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Anotace 
 

ELBEL, J. Provozně bezpečnostní předpis pro plnící stanice stlačeného zemního plynu.:  

diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU, 2010, 66 s. 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou plnících stanic stlačeného zemního plynu 

(CNG) s rychlým plněním z hlediska jejich provozu. Je napsána s cílem poskytnout 

provozovateli informace o tom, jakou problematiku musí řešit, jaké má povinnosti a co nesmí 

zanedbat od přípravných prací před zahájením stavby stanice až po její uvedení do provozu a 

vlastní provoz. 

První část práce poukazuje na vlastnosti zemního plynu a poukazuje na nutnost ho chápat, 

jako zdroj rizika. Další část obsahuje popis jednotlivých částí plnící stanice a jejich základní 

funkci. Následující část řeší podmínky pro výstavbu, přípravu do provozu a provoz plnící 

stanice s ohledem na požární a obecnou bezpečnost a také životní prostředí. 

Dále práce obsahuje jednoduchou analýzu rizik provedenou z hlediska provozovatele, 

doplněnou modelem úniku nebezpečné látky (zemního plynu). Poslední část práce tvoří vzor 

místního provozně bezpečnostního předpisu pro plnící stanice CNG s rychlým plněním. 
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ELBEL, J. Operation and safety rules for CNG filling stations.:  the Thesis Ostrava: VSB-TU, 

2010, 66 p. 

This thesis deals with problems of CNG filling stations. The intention of this thesis are 

informations for operator about his responsibilities from building up to running of CNG 

filling station. 

First part of this thesis advert to properties of natural gas as source of risks. Second part 

describes single technical parts of filling station. Next part of this thesis deals safety, fire 

protection and environmental conditions for building and runnig CNG station. 

A part of this thesis is risk analysis and model of outflow of dangerous agent (natural gas). 

Last part is prescript for safety runnig of CHN filling station. 
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1 Úvod 

Dnešní moderní doba přináší stále větší rozvoj civilizace, techniky a technologií. Těmto 

trendům se nevyhnula ani doprava. S klesajícími zásobami ropy je nutné hledat alternativy ke 

klasickým kapalným palivům neboť technologie spalovacích pístových motorů je stále 

nejvíce využívaná a v blízké budoucnosti také bude. Jednou z alternativ byl návrat k plynným 

palivům. V posledních letech zaznamenal nebývalý rozmach pohonů využívajících zemní 

plyn. To však vyžaduje výstavbu a provozování plnících stanic. Zemní plyn představuje 

nebezpečnou, snadno vznětlivou látku, která přináší velká rizika nejen pro obsluhu vlastního 

zařízení, ale také pro blízké okolí plnící stanice. Z tohoto důvodu je nutný odpovědný přístup 

jak ze strany provozovatele, tak ze strany obsluhy zařízení. Avšak provozovatel si řadu 

nebezpečí mnohdy nedokáže uvědomit a často ani neví, jak k této problematice přistupovat. 

V praxi se ukázalo, že velmi častou příčinou nežádoucích událostí je lidský faktor. 

Přestože hlavní bezpečnostní hlediska platí obecně, je práce zaměřena na stanice CNG 

s rychlým plněním. 

Cílem této práce je objasnit problematiku plnících stanic na zemní plyn z pohledu nejen 

požární ochrany, ale i bezpečnosti práce a vytvořit obecná bezpečnostní pravidla pro provoz 

plnících stanic CNG, která by sloužila jako podklad provozovateli pro zpracovávání provozní 

dokumentace a pro školení obsluh těchto stanic. 
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2 Rešerše 

Pro zpracování této práce bylo třeba zjistit podmínky obecné bezpečnosti a požární 

bezpečnosti a požadavky pro výstavbu, uvedení do provozu a provoz plnících stanic CNG. A 

to z hlediska technického provedení stanice a zajištění bezpečnosti a z hlediska práv a 

povinností provozovatele, s cílem navrhnout vzorový provozní řád pro stanici s rychlým 

plněním. 

 

Jako zdroj dat byla použita: 

- odborná literatura 

- právní a ostatní předpisy (zákony, nařízení, vyhlášky, technické normy a technická 

doporučení) 

- konzultace s odborníky z oblasti požární bezpečnosti, z oblasti bezpečnosti práce, 

z oblasti bezpečnosti výrobků, z oblasti montáže zařízení 

- softwarové produkty a internetové stránky 

Veškeré získané podklady jsem posuzoval s přihlédnutím ke stanoveným cílům diplomové 

práce a k jejich významu pro jejich naplnění. 

 

Při tvorb ě této práce a řešení stanovené problematiky jsem vycházel zejména z těchto 

základních podkladů: 

PRÁVNÍ A OSTATNÍ PŘEDPISY – představují souhrn pokynů, příkazů, zákazů a zásad, 

jakým způsobem postupovat a jak se chovat, aby člověk mohl zařízení provozovat co nejdéle 

a co nejbezpečněji. 

BARTLOVÁ, I.; PESÁK, M. Analýza a prevence průmyslových havárií II., 1. vydání. 
Ostrava : SPBI, 2003. 138 s. ISBN 80-86634-30-2. 

Publikace popisuje význam, možnosti a metody analýzy prevence havárií v průmyslu. 

Dr. STEINLEITNER, H.-D. Požárně a bezpečnostně technické charakteristické hodnoty 
nebezpečných látek. 1. české vydání: Svaz požární ochrany ČSSR, 1990. 976 s. 

Kniha podává ucelený a přehledný popis základních požárních a bezpečnostních 

charakteristik nebezpečných látek. 

 

KONZULTACE S ODBORNÍKY – konzultace z oblasti v uplatňování předpisů v praxi dále 

konzultace v oblasti technického zařízení  
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Práce je tvořena systematicky: Popis vlastností zemního plynu, zároveň, jako zdroje rizika. 

Následuje popis základních částí stanice a jejich funkce. Dále požadavky na přípravu 

výstavby, výstavbu, uvedení do provozu a provoz plnící stanice a požadavky na obsluhu.  

 

Práce je vytvořena jako vodítko pro snadnou orientaci případného stavebníka a následně 

provozovatele stanice z hlediska jeho použití v jednotlivých etapách existence (života) 

stanice. Zároveň je přiložen vzor provozního předpisu (řádu). 
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3 Stlačený zemní plyn (CNG) 

3.1 Co je CNG ? 
 
CNG neboli Compressed Natural Gas nebo ještě lépe stlačený zemní plyn je dnes stále více 

používán, jako palivo pro pohon motorových vozidel. Představuje poněkud čistší alternativu 

k motorové naftě a benzínu. Z hlediska historie dopravy byl plyn, jako palivo pro spalovací 

motory používán již od počátku 19. století. Během doby však převážilo využití kapalných 

paliv a plyn byl využíván spíše jako úsporné, či nouzové řešení, například v době válek, či 

krizí, kdy byl nedostatek benzínu, či nafty. V době moderní zaznamenal pohon zemním 

plynem, vedle LPG, rozvoj v 80. a zejména v 90. létech minulého století. [40] 

 

3.2 Význam CNG 

Zemní plyn sice v současné době představuje jedno z celé řady alternativních paliv, avšak má 

v sobě velký potenciál pro další využívání jako motorové palivo. Je relativně levný, má 

vysoké oktanové číslo (130) a nemá problémy se splněním emisních limitů současných i těch 

budoucích. Zásoby zemního plynu, díky rovnoměrnějšímu rozložení nalezišť mají delší 

životnost. Jeho doprava je dlouhodobě výhodnější. Většina plnících stanic je napájena 

z potrubních rozvodů. Cena plynu je příznivější, než je tomu u kapalných paliv. 

Používání CNG, jako paliva s sebou přináší i jisté nevýhody. Zatím je nedostatečná 

infrastruktura a síť plnících stanic. Částka na přestavbu vozidla, či koupi vozidla s motorem 

na CNG je vyšší oproti vozidlu s „normálním“ motorem. Zástavbou zásobníku plynu do 

automobilu může dojít k jistému zhoršení komfortu. Jsou nutné pravidelné kontroly 

plynového zařízení automobilu. Dojezd automobilu je nižší, cca 200 – 250 km. 

Ovšem z hlediska ochrany životního prostředí jde o velký přínos. Plyn je považován za 

„čisté“ palivo. Oproti používaným kapalným palivům téměř byly eliminovány emise pevných 

částic a oxidu siřičitého (SO2). Palivo neobsahuje aditiva a karcinogenní látky. 

Má lépe definovatelná a snadno pojmenovatelná bezpečnostní rizika a dostupná opatření 

k jejich eliminaci.  

I přes některé nevýhody je CNG palivem, u něhož je velký předpoklad, že v dopravě bude 

docházet stále větší obliby a širšího využití. [40] 
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3.3 Vlastnosti CNG 
 
Zemní plyn samotný patří mezi topné plyny je využíván již dlouhou dobu k vytápění či 

ohřívání. Je tvořen převážně metanem a proměnlivým množstvím neuhlovodíkových, zejména 

inertních plynů. Vyskytuje se velmi často spolu s ropou nebo s uhlím. Podle toho se nazývají 

naftový nebo karbonský. Díky vysokému obsahu metanu je zařazován mezi velmi výhřevné 

topné plyny. Spalné teplo je závislé pávě na jeho obsahu a pohybuje se přibližně od 20 MJ/m3 

do 40 MJ/m3. Český naftový plyn obsahuje 97,7 % metanu a český karbonský plyn obsahuje 

92,5 % metanu.  

Ze složení je patrné, že vlastnosti zemního plynu v podstatě musí odpovídat vlastnostem 
metanu. 
 

Zemní plyn (metan): 

� Hořlavý, lehce vznětlivý plyn (iniciační energie 0,5 MJ). 

� Výhřevnost 35 600 kJ/m3. 

� Se vzduchem tvoří výbušné směsi (meze výbušnosti 5 - 15. % ve směsi se vzduchem), 

maximální výbuchový tlak cca 0,71 MPa (již tlak o velikosti 100 kPa postačuje 

k destrukci objektu z masivních cihel a železobetonu). 

� Za normálních podmínek se nachází v plynné fázi (bod varu – 161,6 oC). Unikající 

zkapalněný plyn rychle přechází do plynné fáze 

� Stlačený zemní plyn v plnících stanicích je v plynném stavu o tlaku cca 30 MPa. 

� Lehčí, než vzduch (hustota 0,7166 
3m

kg
) avšak může vytvářet chladné mlhy těžší, než 

vzduch. 

� Plyn je bezbarvý a bez zápachu. Pro užití v domácnostech je proto z bezpečnostních 

důvodů odorován merkaptanem. Avšak v těch plnících stanicích, kde je plyn odebírán 

přímo z vysokotlakého potrubí a odorován není!! Pro provozovatele to znamená 

počítat se zvýšeným nebezpečím pro obsluhu i pro případné zákazníky, či návštěvníky 

plnící stanice. 

� Z hlediska provádění zásahu a použití hasiva, je nerozpustný ve vodě a nad vodní 

hladinou zplyní 

� Reaguje s oxidovadly 

� Z hlediska účinku na zdraví člověka je zemní plyn dusivý. Rychlým odpařováním 

vytěsňuje kyslík, což může vést až k bezvědomí a následné smrti člověka. Má slabé 

narkotické účinky. Při styku se zkapalněným plynem dochází k omrzlinám. 



 

8 
 

Už z výše uvedených údajů a koneckonců i z praxe je očividně jasné, že zemní plyn je 

skutečně nebezpečná látka pro lidské zdraví, proto je nutné na ní pohlížet, jako na závažný 

zdroj rizika. 

 

3.4 Právní a ostatní předpisy 

Na plnící stanice CNG se vztahují právní a ostatní (normativní) předpisy z různých oblastí. 

