická vozidla a to zejména vyšlehnutím plamene 

z bezpečnostních prvků a možností exploze tlakové nádoby. Z opačného pohledu tomuto 

druhu paliv nelze odepřít několik kladných vlastností, a to zejména – fyzikálně-chemické 

parametry zemního plynu, ve srovnání s klasickými kapalnými PHM, jako je: 

- nejvyšší teplota zápalnosti 

- CNG se rychleji a snadněji odvětrává v porovnání s LPG a výpary z rozlitého benzínu 

- CNG nádrže jsou vysokopevnostní, měly by odolat případnému nárazu (nejslabší 

místo je ventil) 

Nejvyšší teplota vznícení zemního plynu ve srovnání s ostatními palivy a několikrát vyšší 

mez dolní výbušnosti ve srovnání s benzínem. 
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5. LPG 
LPG (Liquefield Petroleum Gas, zkapalněná směs propan-butan) vzniká jako vedlejší 

produkt při zpracovávání ropy. LPG je ve vozidle tlakem zkapalněný plyn. LPG není tak 

ekologické palivo, jako zemní plyn, nebo vodík. Při spalování vznikají stejné vedlejší 

produkty, jako u benzínu, nebo nafty, i když v menším množství. 

 

PRVKY LPG SOUSTAV Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI 
 

Abychom věděli, jak tyto systémy fungují, kde lze u těchto systémů očekávat nebezpečí, 

nebo kde tyto systémy mají prvky pro předcházení nebezpečných situací, je nutné zde 

popsat nejdůležitější prvky LPG soustavy. 

   

K nejdůležitějším komponentům vozidel s LPG patří tyto 

Plnící ventil, kterým je kapalný propan butan do vozidla tankován speciálním plnícím 

hrdlem propojeným potrubím do tlakové nádrže, na které je instalován multiventil 

v plynotěsné skříni s odvětrávacím potrubím. Z nádrže je LPG přiváděno přes přívodní 

potrubí do regulátoru se splynovačem (výparníkem), kde je tlak LPG z nádrže snížen na 

potřebnou hodnotu, [66] , [12], [14], [15]. 

Regulátor tlaku plynu s výparníkem 
Regulátor snižuje tlak plynu z nádrže na tlak potřebný pro vstřikování směsi plynu se 

vzduchem vstřikovači do válců. V regulátoru je výparník napojený na chladící okruh 

vozidla, odebírá z něj teplo a umožňuje lepší odpaření kapalného propan butanu. 

Z regulátoru je veden již plynný propan butan nízkotlakými hadicemi LPG po smíšení 

s potřebným množstvím vzduchu do vstřikovače. 

 

Nádrže na LPG 

Jsou konstruované jako válcové, nebo toroidní. Podle použitého materiálu rozlišujeme 

nádrže kompozitní a ocelové. Toroidní nádrže bývají umisťovány do zadní části vozidla 

místo rezervy, válcové nádrže se umisťují do kufru, za zadní sedadla. Nádrž je pevně 

upevněna držákem k nosné konstrukci vozidla tak, aby byla schopna bez jakéhokoliv 
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poškození absorbovat zrychlení a zpomalení při jejím plném obsahu. Na tlakovou láhev je 

nainstalován multiventil v plynotěsné schránce se soustavou odvětrávacích trubic 

vyvedených mimo vozidlo, pro případ úniku plynu z LPG soustavy. Na obrázku 17 a 18, 

jsou znázorněny 2 typy nádrži LPG. Provozní tlak LPG v nádržích je cca 5 bar. 

 

 

Obrázek 17 Válcová nádrž na LPG, [57] 

 

Obrázek 18 Toroidní nádrž na LPG, [57] 

Multiventil 

Je napojen na nádrž LPG a zajišťuje důležité bezpečnostní a provozní funkce. Instaluje se na 

viditelném a přístupném místě nádrže. Šipky na obrázku 19 ukazují ventily, které je 

v případě nehody nutné uzavřít. 

Multiventil zajiš ťuje na lahvi tyto funkce: 

- Hlídá plnění lahve na maximálně 80% objemu pomocí plováku. Při dosažení 80% 

automaticky ukončí plnění nádrže.  

- Automaticky uzavře přívod paliva na elektromagnetickém ventilu při úniku od 6 l / 

min. a při vypnutém motoru, nebo při přepnutém provozu na jiné palivo (benzín). 

- Tlaková pojistka při přetlaku v lahvi (27 bar) vypustí část plynu z lahve, aby nedošlo 

ke kritickému překročení tlaku plynu v lahvi. 

- Umožní ruční uzavření lahve ventilem 
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Obrázek 19 Multiventily na nádržích LPG, [58] 

Na obrázku 19 jsou dva typy multiventilů v plynotěsné skříni na LPG nádrži. Ventily 

označené šipkami, je třeba v případě nehody, z bezpečnostních důvodů uzavřít. 

 

Obrázek 20 Systém LPG ve vozidle, [56] 

 

Montáže jsou mírně odlišné podle druhu vstřikování vozidla, nebo karburátoru. Na obrázku 

20 je znázorněno rozmístění prvků LPG soustavy ve vozidle. Pro názornost je na obrázku 21 

zobrazeno schéma principu nejjednoduššího systému – s karburátorem. 
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Obrázek 21 Komponenty systému LPG u vozidel 

s karburátorem, [55]. 

 

1. tlaková nádrž  

2. spalovací prostor  

3. výfukové potrubí  

4. filtr nasávaného 

vzduchu  

5. regulátor tlaku  

6. horkovodní okruh  

7. směšovač - mixér  

8. hadice LPG  

9. CU potrubí 

 

Konstrukční provedení LPG systémů jednotlivých vozidel se v některých částech liší, dle 

konstrukce motoru – zda se jedná o motory s různými typy vstřikování, nebo karburátorem, 

princip funkce je však stále stejný a je podobný se systémem vozidel na CNG a jinými 

plynnými pohony. Od CNG vozidel se konstrukce liší zejména tlakem v nádrži a 

splynovačem. Na obrázku 24 je znázorněna nádrž LPG s multiventilem. 

 

 

Obrázek 22 Znak LPG 
 

Obrázek 23 Označení vozidla LPG 
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Obrázek 24 Schéma nádrže na LPG s multiventilem, [58] 

 

ROZBOR VIDEO SOUBORŮ POŽÁRŮ VOZIDEL S LPG 
Tabulka 2 

Palivo 

Odhad doby 

působení 

požáru p řed 

začátkem 

videa [min] 

Fáze požáru, 

ve které se 

vozidlo 

nacházelo na 

začátku videa  

Doba do 

prvního 

spušt ění 

bezpečnostníc

h pojistek 

( od začátku 

videa /celkem) 

[min] 

Čas od prvního 

spušt ění bezp. 

pojistek do 

výbuchu 

( od začátku 

videa / celkem) 

[min] 

Hašeno / 

nehašeno 
Zdroj 

 

LPG 5:40 3. 0:37 / 6:17 2: 41 / 8:21 nehašeno [1v] 

LPG 0 1.-iniciace Sestřih / 1:30 neexplodovalo 
Hašeno po 

20 min 
[2v] 

 
Benzin 

Test 3 vozidel, sestřih 

  

Nehašeno 

test – 3 aut 

[3v] 
 

LPG 

Sestřih / 12 neexplodovalo [3v] 

- Sestřih / 14 [3v] 

Pozn.: Pojem „celkem (min)“ = součet časových hodnot (min) „od začátku videa“ a odhadu 
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doby působení požáru před začátkem videa. Je to tedy odhad doby, za kterou dojde k výbuchu, 
nebo ke spuštění bezpečnostních pojistek od začátku požáru. 
Pojem „Sestřih“ znamená, že je video sestříhané a nedají se tedy odhadnout časové hodnoty. 
 
Zdroj: 

[1v] http://www.youtube.com/watch?v=GQbQUza0WlM 

[2v] http://www.youtube.com/watch?v=6ltIJjsWzLk&feature=related 

[3v] http://www.youtube.com/watch?v=fBXS21uh6lc&feature=related 

 

V ČR dosud údajně nebyl proveden žádný test vozidel na LPG. Na různých web stránkách, je 

k dispozici několik videí požáru vozidel, které jsou většinou natočeny laickou veřejností a 

neposkytují pro potřeby JPO dostatek cenných informací. V tabulce 2 je uvedeno několik 

videí, ze kterých bylo zřejmých několik důležitých údajů. Jedná se o testy vozidel na LPG, ze 

kterých jsem se snažil zjistit, za jak dlouho po vzniku požáru, popř. ve které fázi požáru, se dá 

očekávat zareagování bezpečnostních prvků. Z tabulky vyplývá, že z celkového počtu pěti 

testovaných vozidel, došlo u 2 z nich k selhání bezpečnostních prvků a vozidla explodovala. 

Jsou zde uvedeny hlavně údaje o čase, kdy je možno očekávat zareagování bezpečnostních 

pojistek, popř. kdy došlo k explodování LPG soustavy ve vozidlech. V tabulce jsou uvedeny 

pouze takové požáry, u kterých bylo možno zjistit potřebné bližší informace. Na webu bylo 

k dispozici několik dalších videí, na kterých je dobře vidět průběh požáru, vliv 

bezpečnostních prvků soustavy LPG i exploze vozidel na LPG, avšak nejsou zpracována 

v tabulce z různých důvodů, zejména u nich chybějí časové souvislosti a podrobnější 

informace. Pro potřeby JPO doporučuji tato videa prohlédnout. 

 

ADAC TESTY VOZIDEL S LPG 
ADAC provedl 2 crash testy vozidla na LPG s toroidní nádrží. Jeden test byl proveden na 

náraz do zadní části vozidla při rychlosti 60 km/h a druhý požár simuloval požár. Dle [52]. 

 

 

Test na náraz. 

Ve vozidle byla toroidní nádrž umístěna na běžném místě – místo rezervy. Před testem byla 

z důvodu bezpečnosti plynová nádrž vypuštěná a nádrže na benzín byly napuštěny vodou. Ve 

zpomaleném záběru lze pozorovat velkou nárazovou energii působící na plynovou nádrž. Po 
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testu se nádrž naplnila plynem, aby se zjistila těsnost nádrže po nárazu Při bližší kontrole po 

nárazu se ukázalo, že nedošlo k poškození nádrže ani potrubí, které by způsobilo únik plynu. 

Obrázek 25 a 26. 

 

 
Obrázek 25 Náraz do zadní části, u toroidní nádrže. 

[52]. 

 
Obrázek 26 Deformace vozidla po nárazu 60 km/h. 

[52]. 

 

Test na požár 

Pod vozidlo se umístila nádoba s benzínem (za zadní nápravu), který měl simulovat únik 

benzinu z vozidla. Ten se zapálil, pomocí termokamery bylo sledováno rozložení teplot 

v požáru. Nejprve explodovala pneumatika, po určité době došlo ke spuštění bezpečnostních 

pojistných ventilů nádrže a plyn byl vypouštěn z nádrže, aby nedošlo k její explozi. 

K roztržení plynové nádrže nedošlo, pojistné ventily fungovaly spolehlivě. Obrázek 27 až 

30. 

 

 
Obrázek 27 Požární test vozidla LPG. [52]. 

 
Obrázek 28 Rozložení teplot při požáru vozidla LPG. 

[52]. 
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Obrázek 29 Požární test vozidla LPG. [52]. 

 
Obrázek 30 Požární test vozidla LPG. [52]. 