Plnící stanice je technické zařízení, tedy se na něj vztahují předpisy, které řeší oblast výroby, 

zkoušení, vlastností materiálů atd. Tyto předpisy se týkají především výroby, přesahují rámec 

této práce a provozovatel s nimi v podstatě nepřijde do styku. Technické zařízení je třeba 

někam umístit, postavit. Tuto problematiku řeší předpisy a normy z oblasti projektování 

(zejména technické normy), požární ochrany, stavebního a územního řízení, životního 

prostředí a také vlastního provedení stavby. Tyto předpisy se již provozovatele dotýkají, 

neboť mají vliv, kde, jak, kým a za jakých podmínek bude stavba umístěna. 

Hotovou stavbu je třeba uvést do provozu. To postihuje opět část předpisů týkajících se 

kolaudačního řízení, posouzení shody (zda je zařízení bezpečné pro provoz).  

Plnící stanice také bude provozována. Této oblasti se dotýkají předpisy, které zpřesňují 

podmínky pro provoz, stanovují kontroly, revize. Určují podmínky bezpečnosti provozu 

s ohledem na prostředí (nebezpečí výbuch, požáru). Z těchto předpisů pro provozovatele 

vyplývá řada povinností z oblasti zajištění bezpečného provozu. 

V řadě případů zaměstnává provozovatel osobu, či osoby, které provádějí obsluhu plnící 

stanice. Zde se potom musí řídit předpisy řešící oblast bezpečnosti v rámci pracovně právního 

vztahu. 

Z výše uvedených důvodů je součástí této práce přehled alespoň základních právních a 

ostatních předpisů souvisejících s provozem plnící stanice CNG. 

 

 

 

Tabulka s přehledem základních předpisů týkajících se plnících stanic CNG, je v příloze 

č.1. 
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3.5 CNG jako zdroj rizika 

Pojem rizika se dá z pohledu různých oborů vysvětlovat poněkud odlišně. V rámci této práce 

je riziko chápáno jako hodnocení možných následků působením konkrétního nebezpečí. 

Nebezpečí lze vyjádřit, jako vnitřní vlastnost nebo schopnost (např. materiálu, média, stroje 

apod.) způsobit škodu. Jinak řečeno, každá činnost přináší nějaká nebezpečí. Působením 

těchto nebezpečí na zdraví člověka, zvířat, případně majetek může dojít k nežádoucí události 

(skoronehodě, nehodě, havárii apod.). Nežádoucí událost má vždy nějaké následky (zranění, 

smrt, ekologickou havárii apod.). Posouzení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události 

s nějakými následky vlivem působení daného nebezpečí je vyjádřeno právě mírou rizika. 

 

Stlačený zemní plyn svými vlastnostmi přináší řadu nebezpečí při stáčení, při přepravě i při 

svém konečném využití. Při vniku nežádoucí události je ohrožena nejen obsluha zařízení, ale 

také osoby v okolí jejího působení. Následky mou vést ke ztrátám na životech, a nebo 

k (velkým) majetkovým škodám. Hodnocení rizik je zde více než na místě. 

 

Z hlediska platných předpisů a s přihlédnutím na náplň této práce je přístup k rizikům 

v podstatě trojí : 

 

Hledisko bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  – požadavky zákoníku práce [15] ve 

vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel.  

     Zaměstnavatel má povinnost vyhledávat a vyhodnocovat rizika, stanovit a provést 

technická a organizační opatření na jejich odstranění, či jejich eliminaci na přijatelnou míru. 

S riziky a s opatřeními pak musí prokazatelně seznámit zaměstnance. Zaměstnanci se pak 

podle stanovených opatření musí chovat a zaměstnavatel toto chování musí vyžadovat a 

kontrolovat.  

     Dále musí být splněny požadavky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostorách s nebezpečím výbuchu. Problematikou se konkrétněji zabývá nařízení [21]. 

Zaměstnavatel musí z hlediska pracovních postupů a provozu zařízení v prostorách, kde hrozí 

nebezpečí výbuchu, vyhodnotit rizika a stanovit technická nebo organizační opatření 

s ohledem na předcházení vzniku výbušné atmosféry, dále zabránění iniciace výbušné 

atmosféry a pokud přetrvává nebezpečí výbuchu, učinit opatření ke snížení škodlivých účinků 

výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví zaměstnanců. Po provedení výše uvedených opatření 
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zaměstnavatel provede klasifikaci prostorů s nebezpečím výbuchu a zajistí zpracování 

předepsané dokumentace. 

 

Hledisko prevence závažných havárií – z toho plynoucí povinnosti. Touto oblastí se zabývá 

zákon o prevenci závažných havárií [13]. Provozovatel (právnická nebo podnikající fyzická 

osoba) objektu musí tento objekt zařadit do skupiny (A nebo B), dle množství nebezpečných 

látek, které se v objektu nacházejí. Zařazení objektu provede ve spolupráci s krajským 

úřadem. Jestliže je množství nebezpečných látek podlimitní, zpracuje provozovatel „protokol 

o nezařazení“, který musí posoudit krajský úřad. Po zařazení objektu do jedné ze skupin, 

zajistí provozovatel zpracování analýzy rizik a příslušných vyplývajících opatření z hlediska 

možnosti vzniku závažné havárie. Opatření jsou myšlena technická, organizační i 

bezpečnostní. S těmito opatřeními seznámí zaměstnance a zajistí, aby se úměrně k nim 

chovali. O tomto zpracuje „Bezpečnostní zprávu“, či „Bezpečnostní program“ (podle toho, do 

jaké skupiny provozovatel patří), provádí vnitřní a vnější havarijní plánování. Zde opět 

spolupracuje s orgány státní správy. 

 

Plnící stanice primárně do skupin výše uvedených objektů nespadají. I přes to musí mít 

zpracován „protokol o nezařazení“ a musí být vydáno rozhodnutí o nezařazení (viz také výše). 

Je to z toho důvodu, že plnící stanice obsahuje zemní plyn, coby nebezpečnou látku. Protokol 

je součástí dokumentace stavby. Viz kapitola 5.4.3. 

Ovšem oblast prevence závažných havárií se plnící stanice může týkat tehdy, když svým 

umístěním, např. v areálu chemického podniku, případně v jeho blízkém okolí může spadat do 

havarijního plánování (vnitřního, či vnějšího) onoho subjektu. Plnící stanice může sehrát 

důležitou roli při vzniku tzv. „domino efektu“, kdy vlivem nežádoucí události ve vedlejším 

provozu (např. požár, výbuch), jsou postiženy i provozy vedlejší. Jedním z nich může právě 

být plnící stanice CNG. Výbuch nebo požár plnící stanice pak může poškodit další objekt atd. 

V tom případě musí provozovatel stanice do svého bezpečnostního předpisu (provozní řád) 

zahrnout návazné povinnosti plynoucí z opatření na prevenci závažných havárií. Například 

spolupracovat s HZS podniku, ohlašovat závažnější poruchy a úniky plynu, školit obsluhu, jak 

se chovat v případě vyhlášení poplachu, či mimořádné události v jiném provozu apod. 
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Hledisko požární ochrany – požadavky zákona o požární ochraně [6]. 

Na základě prováděných činností je objekt (plnící stanice) zařazen podle míry požárního 

nebezpečí. Provozovateli z toho plynou další povinnosti z hlediska protipožárního 

zabezpečení a vybavení pracoviště, školení pracovníků, pracovních postupů, požární a 

technické dokumentace a v neposlední řadě spolupráce s orgánem státního požárního dozoru. 

Dále je nutné mít zpracované požárně bezpečnostní řešení stavby (je součástí projektové 

dokumentace – viz kapitola 5.2). V tomto dokumentu je riziko vyjádřeno požárním zatížením. 

Velikost požárního zatížení vyjadřuje pravděpodobnost vzniku požáru a jeho následného 

šíření. Podle hodnot požárního zatížení je objekt členěn do požárních úseků a podle něj jsou 

stanovovány požadavky na bezpečnost a odolnost stavby z hlediska stavebních materiálů a 

jejich odolnosti vůči účinkům a šíření možného požáru a možnosti bezpečné evakuace osob. 

 

Svými vlastnostmi představuje CNG velký zdroj rizika s velmi závažnými možnými následky 

v případě nežádoucí události. Je tedy zřejmé, že na provozovatele, či majitel plnící stanice 

jsou kladeny požadavky hned čtyř zákonných předpisů na povinnost vyhodnocení rizik. 

V praxi se tato čtyři hlediska, či lépe řečeno přístupy prolínají a je třeba k nim přistupovat 

komplexně. Lépe řečeno, ukazuje se provázanost požární ochrany a bezpečností práce a to ve 

velmi širokém spektru. Výsledkem musí být taková opatření, aby byl co nejvíce ochráněn 

člověk. Lidský život nelze vyjádřit penězi, ani jinou hmatatelnou veličinou. 
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3.6 Statistiky  

Údaje byly čerpány z přehledu statistik nehod a havárií, k nimž došlo v období let 1999 – 

2008. Přehled byl zpracován na základě spolupráce GŘ HZS ČR a Českého sdružení pro 

technická zařízení (ČSTZ) [3].   

Vzhledem k zaměření této práce byla vybrána data týkající se nežádoucích událostí vzniklých 

následkem požáru nebo výbuchu zemního plynu ze všech oblastí. Konkrétně se jedná o 

přehled požárů a výbuchů (viz obrázek č.1) a přehled usmrcených a zraněných osob (viz 

obrázek č.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Přehled počtu požárů a výbuchů zemního plynu v letech 1998 – 2008 

 

Obr. 2  Přehled zraněných a usmrcených osob při požárech a výbuších zemního plynu v letech 1999 - 2008 
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Jak je možné vidět z výše uvedených grafů, počet požárů zemního plynu s mírnými výkyvy 

poklesl od roku 1999 do roku 2008 na zhruba polovinu, avšak počet zraněných osob je 

v podstatě na stejné výši. Je zřejmé, že zemní plyn je látka nebezpečná lidskému zdraví, i 

když si mnoho lidí toto nebezpečí velmi málo uvědomuje. Naštěstí si nežádoucí události 

nevyžádaly tolik obětí na životech a nezpůsobily takové množství škod, jako např. propan-

butan, či LPG, kde jsou hodnoty přibližně dvojnásobné. Je to však také způsobeno tím, že 

v sektoru dopravních prostředků a pracovních strojů je LPG zatím využíván ve větším 

měřítku, než zemní plyn (CNG). Například v roce 2008 byly v oblasti dopravy a pracovních 

strojů pouze 4 požáry zemního plynu, ale 24 požárů LPG.  

 

V roce 2008 bylo zaznamenáno celkem 168 požárů hořlavých plynů. Z tohoto počtu vzniklo 

nedbalostí dospělých 54 požárů, z nichž 8 nesprávným používáním plynů a 16 zanedbáním 

bezpečnostních předpisů. Dalších 73 požárů vzniklo díky technickým závadám a 8 díky 

výbuchu plynu. 

Je očividné, že člověk (lidský faktor) a technické závady jsou jedněmi z nejvýznamnějších 

faktorů vzniku nežádoucích událostí. Proto je důležité člověka vzdělat, ale také kontrolovat a 

vyžadovat. Oproti tomu při provozu zařízení je nutné provádět kontroly, revize, prohlídky a 

zkoušky, aby se co nejvíce předcházelo závadám a případným haváriím. 
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4 Plnící stanice CNG 

4.1 Druhy plnících stanic 

Plnící stanice CNG je možné rozdělit do dvou skupin. Jako kritérium bylo vzato, který subjekt 

stanici provozuje a kolik vozidel a jak často je potřeba plnit. 

 

4.1.1 Plnící stanice s rychlým plněním 

V současné době je to nejrozšířenější typ plnících stanic. Jsou využívány právnickými, či 

podnikajícími fyzickými osobami. Do těchto stanic je plyn ponejvíce dodáván z plynovodné 

sítě a dále kompresorem stlačován do zásobníku na tlak cca 30 MPa. To umožňuje naplnit 

nádrž (zásobník) v automobilu do cca 5 minut. Z toho plyne, že rychlost plnění plynem se 

blíží rychlosti plnění klasickými kapalnými palivy, jako je benzín nebo nafta. 

Tento typ stanic je určen pro rychlé plnění velkého množství vozidel nebo strojů a je tedy 

využíván ke komerčním účelům. 

 

Tyto stanice se dále dělí na:  

- stanice s obsluhou – řidič nesmí samostatně zahájit plnící proces 

- stanice bezobslužné – řidič automobilu musí mít s příslušnou společností uzavřenou 

smlouvu o odběru. Dále projde školením o plnění automobilu. Na jeho základě pak může plnit 

automobil na všech plnících stanicích příslušné společnosti 

- stanice neveřejné (umístěné v nějakém firemním areálu, nebo stanice soukromé) 

- stanice integrované do plnících stanic kapalných PHM 

 

4.1.2 Plnící stanice s pomalým plněním 

Stanice s pomalým plněním jsou určeny soukromým majitelům vozidel s pohonem na zemní 

plyn. Plnící stanice představuje jakýsi „domácí spotřebič“, který je připojen k běžnému 

plynovému rozvodu. Zařízení o velikosti odpovídající automatické pračce je vybaveno 

kompresorem, který plyn stlačuje přímo do zásobníku v automobilu. Plnění trvá 4 – 8 hodin a 

je řízeno automaticky a po dosažení odpovídajícího tlaku je přívod plynu uzavřen. 

 

Dále se tato práce věnuje pouze stanicím CNG pro rychlé plnění. 
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4.2 Základní technologické celky plnících stanic CNG     

Konstrukce plnících stanic CNG se liší, podle výrobce, podle použitých technologií, či podle 

provedení zabezpečovacích prvků. Avšak princip zůstává stejný. Stanice pro rychlé plnění 

bývají vybaveny zpravidla třemi tlakovými stupni. Každý stupeň má vlastní zásobník o 

vnitřním přetlaku 25 – 30 MPa (podle typu stanice). Toto členění je důležité pro to, aby byl 

zásobník v automobilu naplněn v čase, který odpovídá času plnění běžnými pohonnými 

hmotami. Plyn při plnění je postupně mezi jednotlivými stupni přepouštěn a přes kompresor 

tlačen do výdejního stojanu. Tento způsob zajišťuje kontinuální a stálý přívod plynu při 

plnění a nemusí být činěny tak vysoké nároky na kompresor, zejména na jeho zatížitelnost. 

Kompresor sám by nebyl schopen v požadovaném čase a příslušně plynule natlakovat 

zásobník plynu v automobilu. 

 

 

 
 

Obr. 3  Schematický nákres stanice CNG s rychlým plněním 
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4.2.1 Popis a funkce základních částí 

Přívod plynu 

Většina plnících stanic CNG v České republice je napojena na plynové rozvody (obvykle 

středotlaké a vysokotlaké). Na přívodním potrubí je namontován plynoměr. Před plynoměrem 

se nachází hlavní uzávěr plynu (musí být příslušně označen). Za ním je instalován 

automatický uzávěr, který v případě vypnutí havarijního vypínače, při výpadku elektrického 

proudu, případně při aktivaci detektoru plynu, stanici odstaví od přívodu plynu. Za 

plynoměrem je přívodní potrubí vybaveno zpětnou armaturou, která zabraňuje proniknutí 

stlačeného plynu do plynovodní přípojky (což by mohlo vést k jejímu poškození a 

následnému úniku plynu).  Přívod plynu je buď se středním tlakem (do 400 kPa) nebo 

vysokým tlakem (nad 400 kPa do 4 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Přívod plynu se středním tlakem Obr. 5  Přívod plynu s vysokým tlakem 

Zařízení k čištění a sušení plynu 

Přiváděný plyn obsahuje vlhkost a také různé nečistoty, které mohou způsobit provozní 

problémy kompresoru a jiné poruchy. Proto je třeba plyn, ještě před tím, než je přiveden do 

kompresoru vyčisti a vysušit. Tlak plynu je stejný, jako v přívodním potrubí. 

Filtrace probíhá dvojstupňově. Plyn je přiveden do jemného filtru, kde se zbaví všech 

nečistot. Protože je i nadále vlhký, je dále veden do sušáku, kde je náplň materiálu (většinou 

granule) pohlcujícího vlhkost. Po té je plyn přepouštěn do hrubého filtru, kde se zachycují 

případné hrubé nečistoty, které se mohou do plynu uvolnit v sušáku. 
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Obr . 6  Filtry a sušák plynu (uprostřed) 

 

Kompresor 

Použitý kompresor (kompresory) musí být určen pro stlačování dodávaného (popřípadě 

upraveného plynu). Nejpoužívanější jsou kompresory pístové. Svým provedením musí 

splňovat podmínky pro provoz v prostorech s nebezpečím výbuchu (viz také kapitola 5.7) a to 

jak po stránce mechanické – vznik jiskry mechanickým třením (např. plastové pístní 

kroužky), tak po stránce elektrické (viz kapitola 5.9.3). 

Podle přetlaku plynu, který je odebírán z plynového přívodu je plyn stlačován pomocí 

jednoho a více tlakových stupňů na požadovaný tlak. Rozdíl tlaků mezi přívodním potrubím a 

plnící hadicí je v řádech desítek MPa. 

Kompresory jsou vybaveny pojišťovacími prvky proti přetlaku, proti snížení tlaku na přívodu 

kompresoru pod předepsanou mez. Jsou vybaveny tepelnou pojistkou proti přehřátí. Součástí 

kompresorovny jsou ventilátory, které během provozu udržují proud vzduchu a ochlazují 

kompresor. Zároveň však je kompresor udržován na určité teplotě, aby docházelo k menšímu 

provoznímu opotřebení, neboť provoz probíhá nárazově a krátkodobě. 
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 Obr . 7  Pístový kompresor Obr. 8  Ruční ovládání 

 

Zásobníky 

Jak už bylo napsáno v úvodu této kapitoly, zásobníky na plyn jsou většinou tvořeny 3 stupni. 

Technicky jde o svazky tlakových lahví, propojené navzájem tlakovým potrubím. Každý 

svazek je dále propojen s kompresorem a má vlastní pojišťovací ventil s výfukem mimo 

prostor se zásobníky. Vnitřní přetlak se pohybuje v rozmezí 25 – 30 MPa. Při čerpání do 

vozidla se plyn postupně přepouští a po snížení tlaku na stanovenou mez (cca 22 MPa) se 

spustí kompresor, který nádoby opětovně natlakuje. Plnění je díky tomu plynulé a časově se 

blíží plnění kapalnými pohonnými hmotami. Díky tomuto systému je také šetřen kompresor, 

který by, v případě, že by tlakoval celý zásobník v automobilu sám, byl velmi zatěžován a 

rapidně by se zkrátila jeho životnost.   

 

Obr. 9  Příklad zásobníku 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10  Detail - pojistný ventil 
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Výdejní stojan 

Výdejní stojan, jakožto výstup z celého sytému plnící stanice představuje jedno 

z nejrizikovějších míst, neboť je ovládán přímo člověkem. Proto jeho ovládání musí být 

jednoduché a zabezpečení co nejméně závislé na člověku. Pokud je stanice samoobslužná, je 

každý stojan doplněn jednoduchým, přehledným návodem k čerpání a není třeba zvláštního 

školení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11  Příklad výdejního stojanu 

 

 

Obr. 12  Příklad návodu pro ovládání stojanu 

 

Stojan sestává z několika částí – ochranné skříně, plynového zařízení a výdejní hadice 

opatřeno bezpečnostním prvkem a příslušnou koncovkou. 

Výdejní stojany jsou v provedení pro nákladní automobily, osobní automobily a kombinované 

stojany. Liší se průměrem hadice, koncovkou, světlostí potrubí plynové části stojanu a 

částečně vnitřním uspořádáním. Vydávaný plyn je měřen na kg, je zde také instalováno měřící 

zařízení hmotnosti plynu. 

Jestliže při čerpání není koncovka hadice pevně spojena a zajištěna s protikusem 

v automobilu, ventil v koncovce hadice brání proudění plynu. Hadice jsou vybaveny 

mechanickou rozpojkou, tedy jakousi „trhací“ pojistkou pro případ, že zapomětlivý řidič 

odjede s hadicí připevněnou k automobilu. Jedna polovina pojistky zůstane na utržené části 

hadice a zbylý stlačený plyn unikne do okolí přes několik menších otvorů. Druhá část 

koncovky uzavře hadici na stojanu. Při ukončení čerpání je zbylý plyn z koncovky odveden 

do odfukového potrubí, které je vyvedeno nad střechu plnící stanice.  

Tlak plynu v zásobníku automobilu je stanoven na 25 MPa. Z předpisů (např. TDG 304 02 

[38]) vyplývá, že při teplotě plynu 15oC  nesmí tlak překročit 20 MPa. Na konci plnění nesmí, 
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v plněné nádrži překročit tlak plynu 26,5 MPa a teplota 82oC. Tyto podmínky jsou také 

závislé na teplotě prostředí a tedy i na roční době. V praxi rozdíl teploty ±1OC odpovídá cca 

m 150 kPa. Zařízení výdejního stojanu je obvykle nastaveno tak, aby v zásobníku 

v automobilu byl standardně natlakován na 25 MPa. Řídící jednotka množství plynu upravuje 

podle výše uvedených podmínek. V letních měsících pak množství plynu v zásobníku 

automobilu bývá o něco menší.  

 

Obr. 13  Mechanická rozpojka hadice 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 14  Plnící pistole s pojistným prvkem proti 
samovolnému odpojení 

 

Další zařízení 

 

Ovládání 

Ovládání je standardně prováděno řídící jednotkou. Vnitřní mechanismy pneumaticky. 

Nouzové ovládání (ruční) je umístěno na výdejních stojanech i na technologii. V některých 

případech jsou poruchy, odstávky a chybová hlášení odesílána dálkově (např. e-mailem) 

technikovi servisní nebo montážní firmy. 

 

Detekce 

Prostory s pohybem osob (výdejní stojany) a prostory s přímým nebezpečím úniku plynu 

(kompresorovny, sušáku plynu, prostor zásobníků plynu) jsou ve většině případů vybaveny 

detektory plynu. Pokud má stanice detekci úniku plynu, tak bývá provedena dvojstupňově. Při 

zjištění úniku do 10% dolní meze výbušnosti, je spuštěna výstraha (světelná, akustická) pro 

obsluhu. Při úniku do 20% dolní meze výbušnosti je spuštěna výstraha a zároveň je plnící 

stanice odpojena od přívodu elektrické energie a zároveň dojde k uzavření bezpečnostních 

armatur. 
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5 Bezpečný provoz plnících stanic CNG 

Bezpečnost a provoz plnících stanic musí být pojímána komplexně. Fází navrhování a 

projektování stanice a stavebního řízení počínaje a provozem konče. Je nutné si uvědomit, že 

plnící stanice nesmí být dislokována na jakémkoliv místě, zařízení a jeho části musí projít 

schvalovacími procesy, montážní firma musí mít odpovídající kvalifikaci a oprávnění a její 

zaměstnanci případná profesní osvědčení. Pro schvalování stavby, průběh výstavby a montáže 

a pro uvedení plnící stanice do provozu je třeba specifická dokumentace. Část této 

dokumentace přebírá provozovatel a musí ji uchovávat a udržovat podle skutečného 

provedení po dobu provozu stanice. Dále provozovateli přibude dokumentace týkající se 

vlastního provozu a obsluhy stanice. 