 

 

Další zajímavá videa požárů s plynným palivem: 

http://www.youtube.com/watch?v=1tYO4jvnJHw&feature=fvw    - nespecifikováno 

http://www.youtube.com/watch?v=bIN8OJm84VI      - LPG 

http://www.stream.cz/video/162066-vybuch-auta-na-propan-butan   - LPG 

http://www.youtube.com/watch?v=OfUqSyQDVcM&feature=related   - CNG 

http://www.youtube.com/watch?v=yb5i2i78RUU&feature=player_embedded  - CNG 

http://www.youtube.com/watch?v=pUAg5XQ7igo&feature=player_embedded  - LPG 

 

http://put.edidomus.it/auto/mondoauto/attualita/pdf/DOC191108-004.pdf   - Zajímavý 

novinový článek, požár vozidla LPG. 
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6. VYSOCE PODCHLAZENÉ ZKAPALN ĚNÉ PLYNY 
 

Mezi alternativní pohony vozidel patří také vozidla poháněná plyny zkapalněnými velmi 

nízkou teplotou. Jsou to vlastně systémy s kryogenními kapalinami. U vozidel 

s alternativními pohony se používá LNG (Liquid Natural Gas -  zkapalněný zemní plyn) a 

LH2 (Liquefied Hydrogen – zkapalněný vodík). Tato vozidla bývají bi-fuel, např. 

s benzinovým motorem. Z hlediska bezpečnosti jsou značně odlišné od vozidel se 

stlačenými plyny, protože plyn uvnitř nádrže není stlačený plyn pod tlakem ale vysoce 

podchlazený plyn v kapalném skupenství na cca – 250oC, dle použitého plynu. Výhodou 

těchto systémů je zvýšení hustoty energie uložené v kapalné fázi oproti stlačené plynné fázi. 

Nevýhodou je vysoká hmotnost soustavy (cca 150 kg), související s konstrukcí systému, 

který se snaží udržet teplotu v nádrži v mezích kryogenní kapaliny. Největší nevýhodou je 

samovolné odpařování paliva ze systému vlivem rozdílné teploty okolí a nádrže s čímž 

souvisí jeho únik. Pokud totiž vozidlo delší dobu stojí (cca 3 dny a více), začne se ohřívat 

zkapalněný plyn v nádrži, odpařovat se, a unikat. Aby nedošlo ke kritickému nárůstu tlaku 

vlivem odpařování kapalné fáze, kdy by hrozilo roztržení nádrže a exploze, je třeba tento 

tlak zredukovat. K tomu se používají tyto 3 principy: ve vozidle se použijí malé vodíkové 

palivové články, které spalují přebytečný vodík a vyrábějí tím elektrickou energii, kterou 

např. dobíjejí baterie, nebo se přebytečný plyn řízeně vypustí do atmosféry, nebo katalyticky 

vyhoří. Vše musí být samozřejmě konstrukčně vyřešeno s přihlédnutím k extrémním 

podmínkám, jako požár, popř. výbuch v okolí vozidla atd. 

Zasahující jednotky musejí počítat s nebezpečím, které s těmito vozidly souvisejí a proto je 

nezbytné znát princip těchto systémů a jejich chování v případě nehody, zvláště, když se do 

styku se systémy s kryogenními kapalinami téměř nesetkávají, a od ostatních vozidel se 

chovají odlišně. V tabulce 3, jsou uvedeny základní vlastnosti některých paliv.  
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Tabulka 3 Porovnání PTCH vodíku, metanu a benzinu. [16], [41], [42], [43], [54]. 

  Jednotka Vodík 
Metan 

(CNG/LNG) 
Benzin 

Teplota vznícení [oC] 585 540 228-501 

Teplota vzplanutí [oC] - - -42,7 

Teplota hoření [oC] 2045 1875 2200 

Teplota tuhnutí [oC] -259 -182 -40 

Teplota varu [oC] -252,8 -161,6 30-210 

Specifická hmotnost vzduch = 1 0,069 0,55 - 

Hustota kapaliny [kg/m3] 70,97 422,62 725-775 

Meze výbušnosti [% obj.] 4,0-75 5,5-15 1-7,6 
Detonační limity [% obj.] 13,0-65 6,3-13,5 1,1-3,3 
Detonační rychlost [km/s] 1,48-2,15 1,39-1,64 1,4-1,7 

Teoretická výbuchová 
energie 

[kg TNT / m3 
plynu] 

2,02 7,03 44,22 

Difuzní koeficient  
0,61 0,16 0,05 

Rychlost hoření ve 
vzduchu 

[cm/s] 265 40 40 

Minimální inicia ční 
energie 

[mWs] 0,02 0,29 0,24 

 

Tato vozidla nejsou v provozu příliš běžná, což souvisí s jejich nevýhodami a především 

s nedostupností vodíkových plnících stanic. Různé typy automobilů používající vysoce 

podchlazené zkapalněné plyny, jsou konstrukčně téměř shodné. Lišit se mohou v určitých 

detailech, nebo prvcích. Avšak princip zacházení s těmito vozidly je stejný, proto budou 

dále popsány pouze vozidla se zkapalněným H2. 

 

SYSTÉMY SE ZKAPALN ĚNÝM VODÍKEM 

Nádrže na zkapalněný vodík a bezpečnostní systémy 

V nádrži se H2 udržuje při teplotě minus 253oC.  Vlivem nežádoucího odparu H2 může být 

tlak v nádrži do 3 bar. Konstrukce nádrže je znázorněna na obrázku 31. 

V průběhu plnění jsou kryogenní plnící ventil (7) a kryogenní zpětný ventil (8) otevřeny. 

Kapalný vodík teče přes spojku (3) do vnitřní nádrže (2). Aby nebyl v nádrži překročen tlak, 

odpařený H2 ve vnitřní nádrži teče přes kryogenní zpětný ventil zpět do čerpací stanice. Po 
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skončení plnění se oba kryogenní ventily zavřou.   Mezi vnitřní (2) a vnější nádrží (1) je tzv. 

super-izolace, stará se o udržení vnitřní teploty nádrže na -253oC.  

Během dlouhodobého parkování (cca 3 dny) super-izolace nedokáže udržet teplotu v nádrži 

na potřebné teplotě a kapalný H2 se začne odpařovat (cca 1-3% za den). V nádrži začne 

stoupat tlak, až dosáhne hranice, kdy dojde k otevření odparového ventilu (11), čímž dojde 

ke snížení tlaku v nádrži (a tím také k volnému úniku paliva). Přetlak ve vnitřní nádrži nesmí 

způsobit spuštění kryogenních ventilů. V případě poruchy odparového ventilu, vzrůstá tlak 

ve vnitřní nádrži až na hodnotu, kdy se otevře přetlakový ventil (12). Posledním zařízením, 

které zabraňuje překročení kritického tlaku nádrže a jejího roztržení v případě selhání 

přetlakového ventilu, je průtržný disk (16). [44]. 

 

Obrázek 31 Nádrž na podchlazený kapalný vodík, [44]. 

 

Původní dobu cca 3 dny, po kterou superizolace dokázala udržet teplotu v nádrži LH2, se 

firmě Linde podařilo prodloužit na cca 12 dní a na neurčitou dobu v případě, že je vozidlo 

do té doby v provozu. To umožnila nově vyvinutá nádrž na zkapalněné podchlazené plyny 

s chlazením zkapalněného H2 pomocí zkapalněného suchého vzduchu. Tyto nádrže jsou 

označovány jako CooLH2, obrázek 32. 
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Obrázek 32 Nádrž na zkapalněný vodík CoolH2, [45]. 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 

Z 1l kapalného vodíku se vytvoří cca 850 l plynného H2 . (z 1l kapalného CH4 se vytvoří 630 

l plynného CH4). 

Výbuchové parametry vodíku patří k nejnebezpečnějším. Široký rozsah výbuchu 4-75 %obj. 

Vodík způsobuje křehnutí kovů, poměrně dobře odolává nerezová ocel a Al, ze kterých je 

tvořena nádrž LH2. 

Plynný vodík v prostoru je bezbarvý, bez zápachu, dusivý – smysly neodhalitelný. 

Minimální iniciační energie pro vodík je velmi nízká, v porovnání s reálnými MIE. Např. 

elektrostatický náboj uvolněný jednou osobou může být až 10 mJ, MIE pro H2 je jen 0,02, 

což je 500 x nižší MIE, než je pro optimální koncentraci H2 potřeba. Rovněž je zde možnost, 

že dojde k iniciaci statickou elektřinou při prudkém vypouštění H2 např. pojistným ventilem, 

dle [46]. Na obrázku 33 je znázorněno porovnání minimální iniciační energie metano-

vzduchové a vodíko-vzduchové směsi v závislosti na koncentraci paliva. Pro iniciaci vodíku 

stačí mnohem nižší MIE a zároveň je vodík ve vzduchu iniciovatelný v mnohem větší 

koncentraci, v porovnání s metanem. 
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Obrázek 33 Porovnání iniciační energie vodíko-vzduchové a metano-vzduchové směsi, [46]. 

 

V případě porušení H2 nádrže, nebo soustavy by docházelo k prudkému odparu a úniku 

plynné fáze. Odpařený plynný H2 má velmi nízkou teplotu. Je zde nebezpečí při vdechnutí  - 

nutný přístup po větru. V místě úniku se může tvořit námraza, popř. ledová vrstva. 

Plamen H2 je namodralý, na slunečním světle téměř neviditelný, netvoří saze, ani viditelné 

zplodiny hoření. Při požáru vodík odhořívá velmi rychle (až 346 cm/s). H2 plamen 

produkuje na vzduchu poměrně málo tepla. Cca 45% záření H2 plamene je pohlceno 

vzdušnou vlhkostí v 8 m. Tímto je vodíkový požár velmi špatně identifikovatelný, nebezpečí 

popálení ze vstupu do H2 plamene. Vhodné je použítí termokamery, na zjištění, zda 

nedochází k odhořívání vodíku, popř. zjištění místa odhořívání. V případě požárů H2 soustav 

vozidel dojde s největší pravděpodobností k zapálení ostatních hořlavých látek vozidla 

poblíž místa odhořívání (plastů, pryže a dalších látek), které hoří dobře viditelným 

plamenem s velkým množstvím viditelných zplodin hoření. Díky tomu by se mělo 

eliminovat riziko vstupu neopatrných osob do H2 plamene, které by si toho nemusely jinak 

všimnout. 

Pozor na vytvoření výbušné koncentrace odpařujícího se vodíku a jeho iniciace. Zařízení, 

které se používá při úniku kapalného nebo i plynného H2 by mělo být v Ex provedení, popř. 

uzemněno, aby se předešlo nežádoucí iniciaci.  

Pozor na možnost přehlédnutí vodíkového plamene, kvůli jeho velmi slabé svítivosti. To 

dokládají nehody, které se v minulosti staly, např. [49] uvádí, že v r. 1985 došlo k nehodě 
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v továrně, kdy dělník vstoupil do požáru hořícího plamene vodíku, z toho důvodu, že jej 

neviděl. 

 

TAKTIKA ZÁSAHU 
V případě nehod vozidel se zkapalněnými plyny by měly jednotky postupovat po větru a 

všímat si charakteristických známek úniku kryogenní kapaliny, nebo plynu (námraza 

v místech úniku, syčení, tvorba mlhy,…). K vozidlu se přibližovat s explozimetrem s čidlem 

pro detekci příslušného plynu a měřit v místech, kde by se mohl plyn nacházet (podle 

hustoty plynu). Počítat s možností kumulace plynu ve vnitřních částech vozidla.  

Pokud by byl detekován unikající plyn, postupovat velmi obezřetně. Vyloučit možné 

iniciační zdroje (vysílačky, baterky, odklonění dopravy, apod.), postupovat dle zásad 

pohybu v Ex prostředí. Zajistit požární ochranu. Pokud to lze, uzavřít ventily plynové 

nádrže. Otevřít dveře vozidla, aby se plyn odvětral, popř. aby se dostal čerstvý vzduch 

k cestujícím. Pokud je únik plynu zastaven, nebo se netvoří nebezpečné koncentrace, zajistit 

vozidlo proti pohybu a odpojit baterii. Pokud by plyn dále unikal a únik by se  nedal 

zastavit, zajistit bezpečné vypuštění plynu dle situace (uzavřít oblast, použít ventilátory (Ex) 

na usměrnění uniku plynu), popř. se netěsné místo pokusit podle situace utěsnit, např. 

tmelem, havarijními třmeny, apod. 

Pokud by bylo vozidlo v požáru, dát pozor na špatně viditelné plameny vodíku, jejich dosah, 

používat termokameru. Na požár vozidel je možné použít suchá hasiva, inert, nebo 

nejvhodněji vodu ve formě sprchy, popř. mlhy. Při hašení unikajícího plynu z nádrže je lépe 

nechat plyn kontrolovaně vyhořet a z bezpečné vzdálenosti chladit nádrž a ohrožené 

konstrukce vozidla vodou. Vhodné je použití přenosných monitorů, aby se eliminovalo 

nebezpečí ohrožení osob. Dát pozor, aby zasahující jednotky neuhasily plamen, čímž by se 

plyn mohl začít akumulovat a tvořit výbušné koncentrace. Pak by mohlo dojít k opětovnému 

vznícení, popř. iniciaci nahromaděné směsi a následnému výbuchu. Zvláště v uzavřených 

místnostech (garáže..), zejména vodík v určitých koncentracích (16-65 %obj.) snadno 

přechází v detonaci. V případě požárů nádrží se zkapalněnými plyny (LNG, LH2), popř. 

s kapalinami s nízkou teplotou varu vzniká nebezpečí BLEVE, viz. výše odstavec - 

nebezpečí plynných paliv. 
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Nebezpečí kumulace plynného vodíku v uzavřených prostorech vozidla – zavazadlový 

prostor, kabina, atd., proto je zde nebezpečí udušení a vytvoření výbušné koncentrace. Při 

přístupu k těmto vozidlům, by JPO měli postupovat po větru a s přístroji k detekci plynného 

H2. Plynný vodík je bezbarvý, bez zápachu a dusivý, tudíž ho nelze smysly odhalit. Při 

detekci umisťovat čidlo H2 do horních částí prostor, je lehčí než vzduch a stoupá vzhůru. 

V případě, že by došlo i k úniku kapalné fáze, docházelo by vzhledem k velkému rozdílu 

teplot k rychlému odpařování. Kapalný H2 se prudce odpařuje, má snahu zatékat do níže 

položených míst – kanály apod. Pokud zateče do kanálů a uzavřených prostor, bude se tvořit 

výbušná koncentrace, čemuž je nutné zabránit např. ohrazením. Pozor na vdechnutí 

studených par, nebo kontaktu s kryogenní kapalinou – nebezpečí poškození plic, očí, 

podchlazení, omrzlin, udušení. Vodík bude rychle unikat i malými otvory – má vysoký 

difuzní koeficient. 

 

BMW Hydrogen 7 
Jedná se o bi-fuel vozidlo na benzin a vodík. Vodík je zde skladován ve speciální 170 l 

kryogenické nádrži při mínus 253oC ve zkapalněné fázi. 

 
Obrázek 34 Půdorys vozidla BMW Hydrogen 7, dle [43]. 

 

 



36 

 

Identifikace: 

- Krom běžného plnícího hrdla pro benzín, je na levé straně v C sloupku plnící hrdlo 

plynové nádrže. 

- V zadní části střechy je klapka pro odvod odpařeného plynného H2. 

- Možné pravidelně blikající červené diody ve dveřích – v případě detekování unikajícího 

plynu, viz zeleno-červené tečky na obrázku 34. 

- Nápisy Clean Energy, logo Hydrogen 7, žluté nálepky varující před plynem 

 

Obrázek 35 Světelná signalizace úniku 

H2, dle [43]. 

 

Obrázek 36 Světelná signalizace úniku H2, dle [43]. 

   

Bezpečnostní informace o vozidle 

Na obrázku 34 lze vidět půdorys vozidla. Červené tečky označují místa pro detekci H2. 

Jedná se o nejvýše položená místa v daných částech konstrukce karoserie a tudíž 

nejpravděpodobnější místa kumulace plynného H2 v případě jeho úniku ze soustavy. 

Vozidlo je vybaveno detektorem uniklého H2, pokud dojde k jeho detekci, okamžitě dojde 

k blikání čtyř červených led světel umístěných ve dveřích ve spodní části oken. Na obrázku 

34 jsou tyto světla označena zelenočervenou tečkou, dále jsou tyto signalizační světla na 

obrázku 35 a 36. 

V zadní části střechy je úniková klapka o průměru 15cm., pro únik odpařeného vodíku 

z nádrže. Pokud by se z této části vozidla ozýval cvakavý zvuk, pravděpodobně dochází 

k úniku plynného H2 touto klapkou. Pokud by docházelo k většímu úniku, tvořila by se 

kolem této klapky, popř. kolem místa úniku námraza, popř. ledová vrstva. 
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Některé modely BMW využívající tuto technologii jsou vybaveny i malými palivovými 

články, které jsou schopné dodávat 42 V a 5 kW. 

Při vyprošťování se nedoporučuje stříhat, nebo nějakým způsobem deformovat C sloupek, 

nebo střechu kolem únikové klapky. Nachází se zde potrubí pro únik plynného H2 vedoucí 

do této klapky, viz. schéma plynové soustavy na obrázku 37. Bledě modře je zde znázorněna 

plynová soustava od plnícího hrdla, nádrž s komponenty, potrubí vedoucí k motoru do 

palivové lišty ke vstřikovacím tryskám H2. Růžově je znázorněno únikové potrubí pro 

plynný H2, vedoucí do střešní klapky. Červené potrubí na obrázku je pravděpodobně potrubí 

pro odvod vody vznikající jako odpadní produkt z malého palivového článku sloužícího ke 

spalování vodíku, který se v nádrži vypařil a z důvodu zvyšování tlaku v nádrži, byl tento 

plynný vodík z nádrže odveden a jeho energie byla využita spálením v palivovém článku. 

Jinak by musel být plynný H2 odveden únikovým potrubím přes střešní klapku bez využití 

do atmosféry, dle [43]. 

Vodíková nádrž byla popsána výše, v části - Nádrže na zkapalněný vodík a bezpečnostní 

systémy. Chování plynného a zkapalněného vodíku při úniku a doporučený postup při 

zásahu byl rovněž popsán výše v části - Taktika zásahu. 

 

Obrázek 37 Schéma vodíkového systému, dle [43]. 
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7. HYBRIDNÍ POHONY 
 

Jedná se o vozidla s dvěma i více druhy motoru a s příslušnými dvěma i více druhy paliv, 

nebo zdrojů energie (např. benzinový motor v kombinaci s elektromotory se zásobou energie 

ve vysokonapěťových bateriích, nebo palivové články poháněné vodíkem, které pohánějí 

elektromotory v kombinaci se spalovacím  motorem, atd…). Kombinace pohonných 

jednotek v hybridních vozidlech může být mnoho. Existuje mnoho typů hybridních vozidel, 

většina sériově vyráběných vozidel využívá elektrického pohonu v kombinaci se spalovacím 

motorem. Nejpoužívanějšími typy v současnosti jsou tzv. částečný hybrid, plný hybrid (full 

hybrid), popř. plug-in hybrid (obrázek 38). Plné hybridy mohou být provozovány buď na 

elektrický pohon, nebo na benzínový (naftový) pohon, nebo jejich kombinováním. Částečný 

hybrid využívá elektrického pohonu pouze ke zrychlování a k rozjíždění. Plug-in hybrid lze 

zase nabíjet kromě generátorů ve vozidle a rekuperací při brzdění i napojením na domovní 

zásuvku. Doposud se u sériově vyráběných vozidel s plným hybridním pohonem (full 

hybrid) používaly v naprosté většině spalovací motory v kombinaci s elektromotory 

napájené vysokonapěťovými bateriemi. Současné baterie nejsou příliš dokonalé a výrobci se 

je stále snaží zdokonalovat. Doposud se používaly převážně baterie typu NiMH 

(niklmetalhydridové). V současnosti se začínají v nových vozidlech prosazovat Li-on 

baterie, vyvíjejí se také Li-vzduchové baterie a další. K dobíjení vysokonapěťových baterií, 

se využívá generátoru poháněného spalovacím motorem, kdy je přebytečná energie využita 

pro nabíjení, nebo také rekuperace, kdy při sundání nohy z plynu, nebo brzdění pomáhají 

generátorům při dobíjení také elektromotory. Kromě vysokonapěťových baterií se využívá 

pro napájení běžných systémů a systémů pasivní bezpečnosti cestujících také 12 V baterie. 

12 V baterie napájejí systémy pasivní bezpečnosti a také je přes ně ovládáno relé pro 

odpojení vysokonapěťových systémů vysokonapěťové baterie. 

 

IDENTIFIKACE 
Problém při identifikaci hybridních vozidel spočívá v tom, že neexistuje žádný předepsaný 

způsob označení těchto vozidel. Většina automobilek svá hybridní vozidla označuje, a to 

většinou „standartně“ logy HYBRID na víku zavazadlového prostoru, popř. na dveřích, 

nebo nad předními blatníky, na plastovém krytu motoru apod. K identifikaci hybridních 
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vozidel lze využít tzv. přímého označení, nebo nepřímého označení, což jsou určité znaky 

napovídající, že se jedná o hybridní vozidlo. [67] 

Přímé označení – Jak už bylo psáno výše, neexistuje žádný předepsaný způsob přímého 

označení hybridních vozidel. Přímé označení je označení přímo od výrobce, sloužící 

k identifikaci hybridního vozidla. Jedná se většinou o loga a nápisy. Nemají žádnou 

předepsanou úpravu ani vzhled. U některých vozidel takovéto označení úplně chybí. Jedná 

se většinou o štítky, nápisy na víku zavazadlového prostoru, dveřích atd., většinou s nápisem 

HYBRID, nebo vlastním označením od výrobce – např. Lexus a Toyota mají logo „Hybrid 

Synergy Drive“, Lexus má navíc za typovým označením písmeno „h“. Podobné je to u 

dalších značek. Některé typy hybridních vozidel nejsou označeny žádným „standartním“ 

způsobem. Např. jediným označení hybridního pohonu u vozidla Lexus RX 450h od 

výrobce je písmeno „h“ v logu typového označení na víku zavazadlového prostoru. Přímé 

označení na vozidle může být např. po nehodě nečitelné, nebo úplně chybět, proto bychom 

se na takové znaky neměli při zásahu spoléhat. 

Nepřímé označení – jedná se o určité znaky, které napovídají, že se jedná o hybridní 

vozidlo. Jsou to  prvky, související s provozem hybridních systémů ve vozidle, jako např.: 

- Vysokonapěťové (oranžové), nebo středně-napěťové (modré, nebo žluté) kabely. 

Obrázek 45 a 46. 

- Otvory v neobvyklých částech karoserie – např. za, nebo pod zadními sedadly, 

v oknech nad zavazadlovým prostorem, apod. Tyto otvory se nacházejí poblíž 

vysokonapěťové baterie – slouží k odvedení tepla od této baterie. Obrázek 39 a 44. 

- Neobvyklé nápisy na palubní desce – např. „Ready“, popř. „Stop Vehicle“. Obrázek 

40 a 42. 

- Zcela, nebo z větší části digitální palubní deska. 

- Nahrazení otáčkoměru wattmetrem.  

- Ukazatel stavu nabití baterií na palubní desce. Obrázek 42. 