Pro obsluhu stanice je třeba někoho proškolit a zacvičit. V případě samoobslužných stanic, 

učinit taková opatření, aby pro osobu, která čerpá CNG byla i při jejich minimálních 

znalostech zajištěna bezpečnost. S tím souvisí analýza rizik a tvorba provozních předpisů a 

řádů.  

V podstatě ve všech fázích výstavby, uvedení do provozu a vlastního provozu musí být 

splněny podmínky jak požární bezpečnosti, tak podmínky bezpečnosti práce.  

 

5.1 Stavba 

5.1.1 Příprava výstavby 

Už v případě svého záměru provozovat plnící stanici CNG si musí budoucí provozovatel 

uvědomit, že stanice musí být umístěna v souladu s územním plánováním, musí být brán 

ohled na urbanistickou situaci v místě budoucí stavby a musí být známy vlivy následků 

případné nehody, či havárie plnící stanice (požár, výbuch). Tyto souvislosti jsou brány v potaz 

při územním řízení, posuzování a následném vydání územního rozhodnutí. Viz stavební zákon 

[14]. 

Cílem územního řízení je určit, zda je umístění technologie a plynové přípojky plnící stanice 

v souladu s platnou legislativou. 

V prvopočátku se zjišťuje, zda je v dané lokalitě zpracován územní plán a zda vůbec 

umožňuje umístění plnící stanice CNG. 
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Jestliže ano, je třeba zpracovat studii, zda jsou dodržena ochranná pásma technologií, 

inženýrských sítí a energetických sítí, železnice (dráhy) apod. Samozřejmě je nutné vycházet 

z konkrétních podmínek umístění plnící stanice. 

 

5.1.2 Ochranná pásma 

Nejčastěji je nutné brát v úvahu:  

- ochranná pásma elektrických vedení VN a VVN. Ochranné pásmo elektrického zařízení 

(soustavy) slouží k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku. 

Detailní informace o této problematice lze nalézt v energetickém zákoně [11]. 

 

- ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů. Ochranné pásmo plynovodů slouží k zajištění 

jeho bezpečného a spolehlivého provozu. V tomto pásmu se stavby provádí pouze v případě 

nejvyšší nezbytnosti. Bezpečnostní pásmo je určeno k zamezení nebo zmírnění účinků 

případných havárií. V praxi lze v bezpečnostním pásmu plynovodů, po dohodě 

s provozovatelem stavbu realizovat. Rozsahy ochranných a bezpečnostních pásem a také 

podmínky realizace staveb v těchto pásmech stanovuje energetický zákon [11]. 

 

- ochranné pásmo železnice (dráhy). Ochranné pásmo železnice je stanoveno a popsáno 

v zákoně o dráhách [9]. Provedení stavby v tomto pásmu je nutné projednat s drážním úřadem 

 

- ve výjimečných případech i ochranná pásma některých důležitých objektů, jako jsou např. 

jaderné elektrárny (viz energetický zákon [11]), letiště (Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním 

letectví ve znění pozdějších předpisů) apod. 

5.1.3 Požární ochrana 

Dále je nutno posoudit umístění plnící stanice z hlediska požární ochrany. Zde se bere 

v úvahu umístění stanice nejen s ohledem na následky možného výbuchu, ale také s ohledem 

na vzdálenosti jednotlivých částí stanice od dalších objektů a zařízení (viz zákon o PO [6]). 

Problematiku podrobněji popisuje kapitola 5.6. 
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5.1.4 Životní prostředí 

Tato kapitola může vypadat, jako malé odbočení z kontextu této práce, ale i hledisko 

životního prostředí se dotýká umístění a podmínky provozu stanice CNG. 

Plnící stanice představuje zdroj emisí, proto musí být posouzena krajským odborem životního 

prostředí a zařazena registru zdrojů znečištění a jsou stanoveny poplatky za znečišťování 

ovzduší. 

Stanice je, podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb.  [22] zařazena mezi střední stacionární zdroje 

znečišťování ovzduší. Dolní hranice emisní limitů je pro střední zdroj stanovena na stovky kg, 

až desítky tun, podle typu znečišťující látky. Emise při běžném bezporuchovém provozu 

plnící stanice CNG byly odhadnuty na 50 kg/rok. Jedná se o úniky po rozpojení hadice od 

automobilu při ukončení plnění, případně při ukončení plnění zásobníku plynu (u stanic, které 

nejsou napojeny na plynovod). Již z běžného porovnání čísel vyplývá, že emise jsou značně 

podlimitní, leč legislativa, konkrétně nařízení vlády č. 615/2006 Sb. [22] ve své příloze uvádí 

pouze „Čerpací  stanice  a  zařízení  na  dopravu  a  skladování a výdej pohonných hmot s 

výjimkou nakládání s benzinem“. Čerpací stanice PHM jsou automaticky zařazeny do 

kategorie středních zdrojů a spadají sem také plnící stanice CNG. 

 

Dále musí být stavba posouzena z hlediska svého vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Děje se tak na základě zákona č. 100/2001 Sb. [12]. Pokud je posouzení určené pouze pro 

jeden kraj, provádí jej krajský odbor ŽP. Pokud je posouzení určeno pro více krajů (regionů), 

pak jej provádí ministerstvo ŽP. Zhotovitel stavby oznámí provedení záměru stavby a podá 

žádost o posouzení. Následuje zjišťovací řízení, kdy jsou hodnoceny možné vlivy na ŽP 

v dané oblasti a posouzení, zda je stavba v souladu s územním plánem dané lokality. Dále je 

posuzováno, zda stavba není v území chráněném soustavou „Natura 2000“. Natura 2000 je 

evropská soustava chráněných území, která má zabezpečit ochranu druhů živočichů, rostlin a 

přírodních stanovišť, která jsou z evropského pohledu nejcennější. Vytvoření této soustavy 

ukládají evropské předpisy u nás implementované zákonem č 114/1992 Sb. [7]. Ve výsledku 

vydá příslušný orgán stanovisko, kde předkládanou koncepci (záměr) buď schválí, neschválí, 

nebo stanoví další podmínky a požadavky. 

 

Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí. Dále následuje stavební řízení, jehož 

výsledkem je stavební povolení. V praxi je v některých případech možné provést stavbu na 
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ohlášení, ovšem, potom může být problematické administrativně prokázat ukončení stavby. 

Z tohoto důvodu je většina plnících stanic postavena na základě stavebního povolení. 

5.2 Projekt 

Pro provádění stavby je samozřejmě nezbytná projektová dokumentace. Podrobné požadavky 

na její obsah stanoví stavební zákon [14]. Projektová dokumentace musí být předložena 

místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (dále jen OIP) a orgánu Státního požárního 

dozoru (viz zákon o PO [6]). Oba orgány dokumentaci posoudí a musí ji schválit.  

Projektová dokumentace v zásadě obsahuje: 

 

- výkresová část – obecně obsahuje situační plány stavby a výkresovou část dokumentace 

pozemních objektů, provozních souborů a inženýrských objektů. Výkresy musí být provedeny 

podle charakteru stavby s ohledem stávající předpisy požární ochrany a bezpečnosti. Vlastní 

projekt musí tvořit projektant, který má příslušné zaměření i vzdělání. Pokud dojde k nějakým 

nesrovnalostem je nutné je konzultovat s odpovídajícími odborníky (např. změny v projektu, 

změny technologie, změny v konstrukci apod.). Může zde velmi snadno nastat kolize 

s požadavky na bezpečnost a požární zabezpečení. 

 

- technická část – obsahuje souhrnnou technickou zprávu a technické zprávy jednotlivých 

objektů, či zařízení. V této části jsou mimo jiné technické problematiky popsány možné vlivy 

stavby na okolí při jejím provádění a po jejím dokončení, je zde řešena požární bezpečnost 

stavby obecně. Dále sem patří technické zprávy jednotlivých objektů, kde je, pokud je to 

požadováno, požární bezpečnost řešena v rámci jednotlivých požárně bezpečnostních řešení. 

Jsou zde stanoveny na základě požárního zatížení, nároky na konstrukci stavby, odstupové 

vzdálenosti, dělení do požárních úseků, způsoby evakuace, podmínky případného požárního 

zásahu. 

5.2.1 Projektant  

Při vlastním zpracování projektu, musí příslušný projektant výše uvedené skutečnosti 

v úvahu. Je výhodné, aby probíhala vzájemná komunikace při řešení problémů mezi 

projektantem, zadavatelem stavby, zhotovitelem, odborníky na požární ochranu (OZO 

v oblasti PO, zástupci HZS), případně výrobcem zařízení a komponentů. Veškeré změny ve 

stavebním provedení, konstrukci apod. musí být konzultovány s příslušnou odbornou osobou, 

aby byly splněny požadavky na bezpečnost stanice. Dokumentace musí být odpovídajícím 



 

25 
 

způsobem aktualizována podle skutečného stavu a provedení. Projektant každé části zařízení 

musí mít kvalifikaci podle zákona č. 360/1992 Sb. [8]. 

5.2.2 Protokol o určení vnějších vlivů  

Protokol o určení vnějších vlivů je rozhodující nejen pro projekt a provedení elektrické 

instalace a elektrických zařízení plnící stanice (viz také kapitola 5.9.3). Je posuzováno 

elektrické zařízení z hlediska úrazu elektrickým proudem a z hlediska nebezpečí výbuchu. 

Posuzování provádí komise, obvykle ve složení na úrovni projektu: projektant stavební části, 

technolog strojní části, projektant elektro. Může nastat situace (i když by tento stav neměl 

nastat), že je protokol sestavován až provozovatelem, odborníci shora uvedení potom 

komisionelně posoudí prostředí podle skutečného provedení. Vlastní postup při posuzování 

z hlediska úrazu elektrickým proudem řeší norma ČSN 33 2000-3 [32] . V prostorech plnících 

stanic se jedná zejména o nebezpečí vlhkosti,  vody a vlivů podnebí (venkovní prostředí).  

Postup při posuzování z hlediska nebezpečí výbuchu řeší norma ČSN 60079-10 [34]. 

Posuzování obsahuje popis technologie, popis možného zdroje (zdrojů) úniku a rychlost 

možného úniku. Dále musí být proveden výpočet velikosti prostoru s nebezpečím výbuchu a 

jeho rozdělení do zón. Postup při výpočtu a kdo výpočet a hodnocení provádí je stanoven 

v normě ČSN 60079-10 [34]. Výpočet a hodnocení prostorů je relativně obtížná záležitost, 

proto se při stanovení zón také postupuje podle návodu výrobce zařízení (např. čerpacích 

stojanů) a lze postupovat podle technického doporučení TDG 304 02 [38]. Dle tohoto 

doporučení lze některé zóny zmenšit, ale je to podmíněno použitím detekce úniku plynu. 

Využívají se také vzorové příklady uvedené v normě ČSN 60079-10 [34]. Stanovení vlastní 

rychlosti úniku (množství plynu/vteřinu) za běžných provozních podmínek je v praxi pro 

plnící stanici CNG stanoven odhadem. V úvahu přichází únik pojišťovacím ventilem (při 

překročení vnitřního přetlaku) a únik při opojení plnící pistole po ukončení plnění. Tento únik 

je velmi malý a v podstatě okamžitý. Množství je s ohledem na dosavadní praxi odhadnuto na 

cca 4109,7 −⋅ kg . 