- Štítky varující před vysokým napětím. 

- Vysokonapěťová baterie. Obrázek 43. 

- Startovací tlačítko „Start/Stop“. Obrázek 53. 

- Zvláštnosti ve VIN kodu – u různých automobilek různé písmenné označení. 
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Obrázek 38 Volvo plug-in hybrid, [68]. 
 

 

Obrázek 39, dle  [33]. Obrázek 40, dle [33]. 
 

Obrázek 41, dle [18]. 

 

Obrázek 42,dle [17]. 

 

Obrázek 43, [33]. Obrázek 44, dle [33]. 

Obrázek 45,dle [17]. 

 

Obrázek 46, dle [17]. Obrázek 47, dle [33]. 
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ZÁKLADNÍ PRVKY VYSOKONAP ĚŤOVÝCH SOUSTAV 
Vysoké napětí je v plně hybridních vozidlech vyráběno generátory využívajícími přebytek 

energie při pohonu spalovacím motorem, nebo také regenerací energie při brzdění. 

Vyrobená elektrická energie se buď přímo využije na pohon vozidla elektromotory, např. při 

rozjíždění, při jízdě malými rychlostmi apod., nebo se ukládá do vysokonapěťové baterie, 

odkud je energie v případě potřeby čerpána. Generátory vyrobené vysoké napětí je do 

vysokonapěťových systémů, nebo do vysokonapěťové baterie, nebo z ní, do systému 

přenášeno vysokonapěťovými kabely. 

Vysokonapěťové baterie.  

V současnosti se nejvíce, jako vysokonapěťové baterie používají Nikl-Metal-hydridové 

baterie NiMH. Vysokonapěťové NiMH baterie mívají provozní napětí od 100 do 330 V, DC. 

Tyto baterie se považují za „suché“ a při dopravních nehodách nepředstavují významné 

riziko úniku elektrolytu a znečištění životního prostředí. Uvnitř je gel absorbovaný uvnitř 

buněk baterie, který při poškození z baterie obvykle neuniká. I při velkém rozdrcení baterií 

by mělo z baterie uniknout maximálně pár kapek tekutiny. PH elektrolytu je cca 13,5 a dá se 

neutralizovat roztokem kyseliny borité, popř. i octem. Baterie bývají umístěny většinou 

v zavazadlovém prostoru za zadními sedadly.  

Vysokonapěťové kabely 

Jedná se o kabely oranžové barvy větších průměrů. Vedou motorovou částí a dále vedou 

většinou pod autem středem u spolujezdce v místech, kde není předpoklad dělení karoserie 

při vyprošťování stříháním apod. Mohou být i zakryty. Tyto kabely vedou do 

vysokonapěťové baterie. U některých systémů se DC napětí převádí na AC napětí (přibližně 

650 V, AC). Rovněž se používají také kabely středního napětí – 36 až 42 V DC, tyto kabely 

jsou dle dohody označovány modře, nebo žlutě. [67]. 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
Aby nedošlo k úrazu el. proudem, jsou + a – vysokonapěťové kabely izolovány od 

podvozku. V případě zkratu systému, vyplývajícího z kontaktu kabelu s podvozkem, nebo 

karoserie, se aktivuje vysokonapěťová pojistka. Kromě této pojistky zajišťuje stav el. 

systému kontrolní diagnostický systém. V případě abnormality, nebo poruchy se systém 

vypne. 
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Hybridní vozidla používají k napájení běžných nízkonapěťových systémů ve vozidle 12 

V baterie. Tyto napájejí i systémy pasivní bezpečnosti cestujících (airbagy, přepínače bezp. 

pásů,…). V případě nehody automatické bezpečnostní spínače odpojí vysokonapěťovou 

soustavu a aktivují systémy pasivní bezpečnosti cestujících 

Jedno z hlavních nebezpečí při zásahu u DN hybridního vozidla je jeho nečekaný pohyb. I 

když vozidlo stojí, má vypnuté motory a vypadá, že nehrozí jeho pohyb, ve skutečnosti 

může být v „Ready“ stavu a je připraveno k jízdě (při rozjíždění se využívá elektromotorů, 

spalovací motor je vypnut – nejde slyšet motor – falešný pocit, že je vozidlo mimo provoz), 

tzn., po sundání nohy z brzdy, nebo zmáčknutí plynu se vozidlo ihned rozjede. 

Dle [67] uvádí, že testy ukázaly, že vysokonapěťové systémy mohou zůstat pod napětím i 

v podmínkách požáru. Proto je nutné se vyhýbat kontaktu s vysokonapěťovým systémem. 

Ačkoliv modré a žluté kabely nejsou vysokonapěťové, měli bychom se k nim chovat jako 

k oranžovým – (nedotýkat se…) 

Nedotýkat se vysokonapěťových komponent 

 

Klí čky zapalování  

Některé klíče k zapalování hybridních vozidel, se od klíčů běžných vozidel odlišují. Např. 

Toyota Prius druhé generace používá klíčenku, která se vloží do otvoru v palubní desce 

namísto běžného klíče a pro nastartování se musí stisknout startovací tlačítko. Jiný je systém 

u Toyoty Camry, Nissan Altima, Lexus 450h atd. Jedná se o „inteligentní dálkový klíč“. 

Jakmile se tento klíč nachází v dostatečné vzdálenosti od auta, aktivují se všechny běžné 

funkce (odemčení dveří, po stisknutí startovacího tlačítka je nastartován motor,…). Tyto 

klíče se většinou nezasunují do spínací skříňky. Některé typy klíčů se vkládají do slotu. 

Některé klíče se nikam nevkládají, stačí je mít pouze u sebe, ve vozidle. Proto při 

vyprošťování musíme tento klíček (může jich být i více) odnést z dosahu senzorů vozidla 

(min. 16m). Některá vozidla mají pro aktivaci nižší vzdálenost. U dalších vozidel (např. 

Toyota Prius) se tento systém dá vypnout. 
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TAKTIKA ZÁSAHU 
Nejprve by se mělo vozidlo identifikovat – zda se jedná o hybridní vozidlo, jaké má druhy 

pohonu, pohonné hmoty, energie. Až podle toho směřovat zásah. K hybridnímu vozidlu by 

jsme se neměli přibližovat zepředu ani zezadu, ale ze strany, dokud nebude zajištěno, že se 

vozidlo nekontrolovaně nerozjede. Vypne se klíček zapalování, odnese se od vozidla (min. 

16 m – některá vozidla mívají dálkovou bezkontaktní klíčenku, dosah do cca 15m), aktivuje 

se parkovací brzda, vyřadí se rychlost a pod kolo by se měly umístit z obou stran podkladní 

klíny. 

Pro deaktivaci vozidel s hybridním systémem se doporučují 2 možnosti deaktivace 

vysokonapěťového systému. Nejjednodušší způsob je vypnout klíček zapalování a odstranit 

jej z vozidla do vzdálenosti min.16 m a odpojit 12V baterii, to by mělo deaktivovat systémy 

pasivní bezpečnosti cestujících (airbagy,…), ostatní prvky napojené na 12 V baterii a celý 

vysokonapěťový systém. 

Druhý způsob, v případě, že nemůžeme nalézt klíček zapalování (nemusí se zasunovat do 

zapalování, je to dálkový klíč pro aktivaci vozidla, může být kdekoliv ve vozidle. Vozidlo se 

startuje tlačítkem Start/Stop) je, že odpojíme 12V baterii a vytáhneme pojistky 

vysokonapěťového systému. Obrázek 57. Jelikož výrobci nepoužívají jednotné barvy 

pojistek při výrobě, je tímto znemožněna identifikace těchto pojistek a proto by se měly 

vytáhnout všechny – pokud ty konkrétní neznáme. Měli bychom mít na paměti, že se 

nejedná o pojistky, které odpojují přímo vysokonapěťové vedení, ale odpojují proud pro 

relé, které spíná a vypíná průtok proudu z vysokonapěťového systému. Tím se vypne průtok 

proudu el. vysokonapěťovými kabely a systémy, ale vysokonapěťová baterie zůstává stále 

pod proudem!! Vybití vysokonapěťových systémů trvá zpravidla 5 – 10 min., záleží na 

konkrétních typech vozidel. U některých modelů se na vrchní straně vysokonapěťové baterie 

nachází odpojovač vysokého napětí, v něm je vysokonapěťová pojistka, kterou protéká 

proud mezi vysokonapěťovou baterií a ostatním vysokonapěťovým systémem. Umístění se 

liší dle výrobce. U některých modelů je u této baterie nalepen štítek, kde je uvedeno 

umístění odpojovače. Obrázek 51 a 52. Tento odpojovač se vytrhne z jeho pouzdra a měli 

bychom mít jistotu, že do systému neproudí vysoké napětí. Vysokonapěťová baterie je však 

stále pod napětím.  Odpojovač by se měl vytáhnout až po provedení výše popsaných úkonů. 

[19], [21], [31], [67]. 
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Během vyprošťování, při řezání a stříhání, uvážit místo střihu kvůli umístění 

vysokonapěťových kabelů, ale rovněž také kvůli SRS systémům – pro jistotu si místo střihu 

pozorně prohlédnout, odstranit plastové krytky, lišty apod. 

V ČR nebyly stanoveny žádné konkrétní postupy pro zacházení s hybridními vozidly u DN, 

nebo při požáru, proto jsou zde uvedeny postupy v souladu s NFPA a National Fire 

Academy (USA). Tyto instituce doporučují při hašení jako nejvhodnější hasební prostředek 

použít vodu. V případě hašení vodou, nebo ponoření vozidla do vody, by se údajně neměl 

stát zasahujícím hasičům úraz elektrickým proudem, ani z dotyku karoserie. Nebezpečí 

úrazu el. proudem hrozí, pokud by se někdo dostal do el. obvodu tím, že by se současně 

dotýkal pozitivní i negativní strany okruhu.  [19], [21], [31], [67]. V žádném případě by se 

ale nemělo sahat na vysokonapěťové kabely a systémy, kde úraz el. proudem hrozí.  Při 

použití jakéhokoliv AC napětí by měl být v obvodu přerušovač, který v okamžiku napájení 

po vyhodnocení situace podle potřeby odpojí. Pokud je v plamenech NiMH baterie, testy 

naznačují, že je velice obtížné tyto baterie hasit., protože jsou v ochranné konstrukci, je 

k nim velmi špatný přístup a je velmi problematické dostat dostatečné množství vody přímo 

na baterii. Proto [19] se doporučuje nechat tuto baterii vyhořet a chránit ostatní konstrukce 

vozidla před požárem. Tím nemusí mít zasahující jednotky obavy z nebezpečných vlastností 

zbytkového elektrolytu a z jeho úniku do ŽP. 

Nikdy by se nemělo dotýkat vysokonapěťových komponent, protože neexistuje záruka, že 

systém bude vybitý. Účinky požáru mohou způsobit nefunkčnost bezpečnostních systémů. 

Dle [67] Požární testy dokazují, že tyto komponenty mohou zůstat „živé“ i po požáru !! 

V případě ponoření hybridního vozidla do vody se může vozidlo vytáhnout a odpojit pomocí 

standardních technik. Nehrozí nebezpečí úrazu el. proudem z dotyku vozidla, ať je ve vodě, 

nebo mimo. Nedotýkat se vysokonapěťových komponent. [19], [21], [31], [67]. 

 

Pro přehlednost zde budou uvedena 2 současně sériově vyráběná hybridní vozidla a pro ně 

nejdůležitější informace potřebné pro zásah týkající se hybridního pohonu. 
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Nissan Altima Hybrid (2007) 
Identifikace:  

- logo na předních dveřích, na víku zavazadlového prostoru a na plastovém krytu 

motoru. Obrázek 48. 

- Za zadními sedadly jsou chladící otvory pro chlazení baterie. Obrázek 49. 

- Na přístrojové desce je místo otáčkoměru  měřidlo kilowattů 

- Na přístrojové desce nápis „Ready“ nebo „Stop Vehicle“ 

- Oranžové vysokonapěťové kabely v motorové části, pod autem jsou tyto kabely 

zakryty. Obrázek 50. 

- štítky varující před vysokým napětím 

- startovací tlačítko Start/Stop. Obrázek 53. 

 
Obrázek 48, dle [32]. 

 
Obrázek 49, dle [32]. 

 
Obrázek 50, dle [32]. 

 

      

Vysokonapěťová baterie: 254 V, DC, NiMH, za zadními sedadly 

Převod DC napětí na AC, 650 V - AC. 

Při odpojení 12 V baterie – vypne se relé vysokonapěťového okruhu a vypne ho, rovněž se 

vypne i ostatní napájení vozidla. 

- Vybití vysokonapěťového systému – cca 10 min. 

- Systémy SRS mohou být aktivní ještě cca 3 min. po odpojení 12 V baterie. 

- Odpojovač na vysokonapěťové baterii – v zavazadlovém prostoru na straně 

spolujezdce zakryté ve stěně čalounění. Odpojí tok vysokého napětí do systému. 

Baterie zůstane pod napětím i po odpojení. Obrázek 51 a 52., dle [32]. 
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Obrázek 51, dle [32] 

 

Obrázek 52, dle [32] 

 

Obrázek 53, dle [32] 

 

 

Toyota Prius 3. generace (2010)  
Identifikace: 

- logo na předních blatnících, na víku zavazadlového prostoru a na plastovém krytu 

motoru. Obrázek 54 a 55. 

- na přístrojové desce „Ready“ ukazatel,  

- ukazatel stavu nabití baterie 

- Oranžové vysokonapěťové kabely – jdou vidět i pod autem 

- Štítky varující před vysokým napětím 

- Startovací tlačítko Start/Stop 

- Vozidlo může být vybaveno i střešními solárními panely. Obrázek 55 a 56. 

 
Obrázek 54 Toyota Prius 3. generace (2010), 

[18] 

 
Obrázek 55 Toyota Prius 3. generace (2010) 

 

Vysokonapěťová baterie: 201,6 V, DC, NiMH, pod podlahou v zavazadlovém prostoru 

Při odpojení 12 V baterie – vypne se relé vysokonapěťového okruhu a vypne ho, rovněž se 

vypne i ostatní napájení vozidla. 
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Jako všechny generace Priusu má „inteligentní klíč“ – při zásahu je nutné jej odnést cca 16 

m od vozidla. Tento klíček se nezasunuje do žádného slotu, může být kdekoli ve vozidle (v 

kapse řidiče, na zemi, v zásuvce,…) 

Vozidlo je vybaveno solárními panely – max. dodávané napětí 27 V. Solární panely nejsou 

napojeny na 12 V, ani na vysokonapěťový systém a jsou od nich izolovány. Nepoužívá 

žádný akumulátor. Slouží pouze k pohonu ventilátoru klimatizace a je v provozu pouze, 

když běží ventilátor. Při zásahu je třeba zabránit aktivaci panelu slunečním světlem (zakrýt 

ho – ihned po zakrytí bude solární systém bez proudu). Při vyprošťování je možné stříhat i 

do solárního panelu, pozor na střepy a úlomky. El. kabel z tohoto kabelu vede ze střechy C 

sloupkem na straně řidiče. [18], [30]. 

 

 

Obrázek 56  Solární panely Toyota prius, [18] 

 

Obrázek 57 Pojistky IGCT v motorové části 

Toyota Prius [18] 

 

Vozidlo má na vysokonapěťové baterii odpojovač. 

- Vybití vysokonapěťového systému – cca 10 min. po odpojení 12 V baterie. 

- Systémy SRS mohou být aktivní ještě cca 90 s po odpojení 12 V baterie. 
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8. VOZIDLA S PALIVOVÝMI ČLÁNKY 
 

Jedná se o vozidla s elektrickým pohonem, u kterých se o výrobu elektrické energie starají 

palivové články. 

Vysokonapěťové palivové články pracují na principu reakce paliva (nejčastěji se jedná o 

plynný vodík) se vzdušným kyslíkem. Vedlejšími produkty jsou v případě paliva vodíku 

vznik tepla a vody. 

Konstrukce a princip fungování vozidel s palivovými články je u různých výrobců vozidel 

téměř stejný. Liší se pouze v určitých prvcích, avšak fungují na stejném principu. Pro lepší 

pochopení zde budou popsána přímo vozidla s palivovými články od výrobce Toyota, aby 

zde mohly být uvedeny konkrétní hodnoty a problémy.  

 

ZÁKLADNÍ SYSTÉMY VOZIDEL TOYOTA FCHV 
Toyota FCHV (Fuel Cell Hybrid Vehicle) používá tyto základní komponenty [28], [29]: 

- Několik (většinou čtyři) tlakových nádrží s vodíkem stlačeným na tlak 350 bar (u 

vozidel FCHV – adv. je to 700 bar, 156 l). Každá z nádrží má regulátor tlaku 

s uzavíracím ventilem a tepelnou pojistkou. 

- Regulátor, uzavírací ventil nádrže a tepelná pojistka – nádrže jsou polohovány napříč 

vozidlem a na každé z nich je z levé strany osazena regulátorem tlaku, 

elektromagnetickým ventilem (uzavírá tok H2 z nádrže v případě potřeby) a tepelnou 

pojistkou (tavná pojistka – při 110oC samostatně otevře otvor pro únik plynného H2). 

- Vodíkové potrubí – z nerezové oceli, z důvodu identifikace obarveno červeně. 

- Vysokonapěťový palivový článek (400 V, DC), umístěn v motorovém prostoru. 

- Vysokonapěťová baterie NiMH (274 V, DC). 

- Elektromotor – v motorové části, je řízen PCU, pohání vozidlo, 3-fázový AC proud. 
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Nádrže H2  
Jsou konstrukčně podobné jako nádrže typu 4 u vozidel CNG. Na obrázku 62, je vodíková 

nádrž, na obrázku 61 se nachází plnící hrdlo vodíkové nádrže. 

Palivový článek  
Je hlavním zdrojem energie pro elektromotory pohánějící vozidlo. Je uzavřen v kovovém 

pouzdře, izolován a připevněn k rámu. Maximálně může dodávat 400 V. Je k němu 

připojeno nízkotlaké potrubí červené barvy s H2 a vysokonapěťové kabely oranžové barvy. 

 

Vysokonapěťová baterie  
Získává energii z palivových článků, nebo prostřednictvím rekuperačního brzdění. Zásobuje 

energií elektromotory pro pohon vozidla a vysokonapěťové komponenty. Vysokonapěťová 

baterie je uzavřena v kovovém pouzdře a přišroubovaná k rámu pod zadní kryt 

zavazadlového prostoru. Jedná se o soustavu několika menších baterií podobných těm, které 

se používají v mobilech, noteboocích atd., navzájem spojených do jednoho celku. 

Z bezpečnostního pohledu se jedná o stejné NiMH baterie, jaké se používají u hybridních 

vozidel. Elektrolyt je absorbován v těle baterie a při nehodě nebude běžně tento gel unikat. 

V případě, že by elektrolyt přece jen unikl, dá se zneutralizovat octem, popř. roztokem 

kyseliny borité. Elektrolyt má PH 13,5. 

 

Řídící jednotka výkonu PCU  
(Power Control Unit). Řídí průtok vysokého napětí z palivového článku, nebo 

vysokonapěťové baterie. Řídí přeměnu DC proudu z palivového článku a vysokonapěťové 

baterie na vysokonapěťový 3 fázový AC proud a naopak řídí přeměnu AC proudu 

z komponent (např. při regenerativním brzdění) pro dobíjení vysokonapěťových baterií. 

 

 
Obrázek 58 Kryt motoru s logem FCHV, [62]  
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Obrázek 59 Toyota FCHV [28] 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
Všechny komponenty obsahující H2, nebo vysoké napětí jsou izolované od kabiny a 

umístěné pod podlahu (s výjimkou vysokonapěťové baterie). 

Všechna běžná elektrická zařízení, jako jsou světla, rádio, měřící systémy, SRS, apod. jsou 

napojena na samostatnou, běžnou 12 V baterii a jsou nezávislá na vysokonapěťovém 

systému. 
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Pro umožnění identifikace, jsou potrubí a nádrže obsahující H2 zbarveny červeně. 

Vysokonapěťové kabely, jsou stejně jako u hybridních vozidel označeny oranžově a jsou 

izolovány od podvozku. Tato vedení a kabely jsou směřovány pod podlahu směrem ke 

středu vozidla k výztuhám. Nádrže a potrubí H2 a vysokonapěťové kabely pod vozidlem 

jsou chráněny kryty. 

Všechny části obsahující H2, jsou testovány na 1,5 násobek provozního tlaku.  

Schéma vodíkové soustavy je zobrazeno na obrázku 59 a 60. Vodíkové potrubí 1 se 

umísťuje pod podlahu na levou stranu a je chráněno proti nárazu kovovým krytem. Proti 

nárůstu tlaku v nádrži 2, jsou na levé straně vozidla tepelné pojistky 5, ty se otevírají při 

teplotě 110oC, na tuto stranu bude také směřovat výron H2 při otevření těchto pojistek. 

Regulátor tlaku 4 na ventilech nádrží snižuje tlak H2 z nádrže (350, popř. 700 bar) na nízký 

tlak potřebný pro provoz vozidla. 

 

Obrázek 60 Konstrukce vodíkových systémů vozidel FCHV. [28]. 

 

Stav tlaku a teploty v nádržích sleduje kontrolní jednotka monitorovacího systému vozidla a 

automaticky uzavře ventily nádrží, jestliže: 

- Vozidlo je vypnuto (kontrolka „ready“ nesvítí) 

- Je detekován vysoký tlak v nádržích, nebo velký únik plynu ze systému 

- Pokud budou aktivovány airbagy, nebo se ozve nárazové čidlo na palivovém článku 
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- Pokud jeden ze 4 vodíkových senzorů zjistí akumulaci H2 

- Pokud není dobře uzavřena palivová nádrž, nebo je detekovaná porucha 

 

Kontrolní jednotka monitorovacího systému vozidla sleduje rovněž i stav 

vysokonapěťového systému, v případě poruchy zastaví průtok vysokého napětí z palivových 

článků a z vysokonapěťové baterie. Průtok vysokého napětí je ovládán přes relé ovládané 

pomocí 12V baterie. Pokud je vozidlo vypnuto, relé zastaví průtok vysokého napětí 

systémem.  

Relé automaticky sepne a přeruší tok vysokého napětí z palivových článků a z 

vysokonapěťové baterie pokud: 

- Vystřelí airbagy, nebo vyšlou impuls nárazová čidla 

- Pokud není dobře uzavřena palivová nádrž, nebo je detekovaná porucha 

 

Všechny napájecí vysokonapěťové kabely jsou izolovány, v případě zkratu zasáhne 

vysokonapěťová pojistka. 

Vysokonapěťový systém může být po odpojení vozidla až 5 min pod napětím, systém 

pasivní bezpečnosti cestujících (airbagy, přepínače pásů...) může být pod napětím až 90 s po 

odpojení. 

Pokud je vozidlo v režimu „Ready“ (kontrolka na palubní desce), je vozidlo 

v pohotovostním režimu a je připraveno k jízdě. 

Když svítí indikátor „Ready“ na palubní desce: 

- Do vodíkové soustavy vozidla protéká H2. 