5.3 Montáž a instalace zařízení 

5.3.1 Vyhrazená technická zařízení 

Vyhrazená technická zařízení (dále VTZ) jsou zařízení, jejichž provoz je spojen s rizikem 

vyplývajícím z jejich podstaty. Jsou to zařízení tlaková, plynová, elektrická a zdvihací (viz 

zákon o státním odborném dozoru [5]). Jejich výroba, montáž, provoz a kontroly jsou 
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upraveny zvláštními zákony, vyhláškami a technickými normami. Všechna tato zařízení, 

kromě zdvihacích, tvoří prvky plnící stanice. S požadavky na jejich zkoušení a běžný provoz 

stanice se seznámíme v dalších kapitolách.  

5.3.2 Osoba provádějící montáž, revize a údržbu 

Osoba provádějící montáž, revize a údržbu musí být k této činnosti oprávněna. Tedy, jestliže 

montáž (revize, údržba) vyhrazeného technického zařízení provádí fyzická osoba, musí mít 

platné osvědčení. Pokud však v této oblasti podniká, musí získat oprávnění.  

Příklad 1. – firma má zaměstnance revizní techniky VTZ. Revizní technici, coby zaměstnanci 

a fyzické osoby mají osvědčení. Firma, coby právnická osoba má však oprávnění. 

Příklad 2. – revizní technik podniká sám, jedná se tedy podnikající fyzickou osobu. Protože je 

to fyzická osoba (člověk) musí mít osvědčení, ale protože v oboru podniká, musí mít také 

oprávnění. Tuto problematiku upravuje zákon o státním odborném dozoru [5]. Pro to, aby 

osoba získala toto oprávnění (osvědčení) musí splňovat požadavky opět stanovené zákonem o 

státním odborném dozoru. Mimo jiné také odbornou kvalifikaci a praxi v oboru. 

Oprávnění a osvědčení vydává, coby organizace státního odborného dozoru, Technická 

inspekce České republiky (dále jen TIČR) - dříve ITI. Protože je Česká republika členem 

Evropské unie, je možné, aby montáž prováděla také zahraniční firma, či osoba. Je to 

umožněno zákonem o volném pohybu služeb [17]. Osoba však musí mít oprávnění vydané 

TIČR. 

I přes to, že to není na první pohled patrné, pro budoucího provozovatele plnící stanice jsou 

výše uvedené skutečnosti velmi důležité. Jednak je jistota, že montáž provede někdo, kdo 

zařízení rozumí a má s ním zkušenosti a nemůže nastat ta nepříjemná situace, že firma 

oprávnění mít nebude a plnící stanice nebude moci být schválena k provozu, a nebo jen 

s velkými obtížemi. Což budoucího provozovatele stojí úsilí, čas a také finance.  

 

5.4 Ověření bezpečnosti, uvedení do provozu 

5.4.1 Zařízení, technologie 

Je důležité rozlišovat, jestli je zařízení stanice či jeho část posuzováno, jako výrobek, nebo 

jako zařízení montované na místě stavby. 

Pokud je zařízení výrobkem, musí mít ověřenu shodu výrobcem a označení CE (viz zákon č. 

22/1997Sb.[10]). U tohoto pak není potřeba provádět výchozí revizi. Posouzení o shodě 
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provádí buď výrobce, nebo akreditovaná osoba (viz nařízení evropského parlamentu a rady 

ES [4]). 

Pokud je zařízení montováno na stavbě, tedy sestavováno z jednotlivých technologických 

celků, zde už je potřeba u zařízení provést výchozí revizi a musí být schváleno k provozu 

akreditovanou osobou (např. TIČR). Jednotlivé technologické celky mohou být výrobky (na 

ty se výchozí revize většinou nevztahuje), ale např. propojovací potrubí, přívodní potrubí 

armatury, či elektrická instalace již výchozí revizí projít musí. 

S výše uvedenými možnostmi je nutné počítat již ve fázi přípravy projektu. 

5.4.2 Revize 

Revize VTZ zařízení představují posouzení zařízení, při kterém se např. prohlídkou, 

vyzkoušením a měřením zjišťuje jeho bezpečnost, případně spolehlivost. Zařízení se posuzuje 

buď jako celek nebo jeho jednotlivé části. Součástí bývá i posouzení technické dokumentace, 

případně odborné způsobilosti obsluhy i vybavení pracoviště protipožární technikou a 

osobními ochrannými pracovními prostředky. Při provádění revizí se mimo příslušných 

předpisů vychází z technické dokumentace zařízení (dokumentace výrobce), kde je popsáno, 

která část musí být revidována a jakým způsobem postupovat. Součástí revize je i funkční 

zkouška zařízení. Revize provádí pouze revizní technik s osvědčením pro provádění revizí 

příslušného VTZ. 

Jsou stanoveny dva druhy revizí – výchozí a provozní (následná) revize. 

 

Výchozí revize 

Výchozí revize se provádí před uvedením zařízení do provozu, u zařízení, která jsou po 

opravách a rekonstrukcích. Jejím cílem je zjistit, zda zařízení (včetně ovládacích a 

bezpečnostních prvků) je správným způsobem nainstalováno a funguje požadovaným 

způsobem. Zařízení uvedené do provozu a předané provozovateli musí být bez závad.  

 

Následné (provozní, periodické, mimořádné) revize 

Vyhrazená technická zařízení se, jako každá jiná, určitým způsobem opotřebovávají. To 

představuje zdroj možných závad a nehod a opět se zvyšuje nebezpečí požáru a výbuchu. 

Proto byla stanovena nutnost provádět provozní (následné) revize. Revize provádí příslušný 

revizní technik mající příslušné oprávnění (viz kapitola 5.9). 

Podmínky pro provádění revizí a jejich četnosti jsou popsány v kapitolách o jednotlivých 

VTZ.  



 

28 
 

 

Výsledem výchozí revize je „Zpráva o výchozí revizi“ výsledkem následné (provozní) revize 

je „Revizní zpráva“. V ní je popsáno, za jakých podmínek revize probíhala, co bylo 

revidováno a případné zjištěné závady. Jestliže zjištěné závady nebrání v provozu, je tato 

skutečnost zmíněna. Po jejich odstranění už nemusí proběhnout revize zařízení, ale o 

odstranění závady musí být proveden zápis a opravené zařízení odzkoušeno. 

Pokud jsou závady takové povahy, že zařízení nelze dále provozovat, musí být, po opravách 

být vykonána znovu výchozí revize. 

 

V mezidobí revizí je nutné provádět kontroly zařízení, viz jednotlivé kapitoly o VTZ. 

 

5.4.3 Uvedení do provozu 

5.4.3.1 Posouzení shody 

Už v průběhu přípravy projektu musí být jasné, zda zařízení nebo jeho část je stanovený 

výrobek, nebo je deklarován, jako stavba. (viz také kapitola 5.4.1). 

Pokud zařízení sestává z několika částí, které tvoří neoddělitelný celek a po vyjmutí 

kterékoliv části ztrácí svoji funkci, pak se jedná o stanovený výrobek ve smyslu zákona 

č.22/1997 Sb. [10]. Tedy např. kompresor s příslušenstvím, zásobník plynu, řídící jednotka, 

výdejní stojan apod. Výrobce garantuje posouzení shody a výrobek má patřičný certifikát a 

označení CE, tedy výrobek je považován za běžných podmínek za bezpečný pro užívání. 

Pakliže výrobce identifikuje zařízení jako stavbu, pak i když se jedná se o vzájemně 

propojené stanovené výrobky, musí být ke stavbě vydáno odborné stanovisko. Odborné 

stanovisko vydává TIČR s tím, že bylo dozorem ověřeno vlastní propojení výrobků navzájem 

v souladu se schváleným projektem stavby technologie, včetně projektových parametrů a 

ověření bezpečnosti a souhlas s předáním zařízení odběrateli. 

 

5.4.3.2 Kolaudace stavby 

Podrobnosti a náležitosti kolaudace stavby je popsána ve stavebním zákoně [14]. 

Stavebník (osoba, která na sebe žádá stavební povolení), po ukončení předloží stavebnímu 

úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad zahájí místní šetření a stanoví 

termín kontrolní prohlídky, které se zpravidla zúčastňují také zástupci orgánů státní správy 
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(HZS, OIP, TIČR). Stavební úřad uvede, kterou dokumentaci musí stavebník předložit. 

Stavební úřad zkoumá, zda byla stavba provedena podle vydaného stavebního povolení, zda 

odpovídá ověřené projektové dokumentaci a zda byla dodrženy požadavky na výstavbu a 

bezpečnost stavby. Pokud nejsou zjištěny závady bránící bezpečnému užívání, vydá stavební 

úřad v odpovídající lhůtě (viz stavební zákon [14]) kolaudační souhlas. 

Stavba je tímto schválena pro zahájení provozu.  

 

5.4.3.3 Dokumentace stavby 

Jak praxe bohužel ukazuje, dokumentace stavby je obecně velký problém u vlastníků, či 

správců objektů. Často je neúplná, není k dispozici vůbec, či není aktualizovaná. Přitom 

stavební zákon [14] ukládá, že dokumentace stavby musí být uchovávána po celou dobu 

stavby, musí odpovídat skutečnému stavu a v případě změny vlastnictví musí být odevzdána 

novému vlastníkovi. 

Dokumentace stavby zejména obsahuje aktuální projektovou dokumentaci (viz také kapitola 

5.2), požární dokumentaci stavby (velmi často je neaktuální nebo chybí úplně), veškerá 

rozhodnutí, osvědčení, souhlasy týkající se provedení stavby. Dále sem patří výchozí revizní 

zpráva, posouzení shody, jak jednotlivých komponentů, tak zařízení, jako celku, kolaudační 

souhlas, případně jiné dokumenty týkající se stavby. 

 

5.4.3.4 Provozní dokumentace 

Definice toho, co je provozní dokumentace je uvedena v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [18]: 

Provozní dokumentace je:   

„…provozní dokumentací soubor dokumentů  obsahujících  průvodní    dokumentaci,  záznam  

o  poslední  nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li  tak  zvláštní  právní  předpis,  

nebo  pokud  takový právní    předpis   není   vydán,   stanoví-li   tak  průvodní  dokumentace  

nebo   zaměstnavatel…“ 

 

a dále: 

„…průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, 

manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i 

pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení…“ 
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5.4.3.5 Základní části provozní dokumentace   

Místní provozní řád 

Povinnost zpracování mají právnické a podnikající fyzické osoby. Jedná se o provozně 

bezpečnostní předpis a je blíže popsán v kapitole 7. 

 

Revizní kniha 

Revizní kniha představuje složku, která obsahuje záznamy o všech prováděných revizích. 

Revizní knihu musí mít zavedenu právnická, či fyzická podnikající osoba. 

 

Návody na obsluhu a údržbu 

Jedna z nejdůležitějších částí dokumentace. V ní jsou popsány způsoby obsluhy, údržby, 

revizí a kontrol zařízení, včetně podmínek požární ochrany. Zde se projevuje návaznost na 

zákon na zákon o PO, viz také kapitola 5.6. 

 

Provozní deník 

Provozní deník musí být v podstatě zpracován tam, kde je pro zařízení zpracován místní 

provozní řád. Je to dokument, do kterého se provádějí záznamy o pravidelných kontrolách, 

případně revizích (nenahrazuje revizní zprávu!) a lze říci, že slouží k tomu, aby provozovatel i 

jednotliví pracovníci prokázali, jak plní své povinnosti. Fyzicky se jedná o sešit, či knihu, kde 

se udává datum kontroly, co bylo kontrolováno, zjištění a kdo kontrolu provedl. 

 

Záznamy o revizích, kontrolách a odborných prohlídkách 

Je to soubor dokumentace (záznamů) o provedených kontrolních a servisních úkonech, které 

předepisují právní předpisy, případně dokumentace (návody) výrobců (viz také kapitola 5.9) 

Tyto dokumenty je třeba uchovávat a realizovat případná opatření k odstranění závad a 

nedostatků. 

 

Obecně lze říci, že provozovatel musí provozní dokumentaci uchovávat po dobu životnosti 

zařízení, udržovat ji v pořádku a popřípadě aktualizovat. Obdobně, jako u dokumentace 

stavby se v praxi často stávám, že provozní dokumentace se během let ztratí, je neúplná, či 

jinak poškozená. Proto je vhodné stanovit odpovědnou osobu, která bude o dokumentaci 

příslušně pečovat a udržovat v pořádku. 

V případě, že dokumentace není k dispozici, musí provozovatel zpracovat nebo zajistit 

zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, kde stanoví (samozřejmě ve 
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spolupráci s odborníky) četnost kontrol, jejich rozsah, zásady provozu, kompetence apod. (viz 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [18]). 

 

5.5 Lidský faktor 

Lze zkonstatovat, že soudobé moderní technologie zajišťují celkem vysoký stupeň 

bezpečnosti a spolehlivosti. K zařízení však musí být odpovědně přistupováno jak 

provozovatelem, tak obsluhou. Lidský faktor je v podstatě nejslabším článkem v bezpečném 

provozu plnící stanice. 

 

Provozovatel 

Provozovatel si musí uvědomit, že za provoz stanice odpovídá on. V případě, že provozovatel 

není zároveň majitelem plnící stanice, jsou vzájemné vztahy dány obvykle obchodní 

smlouvou. Musí však být dodrženy všechny stanovené povinnosti. 

Dále musí mít na paměti, že provozování plnící stanice CNG přináší nejen zisk, ale také 

náklady. Jsou to finance a čas potřebné k preventivním kontrolám, revizím a případným 

opravám. Zařízení pracuje s médiem, které má velmi nebezpečné vlastnosti (viz kapitola 3.3) 

a laxnost, či dokonce zanedbání preventivních opatření přináší nebezpečí vzniku výbušné 

atmosféry. Následky případné mimořádné události pak často nenahradí ani omluvy ani peníze.  

Jestliže je provozována plnící stanice s obsluhou, musí být tato zaškolena teoreticky i 

prakticky ze svých povinností týkajících se ovládání, kontroly provozu stanice a jejího 

protipožárního zabezpečení. Provozovatel nebo jím pověřená osoba s odbornou způsobilostí 

provede vyhodnocení rizik možných ohrožení a jejich zdrojů. Provozovatel dále zajistí (učiní 

opatření), aby rizika byla zcela odstraněna, či snížena na přijatelnou míru (co nejmenší). 

Obsluha musí být s riziky seznámena a s opatřeními na jejich eliminaci seznámena (viz také 

kap 3.4). Provozovatel musí vydat provozní řád, plán (harmonogram) předepsaných revizí, 

kontrol a pravidelných prohlídek důležitých částí zařízení. Toto se týká také zařízení požární 

ochrany. Musí uchovávat a vést příslušnou dokumentaci. 

I sebespolehlivější zaměstnanec může některé opakované nedostatky začít přehlížet (tzv. 

„provozní slepota“) a zažít si nesprávné postupy. Proto musí provozovatel obsluhu 

kontrolovat, zda dodržuje bezpečnostní opatření a zásady, jejich dodržování vyžadovat a 

pochybení odpovídajícím způsobem postihovat. Celkovou zodpovědnost nese právě on. 
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Obsluha – obsluhu plnící stanice by měl dělat člověk, který si dokáže uvědomit fakt, že jeho 

pochybení, či laxní přístup může vést k požáru, k výbuchu anebo k jinému poškození zdraví. 

Je ohrožen i on – musí si uvědomit možná rizika. Pracovník provádějící obsluhu musí být 

dostatečně proškolen z obsluhy zařízení plnící stanice a prakticky zaškolen. Jeho znalosti 

musí být ověřeny! Na základě analýzy rizik musí vědět, jak se zachovat při možných 

mimořádných situacích, jakým způsobem a komu hlásit poruchové stavy. Obsluha musí mít 

k dispozici dokumentaci, která je nezbytná k provozu plnící stanice (provozní řád, provozní 

deník apod.) a pokud je to třeba, vést v ní záznamy. Znalost obsluhy, znalost příslušných 

předpisů a zásad bezpečnosti a požární ochrany je nedílnou součástí kvalifikace zaměstnance! 

Provozovatel (viz také výše) musí pro toto vše zajistit podmínky. Špatná obsluha, pramenící 

z nedostatečného vzdělávání zaměstnanců, nebo z opomenutí či nezodpovědnosti je jednou 

z nejčastějších příčin nežádoucích událostí. 

 

5.5.1 Požadavky na obsluhu 

Osoba vykonávající obsluhu musí být starší 18 let. Jednak musí být zcela svéprávná a schopná 

nést za sebe odpovědnost, i v případě postihů a jednak mladistvým do 18 let není dovoleno 

vykonávat práce na zařízeních  pro  výrobu,  uskladňování  a používání stlačených,   

kapalných nebo rozpuštěných plynů (viz také vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 

Sb. [29]). 

Dále to musí být osoba kompetentní, která si dostatečně uvědomuje rizika související 

s provozem plnící stanice. Požadavky na obsluhu vycházejí ze zákona č. 309/2006 Sb. [16], 

případně TDG 304 02 [38]. 

Osoba musí mít odpovídající zdravotní způsobilost (preventivní lékařské prohlídky). 

Problematikou se zabývají zejména předpisy Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve 

znění pozdějších předpisů, Zákoník práce [15], zákon č. 258/2000 Sb. zákon o ochraně 

veřejného zdraví v platném znění a dále vyhláška ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb. 

o Úmluvě o závodních zdravotních službách MOP č. 61. Podrobnosti této oblasti nejsou 

náplní této práce. 

Provozovatel musí zajistit prokazatelné proškolení obsluhy a praktické zaškolení s ověřením 

znalostí. Toto může provádět buď provozovatel nebo školení zajistit jiným subjektem, např. 

výrobce, či montážní nebo servisní firmou. Obsluha musí být proškolena z obsluhy stanice, 

seznámena s místním provozním řádem včetně harmonogramu kontrol a revizí, neboť některé 

z nich může obsluha provádět a zacvičena pro případ havárie. Školení se musí provádět 



 

33 
 

periodicky (stanoví provozovatel). Při školení se musí vycházet z provozní dokumentace 

výrobce (viz nařízení [18] a také kapitola 5.4.3).  

 

5.6 Požární ochrana 

Problematika požární ochrany je jedním z nejdůležitějších prvků v bezpečnosti plnící stanice 

CNG. Pojmy bezpečnosti a požární ochrany jsou si do jisté míry velmi vzdálené, ale přesto 

velmi blízké. Nedodržení podmínek bezpečnosti se ve velmi krátké chvilce může stát 

záležitostí požární ochrany a naopak znalosti základních zásad požární ochrany tvoří jeden 

z prvků bezpečnosti. 

Vzhledem k charakteru možného nebezpečí výbuchu a požáru se plnící stanice CNG posuzuje 

zejména z hlediska umístění, tedy odstupových vzdáleností. Požadavky na umístění stanice 

vyplývají z řady faktorů – ochranná pásma, urbanistické rozložení zástavby, územní 

plánování (viz také kapitola 4.1). Pro stanici musí být zpracováno požárně bezpečnostní 

řešení (dále PBŘ). To zpracovává (dle zákona o požární ochraně [6] a vyhlášky č. 246/2001 

Sb. [27]) osoba odborně způsobilá v PO (dále jen OZO) a je součástí dokumentace stavby – 

viz kapitola 5.4.3. Požárně bezpečnostní řešení plnících stanic CNG se provádí dle normy 

(ČSN 730804). Výpočtem se stanoví požární a ekonomické riziko v případě vzniku požáru 

nebo výbuchu a stanoví se minimální odstupové vzdálenosti od stanice, či jejích částí. 

 

Požadavky na umístění stanice 

V případě plnících stanic CNG lze při určování umístění a odstupových vzdáleností 

postupovat podle technického doporučení (TDG 304 02 [38]). Tento předpis představuje 

normativní dokument a vznikl na základě dohody odborníků na bezpečnost, plynová zařízení 

a požární ochranu.  

Podle tohoto doporučení se plnící stanice primárně umisťují ve venkovním prostoru, aby se 

plyn při úniku nemohl hromadit. Některé části, mohou být v uzavřených prostorech, avšak 

opět musí být splněny podmínky dané minimálně tímto doporučením, či výpočtem v rámci 

požárně bezpečnostního řešení. 

Odstupové vzdálenosti uvedené v tomto doporučení (viz také příloha č.2) lze považovat bez 

dalšího průkazu za vzdálenosti jako dle normy ČSN 73 0804 [37]. Tyto vzdálenosti jsou 

považovány za minimální.  

Ovšem za podmínek stanovených opět technickým doporučením, či výpočtem podle normy 

ČSN 73 0804 [37], lze některé z nich zkrátit. Jedná se o vzdálenost mezi zásobníkem plynu 
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(lahví) a chodníkem, vzdálenost mezi zásobníkem plynu a výdejním stojanem kapalných 

hmot a o vzdálenost mezi plnícím stojanem CNG a šachtou pro plnění kapalných pohonných 

hmot (viz také příloha č.2) 

 

Kompresory, vyrovnávací a zásobní nádrže (láhve) se instalují do samostatných objektů – 

přístavků, nejčastěji skříní. Tyto prostory tvoří vždy samostatné požární úseky (viz ČSN 73 

0804 [37] ). Jejich konstrukce musí být nehořlavá (D1) stupeň požární bezpečnosti IV. 

(schopnost konstrukce odolávat účinkům požáru). Podlahy těchto prostor musí být 

z nejiskřivých a nehořlavých materiálů (třída reakce na oheň A1 a A2). Dále zde musí být 

odvětrávání – podle podmínek přirozené, či umělé. 

 

Technologická zařízení, kromě těch určených k plnění automobilů musí být zajištěna proti 

vstupu nepovolaných osob (např. oplocení). Při jejich umístění musí být počítáno i s tou 

skutečností, že nesmějí být ohrožena provozem a mechanickým poškozením motorovými 

vozidly a ani nesmí bezpečnému provozu bránit. 

 

5.6.1 Protipožární zabezpečení 

Požárně bezpečnostní zařízení 

Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ) obecně řeší vyhláška ministerstva vnitra 

246/2001 Sb. [27]. Jsou to výrobky a zařízení, která podmiňují požární bezpečnost stavby 

nebo jiného zařízení. Patří sem zařízení pro požární signalizaci, zařízení pro potlačení požáru 

nebo výbuchu, zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru, zařízení pro únik osob, 

zařízení pro zásobování požární vodou, zařízení pro omezení šíření požáru a náhradní zdroje a 

prostředky určené k zajištění provozuschopnosti PBZ.  

Zvláštní skupinu tvoří vyhrazená PBZ. Na tuto skupinu zařízení jsou kladeny zvláštní 

požadavky z hlediska projektování, instalace, provozu, kontroly a údržby. Patří sem elektrická 

požární signalizace (EPS), zařízení dálkového přenosu (ZDP), zařízení pro detekci hořlavých 

plynů a par, stabilní a polostabilní hasící zařízení (SHZ), automatické protivýbuchové 

zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla (ZKT) a požární klapky. 