- Vysokonapěťové systémy vozidla jsou pod napětím. 

 

Když nesvítí indikátor „Ready“ na palubní desce: 

- Elektromagnetické ventily automaticky uzavřou ventily H2 nádrže. 

- Vysokonapěťové systémy jsou vypnuty, vysoké napětí je pouze ve vysokonapěťové 

baterii. 

- V provozu jsou pouze systémy napojené na 12 V baterii. 
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TAKTIKA ZÁSAHU 
Jelikož se jedná o vozidla poháněná elektromotory, platí zde mimo jiné i zásady jako u 

hybridních vozidel. Jelikož vozidlo pohání elektromotor, nejde slyšet hluk klasického 

motoru, což dává zasahujícím jednotkám falešný pocit, že je vozidlo mimo provoz. Vozidlo 

se může kdykoliv bez varování rozjet po sundání nohy z brzdy, nebo po přidání plynu. Před 

započetím záchranných operací se musí vozidlo stabilizovat, vytáhnout klíček, odpojit 

baterii 12V.  

 

- otevřít dveře, okna, aby se dostal k cestujícím čerstvý vzduch, popř. aby se odvětral 

uniklý H2. 

- Vytáhnout klíč zapalování. 

- Stabilizovat vozidlo – klín pod kola z obou stran, aktivovat parkovací brzdu, vyřadit 

rychlost (přesunout řadící páku do polohy „P“). 

- Odpojit mínus kabel na 12V baterii, vytáhnout IGCT a IGCTFC pojistky z pojistné 

skříně v motorovém prostoru (pokud nevíme, které to jsou, vytáhneme všechny). 

V červeném vodíkovém potrubí, vodíkovém čerpadle, v palivovém článku, popř. v dalších 

H2  komponentech zůstává po odpojení vozidla zbytkové množství H2. Pokud by bylo slyšet 

syčení kolem vozidla, mohlo by to znamenat únik H2. H2 je snadno iniciovatelný a v případě 

úniku by mohlo dojít k požáru, popř. k výbuchu. Vodíkový plamen je nesvítívý a zvláště na 

slunečním světle je téměř neviditelný a neprodukuje žádné saze – nebezpečí pro zasahující 

JPO. V případě nejistoty je doporučeno použít např. termokameru. Pokud by však došlo 

k odhořívání vodíku z vozidla, pravděpodobně by vzplanuly i ostatní hořlavé částí, jako jsou 

různé plasty, pryže laky apod., které hoří dobře viditelným plamenem s velkým množstvím 

vyvíjejícího se kouře, takže by mělo být vždy dobře poznat, kdy je vozidlo v požáru. 

V ČR nebyla stanovena žádná doporučení pro zásahy u vozidel s palivovými články, stejně 

tak jako u vozidel s hybridními pohony. 

Dle doporučení NFPA, IFSTA, nebo National Fire Acadeny ( USA) je vhodné provést 

rychlý požární útok popř. obranu vodou. Pozor na tepelné pojistky na levé straně každé 

z nádrží – při dosažení teploty 110oC dojde k jejich aktivaci a vyšlehnutí proudu plynného 

H2 v jejich směru, což by v případě požáru mělo za následek jeho okamžité iniciace a 

vyšlehnutí dlouhého vodíkového plamene. V případě vznícení vodíku je doporučeno, aby se 

JPO stáhly do bezpečné vzdálenosti, umožnily kontrolované vyhoření H2 a ochlazovaly 
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nádrže z bezpečné vzdálenosti. Pozor na uhašení plamene- mohlo by dojít ke kumulaci 

plynu a následné iniciaci a výbuchu. 

Pokud by došlo k požáru vysokonapěťové baterie, musí se velitel rozhodnout, zda bude 

proveden na baterii požární útok, nebo se nechá tato baterie kontrolovaně vyhořet a budou se 

chránit konstrukce vozidla. Baterie je umístěna v kovovém krytu a jediný přístup 

k bateriovým modulům je přes malý otvor na vrchní straně baterie. Tento kryt by neměl být 

v žádném případě odstraňován, nebo porušován – mohlo by dojít k úrazu el. proudem.  

Pokud by se rozhodlo uhasit baterii, je doporučeno ji zaplavit velkým množstvím vody 

z bezpečné vzdálenosti, čímž se ochladí zbývající moduly a hořící moduly se uhasí. 

Pokud by se rozhodlo o požární obraně, jednotky by se měly stáhnout do bezpečné 

vzdálenosti, nechat NiMH baterii vyhořet a chránit zbytek vozidla, popř. další objekty. 

Moduly baterie hoří rychle a rychle i vyhoří. 

 

 

Obrázek 61 Plynový plnící ventil nádrže [61] 

 

Obrázek 62 Nádrž na stlačený vodík, [61] 

  

 

 

 

 



55 

 

9. NÁSLEDKY HAVÁRIE VOZIDEL LNG a LH2 dle 
SOFTWARU ALOHA 

Program Aloha slouží k modelování předpokládaných následků havárií a nehod s únikem 

toxických látek, požáry a výbuchy. 

V této práci jsou v programu Aloha řešeny nehody vozidel se zkapalněnými plyny a to LNG 

a LH2. Pro plyny stlačené pod vysokým tlakem, jako je CNG a H2(g) tento program nelze 

použít, z toho důvodu, že zde lze zadávat tlaky pouze do 68 bar. Proto jsou zde řešeny pouze 

fiktivní nehody vozidel s LNG a LH2. Pro porovnání následků obou simulovaných nehod, 

byly u obou případů zadány stejné podmínky, jako je velikost nádrže, atmosférické 

podmínky, apod. Program je psaný v angličtině, všechny hodnoty jsou v této práci přeloženy 

a podrobně popsány. Z důvodu většího rozsahu výstupních hodnot programu, jsou zde 

umístěny přeložené hodnoty s tabulkami a grafy. Originální výstup programu z důvodu jeho 

značné rozsáhlosti zde není umístěn. Všechny důležité informace byly přeloženy do češtiny 

a přehlednou formou umístěny níže do tabulek a obrázků. 

SCÉNÁŘ NEHODY 
Jednotlivá vozidla fiktivně havarovala 4.12.2010, v 17:27 hodin. Při havárii došlo 

k proražení plynové nádrže. Obě nádrže byly naplněny z 80% zkapalněným plynem. Po 

nehodě vznikl v nádrži otvor o průměru 2 cm. Otvor se nachází 10 cm od spodního dna 

nádrže. Nádrž má objem 125l. Okolní teplota je 25oC. Teplota země je 20oC.  

U každého vozidla jsou řešeny dva základní scénáře. První scénář simuluje únik z nádrže 

s okamžitou iniciací a požárem. Ve druhém případě je řešena nejkritičtější situace a to 

exploze tlakové nádoby. 

 

VSTUPNÍ PARAMETRY 
 

Místní data: 

   Místo: OSTRAVA, CZECH REPUBLIC 

   Time: 4.12.2010  17:27 hours 

 

 



56 

 

Atmosférická data: 

Vítr: 5m/s ve výšce 3m nad zemí 

Povrchová drsnost: městská, nebo lesní    oblačnost 5/10 

Teplota vzduchu: 25° C                 Třída stability: D 

Bez inverze Relativní vlhkost: 50% 

 

Zdroj nebezpečí: 

Únik z díry v nádrži, unikající hořlavina hoří 

Nádrž:  průměr: 0,4m; délka: 0,99 m; objem: 125l 

V nádrži kapalná fáze při teplotě -253oC 

V nádrži je 80% látky v kapalné fázi 

Únik dírou v nádrži o průměru 2 cm, 10 cm nad dnem nádrže 

Max. louže uniklé kapalné fáze: neuvedeno 

 

Chemická data pro vodík: 

Chemický název: vodík 

Molekulová hmotnost: 2,02 g/mol 

TEEL-1: 65000 ppm TEEL-2: 230 000 ppm TEEL-3: 400 000 ppm 

LEL: 40 000 ppm UEL: 750 000 ppm 

Teplotní bod varu: -252,9oC 

Tlak při okolní teplotě: vyšší než 1 atm 

 

Chemická data pro metan: 

Chemický název: Methane 

Molekulová hmotnost: 16,04 g/mol 

TEEL-1: 3000 ppm TEEL-2: 5000 ppm TEEL-3: 200 000 ppm 

LEL: 44 000 ppm UEL: 165 000 ppm 

Teplotní bod varu: -161.8° C 

Tlak při okolní teplotě: vyšší než 1 atm 
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VÝSLEDKY PROGRAMU PRO ÚNIK S POŽÁREM 
Tabulka 4 Výsledky programu Aloha pro nádrže LNG a LH2, scénář úniku s požárem. 

Únik s požárem Jednotka LH2 LNG 

Teplota kapalné fáze v nádrži  [oC] -253 -162 

Hmotnost látky v nádrži  [kg] 7,12 42,2 

Plamen 
Délka [m] 5 5 
Doba hoření [min] 2 4 

Rychlost odhořívání  [kg/min] 4,38 10,6 
Velikost vytvořené louže  [m] 0,6 1,5 

ZONA OHROŽENÍ 
Červená [10 kW/m2] - po 60 s hrozí smrt [m] 10 10 

Oranžová 
[5 kW/m2] - po 60 s popáleniny 2. 
stupně 

[m] 10 10 

Žlutá [2 kW/m2] - po 60 s bolest [m] 11 11 
OHROŽENÝ BOD 

120 m od zdroje - stejným směrem jako při 3m [ kW/m2]  0.00372  0.00357  

3 m od zdroje–znázorněno na obrázku 61 a 62 
modrou tečkou 

[ kW/m2] 12 13,1 

5 m od zdroje - stejným směrem jako při 3m [ kW/m2] 4,54 4,76 

 

 

Na obrázku 63 a 64, jsou vidět grafy rychlosti odhořívání plynu z nádrže v závislosti na 

čase. Grafy vyjadřují rychlost odhořívání plynu v kg/min, což nepředstavuje dokonalou 

představu o skutečné rychlosti odhořívání plynu, jelikož vodík je nejlehčí prvek, 

s molekulovou hmotností cca 2 g/mol, zatímco metan (zemní plyn) má molekulovou 

hmotnost cca 16 g/mol, stejný objem plynu je u metanu tedy cca 8 x těžší. Dle [48] a [53] 

představuje 125l kapalného CH4 (l) cca 78,75 m3 plynného CH4 (g), čemuž odpovídá 

hmotnost plynné fáze cca 53,55 kg. U vodíku stejný objem, 125 l kapalného H2 (l) odpovídá 

cca 105 m3 plynného H2 (g), což odpovídá hmotnosti cca 8,97 kg. Pokud bychom tedy chtěli 

zjistit skutečnou rychlost odhořívání vztaženou na objem, výpočtem bychom zjistili, že 

vodík v tomto případě odhoříval rychlostí 57 m3/min, zatímco metan (zemní plyn) odhoříval 

rychlostí 19,7 m3/min. Tzn. u vodíku rychlost odhořívání 4,38 kg/min = 57 m3/min, u 

metanu je 10,6 kg/min = 19,7 m3/min. Takže se podle těchto obrázků a tabulky 4 může zdát, 

že rychlost odhořívání metanu je větší, než u vodíku, avšak pokud si to přepočteme na 

objem, zjistíme, že je tomu naopak. 
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Na obrázku 67 a 68 jsou vidět závislosti účinku tepelného toku na čase, na předem zvolený 

bod, kterým může být např. nějaký ohrožený významný objekt, např. únikem toxické látky, 

výbuchem, nebo v tomto případě tepelnou radiací z požáru. V tomto případě jsou na obrázku 

67 a 68, body ve vzdálenosti 3 m od zdroje, směr je vidět na obrázcích zony ohrožení, tedy 

obr. 65 a 66. V programu Aloha lze polohu tohoto bod přesně určit a program nám přesně 

zjistí, jaké jsou přesné tepelné účinky v tomto bodě (tento bod je také znázorněn na 

obrázcích 65 a 66 modrou tečkou). Žlutá, červená a oranžová vodorovná čára značí určitou 

kritickou hranici zony tepelného toku při působení po dobu 60 s na člověka. 