Návrhy na použití PBŘ vyplývají z požárně bezpečnostního řešení. Projektant těchto zařízení 

musí mít odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb. [8]. Montáž může provádět pouze 

odborná firma podle dokumentace výrobce. Před uvedením do provozu musí být PBZ řádně 

odzkoušeno a při provozu musí být z hlediska provozuschopnosti kontrolováno minimálně 1x 
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za rok. O zkouškách a kontrolách musí být prováděny zápisy jednak do knihy příslušného 

PBZ a také do Požární knihy.   

 

V praxi je otázka PBZ v oblasti plnících stanic CNG poněkud problematická. V technologiích 

stanic se využívá detekce plynu (viz také kapitola 4.2.1). Podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. [27] 

spadá do vyhrazených PBZ. Avšak je tomu tak ve všech případech ?  

Vyplývá-li použití detekce plynů z konkrétního požárně bezpečnostního řešení, pak bude 

s největší pravděpodobností považováno za vyhrazené PBZ a bude nutno k němu přistupovat 

odpovídajícím způsobem (viz výše). Je-li však detekce instalována do konkrétního zařízení 

jako součást výrobku, pak je na ní nutno pohlížet, jako na technické bezpečnostní zařízení. 

 

Přenosné hasicí přístroje 

Umístění a typy přenosných hasicích přístrojů (dále jen PHP) určuje požárně bezpečnostní 

řešení. Vzhledem k charakteru zařízení, kde může dojít k požáru plynového zařízení a také 

elektrické instalace jsou vhodné hasicí přístroje práškové a sněhové (CO2). PHP podléhají 

režimu periodických kontrol a zkoušek minimálně podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. [27]. 

Kontroly a zkoušky provádí osoba (firma), která je proškolena výrobcem přístrojů a má od něj 

odpovídající pověření (osvědčení). Kontroly provozuschopnosti jsou prováděny 1x ročně. 

Zkoušky se u PHP práškových a sněhových provádějí 1 x za 5 let. Použitý PHP je třeba 

vyměnit za plný nebo jej dát opětovně naplnit. Hasicí přístroje práškové mají dobu životnosti 

stanovenou na 20 let, sněhové na 40 let. 

5.6.2 Povinnosti provozovatele 

Povinnosti provozovatele v oblasti požární ochrany jsou stanoveny předpisem (zákon o 

požární ochraně, a vyhláška č. 246/2001 sb. [6, 27] ). (viz také výše).   

V prvé řadě musí provozovatel už od fáze projektování a výstavby stavby (viz také kapitola 

5.2) spolupracovat s orgány státního požárního dozoru, který se vyjadřuje k dokumentaci 

stavby, provádí její schvalování, vyjadřuje se k umístění stanice, jejím zařízením apod. Plnící 

stanice také podléhí režimu kontrol státního požárního dozoru (viz zákon o PO [6]). 

Objekt plnící stanice je zařazen dle předpisů do skupiny objektů se zvýšeným požárním 

nebezpečím, popřípadě s vysokým požárním nebezpečím, podle obsahu plynu v zásobníku. 

Provozovatel musí mít dokumentaci o provedení začlenění. 

Musí být zpracováno (zpracovává OZO) posouzení požárního nebezpečí. Jsou v něm popsány 

možnosti šíření požáru, zhodnocení jeho likvidace a stanovení systému zabezpečení PO. 
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Provozovatel musí zajistit školení zaměstnanců. To je rozděleno na školení vedoucích 

zaměstnanců (provádí OZO nebo technik PO) a řadových zaměstnanců (provádí vedoucí nebo 

technik PO). 

Musí být zajištěny kontroly podržování zásad a předpisů PO (provádí OZO nebo technik PO). 

V případě prostor s vysokým požárním nebezpečím se provádějí 1 x za 3 měsíce. 

Provozovatel zajišťuje vybavení plnící stanice věcnými prostředky PO – v tomto případě 

vybavení PHP. 

Musí stanovit organizaci zabezpečení PO. Zde se projevuje návaznost na bezpečnost práce a 

bezpečnost zařízení. V podstatě je nutno nalézt spojitost mezi zásadami PO a bezpečnosti a 

odpovídajícím způsobem školit zaměstnance, provádět kontrolu zařízení, stanovovat pracovní 

postupy, provádět údržbu zařízení, řešit požadavky na pracoviště, provádět bezpečnostní 

označení, stanovit a respektovat příkazy a zákazy PO, provádět cvičné poplachy apod. 

Významnou roli zde hraje provozní dokumentace zařízení, neboť v ní je popsáno, jak zařízení 

obsluhovat a udržovat, aby bylo bezpečné z hlediska BOZP i PO (návaznost na nařízení vlády 

378/2001 Sb. [18], viz také kapitola 5.4.3). 

Musí být zpracován požární řád, požární poplachové směrnice (vymezují činnost osob při 

vzniku požáru), dokumentace zdolávání požáru (operativní plán a operativní karta) 

Provozovatel musí mít zavedenu požární knihu, která slouží k zaznamenání důležitých 

skutečností týkajících se PO (cvičné poplachy, preventivní prohlídky, kontroly a údržba PBŘ 

apod.) 

Pro to, aby provozovatel mohl stanovit bezpečnostní pravidla a požárně bezpečnostní opatření 

k ochraně života a zdraví osob (zde opět návaznost na BOZP), musí znát požárně technické 

charakteristiky (dále jen PTCH) např. množství, způsob manipulace, reaktivita apod. a také 

technicko-bezpečnostní parametry (TBP), např. teplota vznícení, bod vzplanutí, koncentrační 

meze apod. V tomto konkrétním případě je nutná znalost PTCH a TBP zemního plynu, resp. 

metanu. Provozovatel přitom vychází z dokumentace výrobce nebo distributora, případně 

z jiného uznávaného zdroje (např. literatura [2]). 
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5.7 Prostory s nebezpečím výbuchu 

5.7.1 Klasifikace prostorů s nebezpečím výbuchu 

Klasifikace prostorů s nebezpečím výbuchu se provádí v prostorech, kde nějakým způsobem 

může vznikat výbušná atmosféra (návaznost na PBŘ a protokol o stanovení vnějších vlivů). S 

Cílem je snížit, či přímo vyloučit riziko vzniku požáru či výbuchu a snížit tak ohrožení 

lidského života.  

Na obrázku níže je tzv. trojúhelník požáru, či také ohňový trojúhelník. Znázorňuje tři 

podmínky, které musí být splněny, aby mohlo dojít k hoření, či iniciaci výbuchu. Jedná se o 

hořlavou látku (zemní plyn), oxidační činidlo (vzdušný kyslík) a iniciační zdroj (jiskra, sálavé 

teplo, otevřený oheň). Pokud se alespoň jedna z těchto složek vyloučí, pak k požáru (případně 

k výbuchu) nedojde. 

V prostorech s nebezpečím výbuchu je třeba zamezit přístupu iniciačního zdroje, a nebo 

zabránit vzniku výbušných směsí zemního plynu se vzduchem. Právní předpisy (např. 

nařízení vlády 406/2004 Sb. [21], nařízení vlády č. 23/2003 Sb. [20] apod.) a technické normy 

upravují, jak a jakým způsobem lze v těchto prostorech provádět pracovní činnosti, jak se 

chovat a jakým způsobem musí být provedena zařízení, aby v těchto prostorech bezpečně 

fungovala (viz také kapitola 5.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15  Trojúhelník požáru 

OXIDA ČNÍ 
ČINIDLO  

INICIA ČNÍ 
ZDROJ 

HOŘLAVÁ 
LÁTKA  

VVÝÝBBUUCCHH  !! !! !!   



 

38 
 

5.7.2 Dělení prostorů  

Prostory s nebezpečím výbuchu plynů se dělí do tří zón podle pravděpodobnosti výskytu 

nebezpečné koncentrace v uvažovaném prostoru a doby jejího trvání. 

Zóna 0 – prostor, ve kterém je výbušná plynná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhé 

období 

Zóna 1 – prostor, ve kterém může vzniknout výbušná plynná atmosféra za normálního 

provozu 

Zóna 2 – prostor, ve kterém výbušná plynná atmosféra nemůže za normálního provozu 

vzniknout nebo může vzniknout pouze na krátké období 

[21,34] 

5.7.3 Zakázané činnosti  

Můžeme říci, že jsou známy dvě skupiny zakázaných činností. První skupina přímo vyplývá 

z charakteru prostoru s nebezpečím výbuchu, kdy musí být vyloučeny veškeré zdroje iniciace 

požáru nebo výbuchu. 

V prvé řadě je to zákaz činností s otevřeným plamenem – svařování plamenem, broušení, 

používání plynových, či benzínových hořáků, topidel a také dodržovat zákaz kouření. 

Dále činnosti, při kterých vznikají elektrické jiskry – svařování obloukem, používání ručního 

elektrického nářadí do nevýbušného prostředí. Také sem patří některé spotřebiče na baterie, 

např. fotoaparáty, mobilní telefony a podobná zařízení, která nemají provedení do výbušného 

prostředí. Baterie, ač rozměrově malá má natolik velkou kapacitu, že při zkratu má vzniklá 

jiskra dostatečnou energii k iniciaci a baterie se může natolik zahřát, že sama o sobě působí 

jako zdroj zapálení. V případě mobilních telefonů vzniklé elektromagnetické vlnění může být 

také zdrojem zapálení (indukce). Speciální případ, kdy může dojít k zajiskření je práce 

s ručním nářadím, zejména třením kovu o kov. Proto je pro některé práce potřeba speciální 

nejiskřivé nářadí, které je ověřené pro použití v daném prostoru. 

V prostorech s nebezpečím výbuchu se nesmí používat zdroje sálavého tepla, kromě těch, 

které jsou součástí zařízení – např. různé ohřívače apod. 

Tyto zakázané činnosti musí být vyznačeny pomocí zákazových tabulek a vyvěšeny vždy na 

hranici nebezpečné zóny. Dále musí být popsány v provozním řádu. 

 

Další skupina zakázaných činností souvisí s provozem a obsluhou plnící stanice a týká se 

přímo úkonů obsluhy. Výrobce stanoví, které úkony a za jakých podmínek jsou nebezpečné a 
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které úkony nesmí obsluha provádět. Musí být popsány v provozním řádu. Obsluha s nimi 

musí být prokazatelně seznámena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16  Příklad  tabulky zakázaných činností na hranici prostou s nebezpečím výbuchu 

 

5.7.4 Označování prostorů s nebezpečím výbuchu 

Označení prostorů s nebezpečím výbuchu, podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb. [21], musí být 

provedeno značkou výstražným s trojúhelníkem s písmeny „EX“. Provedení vlastního 

symbolu je popsáno v nařízení vlády č. 11/2002 Sb. [19]. Označení musí být umístěno u 

vstupu do nebezpečné zóny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 a 18  Příklady označení prostorů s nebezpečím výbuchu 
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5.8 Členění prostorů s nebezpečím výbuchu pro plnící stanici 

CNG  

Kompresor 

Jestliže je kompresor umístěn v místnosti, pak v celém prostoru je stanovena zóna 1. Okolo 

větracích otvorů místnosti je do vzdálenosti 2m stanovena zóna 2. 

Při umístění kompresoru pod přístřeškem, je do vzdálenosti 3 m stanovena zóna 2. [38] 

 

Zásobník plynu, zařízení pro sušení plynu 

Pokud je zásobník nebo zařízení pro sušení plynu umístěno v místnosti, pak je v celém 

prostoru zóna 2 a mimo místnost je prostor uvažován bez nebezpečí výbuchu. 

V případě, že je zásobník nebo zařízení pro sušení plynu umístěno v přístřešku, pak je do 

vzdálenosti 3m od zařízení zóna 2. 