Červená zona značí tepelný tok 10 a více kW/m2. Při působení takovéto hodnoty po dobu 60 

s na člověka, se předpokládá fatální následek. 

Oranžová zona značí tepelný tok 5 a více kW/m2, což při působení po dobu 60 s na člověka 

se předpokládají zranění způsobená popáleninami 2. Stupně. 

Žlutá zona označuje tepelný tok  2kW/m2 a více, což při působení po dobu 60 s na člověka 

způsobuje bolest. 
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Obrázek 63 Vodík – únik s požárem. Rychlost odhořívání plynu v závislosti na čase 

 

 
Obrázek 64 Metan – únik s požárem. Rychlost odhořívání plynu v závislosti na čase 

 

Na obrázku 65 a 66 je znázorněna zona ohrožení tepelnou radiací. „Kruh“ – zona se od 

zdroje (osa) vzdaluje na obrázku směrem doprava, což je způsobeno působením větru o 

rychlosti 5m/s, ve výšce 3 m nad zemí. I přes skutečnost, že hodnoty byly zadány správně, 

nejsou na obrázku 65 a 66 znázorněny, žádné jiné zony, kromě žluté. Při zjišťování, proč 

tomu tak je, jsem došel k závěru, že ve výstupu programu byly u obou plynů shodně 

oranžová i červená zona určeny ve vzdálenosti 10 m. Tento program se používá převážně 

pro větší havárie ze stacionárních zásobníků. Pravděpodobně byly tyto zony příliš blízko u 

sebe a program je u obou zon zaokrouhlil na 10 m, což podle mého názoru způsobilo, že se 

tyto dvě zony do grafu nepromítly. 
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Obrázek 65 Vodík-únik s požárem. Modrá tečka znázorňuje měřený bod ve 3 m od zdroje. 

 
Obrázek 66 LNG-únik s požárem, tepelné účinky. Modrý bod je 3m od zdroje. 
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Obrázek 67 Vodík – únik s požárem, tepelné účinky ve 3 m od zdroje (modrá tečka) v závislosti na čase. 

 
Obrázek 68 LNG – únik. Tepelný tok 3 m od zdroje, ve směru zobrazeném na obr. 66 modrým bodem 
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VÝSLEDKY PROGRAMU V P ŘÍPADĚ EXPLOZE  
Předpokládalo se, že ve vytvořeném Fireballu shoří 75% hmoty hořlaviny z plynové nádrže. 

Tabulka 5 Výsledky programu Aloha pro nádrže LNG a LH2, scénář exploze. 

Expolze Jednotka LH2 LNG 

Teplota kapalné fáze v nádrži [oC] -253 -162 

Hmotnost látky v nádrži [kg] 7,12 42,2 

Odhad odhořelé hmoty ve vzniklém Fireballu [%] 75 75 

Fireball 

Průměr [m] 10 18 

Doba hoření [s] 1 2 

Plošný požár 

průměr louže [m] 3 3 

doba hoření [s] 1 22 

Délka plamene [m] 15 7 

ZONA OHROŽENÍ 

Červená [10 kW/m2] - po 60 s, hrozí smrt [m] 41 47 

Oranžová 

[5 kW/m2] - po 60 s, popáleniny 2. 

stupně 
[m] 58 67 

Žlutá [2 kW/m2] - po 60 s, bolest [m] 90 104 

OHROŽENÝ BOD 

120 m od zdroje, směr viz. obrázek 65 a 66 [ kW/m2]  0.532  0.728  

50 m od zdroje, stejným směrem, jako při 120 m [ kW/m2]  3,29 4,45 

70 m od zdroje, stejným směrem, jako při 120 m [ kW/m2]  1,64 2,23 

95 m od zdroje, stejným směrem, jako při 120 m [ kW/m2]  0,866 1,18 

 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5. Na obrázku 69 a 70, jsou znázorněna působení 

předpokládaných tepelných účinků způsobených výbuchem a následným prudkým 

odhoříváním hořlavé směsi v závislosti na vzdálenosti od místa výbuchu. Modrý bod na 

grafu znázorňuje místo v určité vzdálenosti od zdroje výbuchu, ve kterém chceme zjistit 

konkrétní hodnotu působení tepla, např. je zde nějaký významný objekt, který by mohl být 

ohrožen…. 
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Obrázek 69 Vodík – exploze. Bod v 70 m od zdroje 

 

Červená zona značí tepelný tok 10 a více kW/m2. Při působení takovéto hodnoty po 

dobu 60 s na člověka, se předpokládá fatální následek. 

Oranžová zona značí tepelný tok 5 a více kW/m2, což při působení po dobu 60s na 

člověka se předpokládají zranění způsobená popáleninami 2. stupně. 

Žlutá zona označuje tepelný tok  2kW/m2 a více, což při působení po dobu 60 s na 

člověka způsobuje bolest.   
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Obrázek 70 LNG – exploze. Bod ve 120 m od zdroje 

 

Jak je vidět z obrázků 69 a 70, přesto že má vodík větší výbuchové parametry, než zemní 

plyn, v tomto případě dosahují tepelné účinky metanu (zemního plynu) při explozi většího 

dosahu, než u vodíku. Vodík zase rychleji shoří a hoří až s dvojnásobnou délkou plamene. 
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10. EuroNCAP  
Nárazové testy EuroNCAP provedené na hybridních vozidlech neprokázaly větší nebezpečí 

pro posádku vozidla než u běžných vozidel, viz [7], [63], [64], [65]. Testy EuroNCAP se 

zabývají pouze zjišťováním bezpečnosti vozidel pro posádku, z pohledu jejich možných 

zranění při nárazech u konkrétních vozidel. Tyto testy tedy nezjišťují možná nebezpečí 

z pohledu jejich pohonu, požárů apod. 

 

 

 

 

 

 

11. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
Zde jsou uvedeny návrhy ke zkvalitnění zásahu JPO. 

 

ZHODNOCENÍ VYBAVENOSTI VOZIDEL HZS K ZÁSAHU U 
VOZIDEL S ALTERNATIVNÍMI POHONY 
 

Na obrázku 71 a 72 je seznam vybavení CAS 24 MB Atego. Jedná se o první vůz z hasičské 

stanice v Bílovci, ÚO Nový Jičín, HZS MSK. 

Vybavení prvních vozů je v celém MSK, až na možné vyjímky shodné. Z těchto obrázků je 

zřejmé, že tato vozidla jsou i standartně vybavena prostředky pro zásahy u dopravních 

nehod a požárů vozidel, jako jsou hydraulické a pneumatické vyprošťovací zařízení, 

zdravotnické prostředky pro poskytnutí předlékařské pomoci apod. 

Odlišnosti zásahu u běžných vozidel od nehod vozidel a alternativními palivy souvisí 

s jejich odlišnými systémy pohonu. Pro běžné zásahy na vozidla s alternativními pohony 

jsou první vozy HZS MSK vybaveny dostatečně, avšak dané vybavení by bylo vhodné 

doplnit prostředky, které jsou uvedeny níže, v části Doporučení ke zlepšení vybavenosti. 
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Obrázek 71 
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Obrázek 72 
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DOPORUČENÍ KE ZLEPŠENÍ VYBAVENOSTI. 
 

Vzhledem k vybavenosti prvovýjezdových vozidel HZS MSK podle obrázku 71 a 72, 

doporučuji do výbavy prvních vozů pořídit navíc tyto prostředky: 

1) Indikátor DC, pro zjištění stavu nabití stejnosměrných vysokonapěťových systémů 

elektrických soustav vozidel, které se nacházejí ve všech vozidlech poháněných 

elektromotory, jako jsou hybridní vozidla, vozidla s palivovými články, apod.  

Ve výbavě prvních vozů v HZS MSK se nacházejí bezdotykové indikátory napětí, 

které měří pouze střídavé napětí. 

 

2) Detektor plynu s čidlem na vodík. 

V MSK jsou standardně vybavovány detektory Drager X-AM 5000, kde jsou 4 čidla- 

a to na měření metanu, amoniaku, chloru a oxidu uhelnatého. V případě nehod 

vozidel s plynnými palivy nejsme schopni v prvním stupni poplachu, kdy na 

dopravní nehodu bude pravděpodobně vyslána pouze CAS 24 MB Atego, popř. i 

CAS 32 T815, kde je expozimetr s čidlem pouze na metan, identifikovat a změřit 

únik H2, z vozidel s vodíkovými nádržemi. 

 

3) Netbook se softwarem Crash Recovery System, popř. i Medis Alarm. 

 

NÁVRHY NA VYLEPŠENÍ INFORMOVANOSTI A IDENTIFIKACI 
VOZIDEL S ALTERNATIVNÍMI POHONY 
 

K tomu, abychom u zásahu měli co nejvíce a nejsnadněji přístupné informace o hrozícím 

nebezpečí, a zároveň informace o možných konkrétních zdrojích rizika, navrhl jsem zde dva 

možné způsoby, jak by bylo možné, tyto nebezpečí označit. Jedná se o: 

1. Návrh mezinárodně platného označování vozidel podle druhu pohonu 

(NÁLEPKY) 

2. Návrh mezinárodně platného systému označování nebezpečí ve vozidle (tzv. 

FIURI Code) 
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Tyto návrhy budou níže podrobněji rozebrány. 

Návrh mezinárodně platného označování vozidel podle druhu pohonu 

Nevýhodou u většiny vozidel s alternativními pohony je, že nemají přesně předepsané 

označení. Každý výrobce označuje svá vozidla zkratkami svých technologií (FCEV, FCHV, 

Active Hybrid, Hybrid Synergy Drive, Optimal Drive, Eco Fuel, Green Power, apod.), 

těchto zkratek je mnoho a k identifikaci se příliš nehodí. K tomu, abychom vozidla bezpečně 

identifikovali, je třeba je vhodně označit. Vhodné by bylo například ve většině států již 

zavedené označení nálepkami. Tyto nálepky by se však měli sjednotit, aby byly platné a 

povinné pro více států, např. pro celou EU, nebo i svět, samozřejmě z důvodu cestování 

vozidel mezi různými státy světa.  

Měla by být vytvořena a rozšířena skupina označení ve formě nálepek, pro charakteristické 

nebezpečí konkrétních vozidel s alternativními pohony. Např. když hasič vidí na vozidle 

označení LPG, nebo CNG, vybaví si automaticky charakteristické nebezpečí – únik plynu, 

požár, výbuch. Proto by měla být vytvořena skupina nálepek, při které, když ji hasič uvidí, 

bude vědět, jaké charakteristické nebezpečí zde může nastat. 

Vedle již existujícího označení LPG (obrázek 73), nebo CNG, by se mohly vytvořit nálepky 

pro např.:  

Elektromobily  – symbol (barevná nálepka) s nápisem EV (Electric Vehicle).  

Hybridní vozidla  – symbol (barevná nálepka) s nápisem HV (Hybrid Vehicle). 

Vozidla s palivovými články - symbol (barevná nálepka) s nápisem FC (Fuel Cell).  

Vozidla s vysoce podchlazenými plyny. - symbol (barevná nálepka) s nápisem CL 

(Cryogenic Liquid). 

 

Každé z těchto druhů vozidel má své specifické nebezpečí související s danými druhy 

pohonu, jejich palivy a s tím souvisejícími bezpečnostními, nebo nebezpečnými prvky ve 

vozidlech. Takto vytvořených nálepek by bylo několik málo, např. 6 a hasiči by znali 

význam těchto šesti symbolů, takže pokud by tento symbol uviděli, věděli by, jaká možná 

nebezpečí vozidlo s tímto symbolem představuje. 
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Příklad významu symbolu vozidla (jaké nebezpečí představuje): 

CL 

o Dvoufázový únik, zatékání kapalné fáze. 

o Vytváření nebezpečných koncentrací, požár, výbuch. 

o Samovolný únik paliva. 

o BLEVE. 

o Podchlazení, omrzliny,… 

 

FC 

o Vysoké napětí ( úraz el. proudem, možná vysoká iniciační energie). 

o Palivo pro palivový článek – většinou stlačený vodík (exploze tlakové nádoby, únik 

plynu – výbušná koncentrace, udušení, vyšlehnutí plamene bezpečnostními 

pojistkami, snadná iniciace). 

HV 

o Úraz el. proudem. 

o Možné různé další nebezpečí, podle druhu hybridního vozidla. 

 

Apod. 

 

 

Obrázek 73 Nálepka LPG 

Možné způsoby identifikace nebezpečí ve vozidle 

Současná vozidla představují v případě nehody pro zasahující jednotky i zúčastněné osoby 

mnoho nebezpečí. Nejdůležitější je tato nebezpečí identifikovat a minimalizovat.  

Informační podporou pro zasahující JPO u dopravních nehod se zabývá software Crash 

Recovery System, což je databáze vozidel, která po vybrání potřebného typu vozidla 

informuje obsluhovatele o systémech, umístění baterií, o konstrukčních výztuhách karoserie, 

a podobných informacích, které by hasiči mohli v některých případech potřebovat. Většímu 
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rozšíření tohoto programu však brání několik důležitých aspektů, jako je vysoká pořizovací 

cena, nutnost vybavení přenosným počítačem a hlavně jen občasná využitelnost (z důvodu, 

že v současnosti na silnicích zatím nejezdí mnoho neobvyklých vozidel, se kterými by si 

hasiči potřebovali poradit). Tento program se údajně pořizoval na operační střediska s tím, 

že v případě potřeby by velitel zažádal o informaci o konkrétním vozidle operační středisko, 

čehož se údajně téměř nevyužívá, i z toho důvodu, že popisovat telefonem prvky vozidel 

z obrázku není příliš ideální. 

Z toho důvodu by mohl být ve vozidle navržen určitý systém pro identifikaci základních 

nebezpečí vyplývajících z provozu vozidla při nehodách. Proto jsem zde uvedl návrh 

takového označení. 

 

Návrh integrovaného systému identifikace nebezpečí ve vozidle, při zásahu JPO. 
- FIURI Code- 
 

FIURI Code = First Information Urgent Rescue Identification Code. 

Tento systém by spojoval informace týkající se provozu vozidla s pasivními bezpečnostními 

systémy, které jsou potřebné pro JPO v případě nehody vozidla, čímž by se urychlil a 

zpřehlednil zásah. 

Jedná se o jednoduchý systém kódů, který by byl vyražen  na nehořlavém štítku podobném 

tomu, jako je štítek s VIN kodem zároveň by mohl být nesmazatelným způsobem 

(pískováním) umístěn na zadním skle. Byl by určen pro vozidla s alternativním pohonem, 

jako jsou hybridní vozidla, palivové články,  stlačené/ zkapalněné plyny, popř. vozidla 

s určitým specifickým nebezpečím, apod. 

 

Umístění  kódu 

Umístění by mohlo být na dvou místech vozidla. Kovový štítek by byl umístěn na pravé 

straně, pod kapotu vozidla, na dobře viditelném místě za podběhem, k čelnímu sklu. Tentýž 

kod by byl „vepsán“ do zadního skla v pravém dolním rohu, nesmazatelným způsobem 

(pískováním). Viz obrázek 74 a 75. 
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Obrázek 74 Umístění FIURI kodu vpředu. 

 

 
Obrázek 75 Umístění FIURI kodu vzadu . 
 

Tento kod  je navržen tak, aby byl jednoduše a logicky uspořádaný. Skládá se ze 4 částí a to 

1) Nejvyšší vysoké možné napětí, 2) Nejvyšší tlak, nebo nejnižší teplota plynu, 3) Čas do 

deaktivace el. energie ze systémů, 4) SRS. Návrh principu tohoto kódu je uveden v tabulce 6 

a podrobněji popsán v části - Složení kódu, i s názornými příklady. 
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Tabulka 6 Návrh štítku s FIURI kodem 

1. Napětí 2. Plyn 3. Deaktivace 4. Airbagy 

Nejvyšší možné 

napětí 

Druh plynu / 

Nejvyšší provozní tlak 

stlačeného plynu 

nebo 

Nejnižší teplota 

zkapalněného plynu 

Deaktivace SRS – 

HV (min) 

Počet airbagů, pozor 

na určitý sloupek 

vozidla. 

 

SLOŽENÍ KODU 

1) V první části by byl údaj o nejvyšším možném napětí u vozidel s vysokonapěťovou 

soustavou (u vozidel s palivovými články, popř. poháněném elektromotory),  

- Tímto lze zjistit, že ve vozidle je vysokonapěťový systém (hybridy, elektromobily…) 

2) Druhá část by dávala údaj o druhu plynu, nejvyšším provozním tlaku plynu (u vozidel 

se stlačeným plynem), nebo nejnižší teplotě zkapalněného plynu (u vozidel se 

zkapalněným plynem). 

- Lze zjistit, že se ve vozidle nachází plynová soustava se stlačeným, nebo 

zkapalněným plynem. 

Třetí a čtvrtá část by se týkala pasivních bezpečnostních systémů ve vozidle. 

3) Třetí část dává údaj o času deaktivace SRS systémů a zároveň času deaktivace 

vysokonapěťových systémů, pokud se jedná o tento typ vozidla. Obojí v minutách, po 

odpojení 12 V baterie. 

- Např. : 2 AIR – 8 HV   

Význam: po odpojení 12 V baterie dojde k deaktivaci pasivních bezpečnostních systémů 

(airbagy, přepínače,…) do 2 min. a vysokonapěťový systém se deaktivuje do 8 min. 

Pozn.:   AIR – Airbag   HV – High Voltage (vysoké napětí) 

Pozn.: Různé typy vozidel mají různou dobu pro bezpečné vybití el. energie po odpojení ze 

zdroje. 
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4) Čtvrtá část dává údaj o počtu airbagů ve vozidle a o sloupku vozidla, na který je si třeba 

dát pozor (např. v B, C, nebo D sloupku) 

- Např.: 8C   

Význam: Ve vozidle je celkově 8 airbagů, pozor na sloupek C (např.v C sloupcích jsou 

umístěny pyropatrony - pozor při vyprošťování.) 

- Pro případ, že je třeba odstranit střechu vozidla, pro rychlejší identifikaci umístění 

pyropatron ve sloupcích, nebo nebezpečích skrytých ve sloupcích (např. BMW 

Hydrogen 7- viz tato práce, C sloupek se nesměl stříhat – únikové vodíkové potrubí 

ke střešní klapce) aby se ušetřil čas prohledáváním a sundáváním ostatních krytů a 

čalounění sloupků ve vozidle, kde se pyropatrony nenacházejí. 

 Příklad 1: 

650 V H2 / 700 bar 1,5 AIR – 10 HV 4B 

 

Vysvětlení: 

Ve vozidle je vysokonapěťový systém (650 V); nádrž se stlačeným plynem (700 bar) 

vodíkem; Po odpojení 12 V baterie se do 1,5 min deaktivují systémy SRS a do 10 min se 

vybije energie z vysokonapěťové soustavy; ve vozidle jsou celkově 4 airbagy, pozor na 

sloupek B, pravděpodobně jsou v nich pyropatrony. 

(Takové systémy jsou u vozidel s palivovými články poháněnými stlačeným vodíkem) 

Příklad 2: 

600V - 2 AIR – 15 HV 6D 

 

Vysvětlení: 

Ve vozidle je vysokonapěťový systém (600 V); není zde pohon plynem; Po odpojení 12 

V baterie se do 2 min deaktivují systémy SRS a do 15 min se vybije energie 

z vysokonapěťové soustavy; ve vozidle je celkově 6 airbagů, pozor na sloupky D, 

pravděpodobně jsou v nich pyropatrony.  

(Takové systémy jsou u vozidel s plně hybridním pohonem) 
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Příklad 3: 

- CNG / 200 bar 2 AIR  6C 

 

Vysvětlení: 

Ve vozidle není vysokonapěťový systém; nádrž se stlačeným plynem (200 bar) CNG; Po 

odpojení 12 V baterie se do 2 min deaktivují systémy SRS. Vysokonapěťová soustava zde 

není; ve vozidle je celkově 6 airbagů, pozor na sloupky C, pravděpodobně jsou v nich 

pyropatrony.  

(Takové systémy jsou u vozidel s CNG) 

Příklad 4: 

- LPG / 10 bar 2 AIR  6C 

 

Vysvětlení: 

Ve vozidle není vysokonapěťový systém; nádrž s LPG (10 bar); Po odpojení 12 V baterie se 

do 2 min deaktivují systémy SRS. Vysokonapěťová soustava zde není; ve vozidle je celkově 

6 airbagů, pozor na sloupky C, pravděpodobně jsou v nich pyropatrony.  

(Takové systémy jsou u vozidel s LPG) 

Příklad 5: 

- H2 / -253oC 1,5 AIR  10DC 

 

Vysvětlení: 

Ve vozidle není vysokonapěťový systém; nádrž se zkapalněným plynem (-253oC) vodíkem; 

Po odpojení 12 V baterie se do 1,5 min deaktivují systémy SRS. Vysokonapěťová soustava 

zde není; ve vozidle je celkově 10 airbagů, pozor na sloupky C a D, pravděpodobně jsou 

v nich pyropatrony.  

 (Takové systémy jsou u vozidel se zkapalněným vodíkem – v C sloupku se nachází únikové 

vodíkové potrubí, nesmí se stříhat…). 
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12. ZÁVĚR 
 

Tato práce se zabývá několika vybranými druhy vozidel s alternativními pohony osobních 

vozidel, se kterými je možné se v současné době setkat, nebo je u nich předpoklad, že by se 

do budoucna mohla tato vozidla více rozšířit. Byly zde podrobně rozebrány z hlediska jejich 

bezpečnosti při mimořádných událostech, jako jsou např. požáry a dopravní nehody 

s ohledem na zásahy JPO. Dále zde byly navrženy možné postupy zásahu, popsány možné 

zdroje nebezpečí v těchto vozidlech a jejich možné účinky. V další části byl vytvořen 

simulovaný model požáru a výbuchu vozidla se zkapalněnými vysoce podchlazenými plyny 

v softwarovém programu Aloha, aby zde byly poukázány možné dopady těchto 

mimořádných událostí na okolí. V části Návrhy a doporučení, bylo zhodnoceno vybavení 

prvních vozů HZS MSK a doporučeny návrhy pro jejich dovybavení pro zásahy u vozidel 

s alternativními pohony. Dále byly navrženy nové systémy pro identifikaci zdrojů nebezpečí 

ve vozidle (FIURI Code) a navrženy možnosti pro lepší identifikaci alternativních vozidel 

z pohledu nebezpečí jejich pohonu. 

Tato práce by mohla být využita při školeních hasičských jednotek s cílem rozšířit povědomí 

o vozidlech, se kterými se u nás hasiči zatím běžně nesetkávají, popsat možná rizika spojená 

s těmito vozidly a navrhnout možný návod, jak s těmito vozidly zacházet u zásahu. 
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