[38] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19  Zóna okolo prostoru technologie 

 

Výdejní stojan 

Výdejní stojan je nutno posoudit poněkud složitěji, protože tvoří výstup z celého systému a je 

zde největší riziko vzniku výbušné atmosféry. Stojan je tvořen ochrannou skříní, vlastním 

plynovým zařízením a výdejní hadicí s rychlospojkou. 

Uvnitř ochranné skříně je stanovena zóna 1. Do vzdálenosti 0,2 m okolo skříně a od úrovně 

terénu do výšky 1m nad stojan je stanovená zóna 2. Uvnitř plynového zařízení je zóna 1. 

Okolo plnící rychlospojky je po dobu plnění zóna 1 do vzdálenosti min. 1m Výrobce může 

stanovit rozsah nebezpečného prostoru jiný na základě výpočtu nebo podle příslušných 

technických předpisů. [38] 
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Obr. 20  Zóna okolo plnící rychlospojky 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Obr. 21  Zóna okolo odfukového potrubí pojistného 

              ventilu 

5.9 Bezpečnost jednotlivých částí plnící stanice 

Na plnící stanici CNG je nutné se dívat s pohledů jednotlivých druhů zařízení, která však 

spolu tvoří jednotný funkční celek. Potrubí, zásobníky, kompresory, armatury, výdejní 

zařízení a související ochranné prvky tvoří tlakové zařízení. Protože však médium v zařízení 

je stlačený zemní plyn, je na zařízení nutné nahlížet také jako na plynové zařízení. S tím 

souvisí rozdělení prostorů plnící stanice do zón podle nebezpečí výbuchu (viz kapitola 5.7). 

Další, neméně důležitou součástí plnící stanice je její elektrická část. Slouží k pohonu 

kompresorů, k ovládání a k signalizaci. Je nutné s ní počítat z hlediska ochrany proti bleskům 

i proti statické elektřině.  

 Pokud je stanice vybavena některým požárně bezpečnostním zařízením (PBZ), je třeba 

k němu přistupovat opět, jako k součásti plnící stanice. 

 

5.9.1 Tlakové zařízení 
 
Nebezpečí těchto vyhrazených zařízení (viz kapitola 5.3.1) spočívá ve vysokém vnitřním 

přetlaku v řádu desítek MPa (stovky barů). V případě plnící stanice CNG se jedná o stabilní 

tlakové nádoby: sušák plynu, vyrovnávací nádrž, zásobníky plynu (tlakové láhve). Podmínky 

pro jejich provoz stanovuje vyhláška č.18/1979 Sb. [24] a příslušné technické normy (např. 

ČSN 69 0012 [36]). Jako k tlakovému zařízení je přistupováno i k dalším částem zařízení 

stanice. Jde o potrubí, spojovací části potrubí a armatury. 
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Proto tato zařízení podléhají předepsanému systému zkoušek, revizí a pravidelných kontrol, 

které mají za úkol otestovat funkci zařízení při mezních hodnotách tlaku, zjistit případná 

viditelná poškození a závady a také ty, které se při běžném provozu neprojeví. 

Důležitý okamžik nastává při uvádění plnící stanice do provozu a jejím následném předávání 

provozovateli. Pro to, aby stanice mohla být předána provozovateli, musí být řádně 

odzkoušena a odstraněny zjištěné závady. Tím, že stanici převzal, provozovateli nastává řada 

povinností, které jsou stanoveny příslušnými předpisy (viz kapitola č. 3.4). Jejich nedodržení 

v konečném důsledku může přinést postihy či vést k provozní nehodě. 

 

Revize 

Na VTZ musí být prováděny výchozí a následné revize (viz také kapitola 5.4.2).  Potřebná 

dokumentace, příprava zařízení k revizi, četnosti a náležitosti jsou stanoveny předpisem (viz 

vyhláška č. 18/1979 [24]), případně kapitola 5.4.2. 

Revize provádí revizní technik tlakových VTZ, mající příslušné oprávnění (osvědčení) viz 

kapitola 5.3.2. Četnosti revizí jsou popsány v tabulce 1. 

 

 

Zkoušky Těsnosti  

Provádí výrobce tlakového zařízení. Zpravidla se provádí pracovním přetlakem. Tlakové 

nádoby v plnící stanici mají výrobcem stanovenou životnost a po jejím skončení jsou 

vyměněny. 

 

Tlakové zkoušky 

Tlakovou zkouškou je prokazována pevnost a těsnost tlakové nádoby a jejího tlakového 

příslušenství.  Při zkoušení se zpravidla dosahuje 1,6 násobku pracovního tlaku [36]. Při 

provádění tlakových zkoušek je nutné respektovat dokumentaci výrobce. Četnosti provádění 

tlakových zkoušek viz tabulka 1. 

 

Zkoušky dalších montovaných částí plnící stanice (potrubí, armatury atd.) se provádí 

samostatně, většinou po jednotlivých celcích s vyloučením stabilních tlakových nádob (jsou 

zkoušeny samostatně). Na provádění zkoušek musí být zpracován technologický postup, který 

reflektuje příslušné předpisy (normy) a požadavky výrobců jednotlivých komponentů. 

Zkouška se v praxi provádí přetlakem, jako při tlakové zkoušce (v podstatě je provedena 

těsnostní i tlaková zkouška). Zařízení dále podléhá následným zkouškám podle tabulky 1. 
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Tabulka 1. Četnosti revizí, kontrol a zkoušek podle právních předpisů a norem u 

tlakových VTZ 

Revize 
TYP PROVÁDÍ ČETNOST 

Výchozí revize 
revizní technik tlakových 

VTZ 

před uvedením do provozu 

Následné (provozní) revize 
první do dvou týdnů od 
zahájení provozu 
další nejméně 1x ročně 

Zkoušky 
TYP PROVÁDÍ ČETNOST 

Tlaková zkouška 
revizní technik tlakových 

VTZ 

1 x za 9 let 
a nebo opravách a 
rekonstrukcích  
a nebo po překročení 
nejvyššího pracovního 
přetlaku, nebo nejvyšší 
pracovní teploty – z důvodu    
zjištění, zda nedošlo ke 
zhoršení jakosti materiálu. 

 
 

5.9.2 Plynové zařízení 

Tlakové zařízení plnící stanice obsahuje stlačený zemní plyn, patří tedy také mezi plynová 

VTZ. Pro provozovatele z toho opět vyplývají povinnosti zakotvené v zákonných předpisech 

a technických normách (viz vyhláška č. 85/1978 Sb. [23], vyhláška č. 21/1979 Sb. [26], 

případně TD G 304 02 [38]).  

 

Revize 

Provádějí se výchozí revize a následné (provozní revize). Jejich rozsah, četnost a náležitosti 

jsou stanoveny předpisem (vyhláška č. 85/1978 Sb. [23] ), případně kapitola 5.4.2. 

Revize provádí revizní technik plynových VTZ, mající příslušné oprávnění 5.3.2. 

Četnosti revizí jsou popsány v tabulce 2. Revize musí být vykonána nejpozději do konce 

kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta. 

 

Kontroly 

Povinnost provádět kontroly plynových VTZ ukládá jednak vyhláška č. 85/1975 Sb. [23] a 

dále soubor technických doporučení k provozu plynových čerpacích stanic TDG 304 02 [38]. 
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Kontrolu dle vyhlášky provádí pověřený pracovník, nejčastěji obsluha plnící stanice. Musí 

znát předpisy pro obsluhu stanice, požární předpisy (viz kapitola 5.6) a musí být zaškolen 

v praktické obsluze zařízení stanice. 

Musí být zaveden a veden provozní deník, do kterého se uvádí, kdo a kdy kontrolu provedl, 

co bylo zkontrolováno a případné zjištěné závady. 

Kontrolu podle TDG provádí oprávněná osoba (viz kapitola 5.3.2) – v praxi je to buď firma, 

která provedla montáž zařízení a nebo firma provádějící servis. 

Četnosti obou kontrol jsou uvedeny v tabulce 2. Prakticky se kontroly dle vyhlášky nahrazují 

kontrolami dle TDG neboť je jejich interval kratší a jsou prováděny odborníky. 

 

Zkoušky 

Provádí se po dokončení montáže, či po opravách nebo rekonstrukcích. Jde v podstatě o 

funkční zkoušku zařízení a bezpečnostních prvků (součást výchozí revize). Podrobnosti, 

rozsah a kompetence jsou popsány ve vyhlášce č. 85/1975 Sb. [23]. 

 

Tabulka 2. Četnosti revizí, kontrol a zkoušek podle právních předpisů a norem u 

plynových VTZ 

Revize 
TYP PROVÁDÍ ČETNOST 

Výchozí revize revizní technik plynových 
VTZ 

před uvedením do provozu 

Následné (provozní) revize 
revizní technik plynových 

VTZ 

nejméně 1x za 3 roky 
po skončení zkušebního 
provozu 
po generální opravě 
po nuceném odstavení 
zařízení 

Zkoušky 
TYP PROVÁDÍ ČETNOST 

Zkouška zařízení (funkční 
zkouška) 

Organizace provádějící 
montáž (opravu) + revizní 
technik plynových VTZ 

po dokončení montáže nebo 
rekonstrukce 

Kontroly  
TYP PROVÁDÍ ČETNOST 

Kontrola (dle vyhl 85/78 
Sb.) 

pověřený pracovník 
(obsluha) 

1 x ročně (nesmí se krýt 
s termínem revize) 

Kontrola (TD G 304 02) 

osoba, firma mající 
oprávnění viz kap. 7.3.2 – 

firma, která provedla montáž 
nebo servisní firma 

1 x za 6 měsíců 
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5.9.3 Elektrické zařízení 

Elektrická zařízení jsou opět jednou ze skupin VTZ. Jsou řešeny předpisy (viz např. vyhláška 

č. 20/1979 Sb. [25]) a příslušnými technickými normami např. ČSN EN 60529 [30], ČSN 33 

2000 [32] apod. V plnící stanici je elektrická energie využívána k pohonu kompresorů, 

ovládání, signalizaci a k napájení zařízení pomocných (např. osvětlení, počítač apod.) Dalším, 

neméně důležitým zařízením je ochrana proti účinkům atmosférické nebo statické elektřiny – 

hromosvody a ochrana proti přepětí (viz ČSN 33 2030 [33]). Nepatří sice většinou mezi 

zařízení, aktivní a v případě hromosvodu se v podstatě jedná o systém uzemněných vodičů, 

ale také spadá do skupiny elektrických zařízení a podléhá režimu revizí a zkoušek. 

Elektrická energie v zařízení plnící stanice představuje neviditelné, přesto však vážné 

nebezpečí. Není vidět, ani cítit, ale přesto spolehlivě zabíjí. Elektrická jiskra či oblouk má 

dostatečně vysokou energii na iniciaci výbušné směsi zemního plynu se vzduchem. Je zde 

také riziko statické elektřiny, resp. elektrického náboje, kdy také může dojít k zajiskření a 

iniciaci výbušné směsi. Proto musí být elektrická zařízení a instalace v plnící stanici 

provedena tak, aby bylo riziko eliminováno na co nejmenší možnou míru. Ponejvíce se tak 

děje pospojováním a vhodným uzemněním. 

Provedení elektrické instalace a zařízení musí odpovídat prostředí, ve kterém je užíváno. 

V případě plnící stanice CNG do nebezpečí výbuchu a některé části do venkovního prostředí. 

Podstatným dokumentem je „Protokol o stanovení prostředí“ viz také kapitola 5.2.2. 

 

Pro venkovní prostředí musí mít elektrické zařízení odpovídající krytí proti vniknutí cizích 

těles a vody. Zařízení musí mít podle prostředí odpovídající výrobní provedení a musí být  

označeno tzv. IP kódem (viz. norma ČSN EN 60 529 (ČSN 33 0330)) [30].  

 

 
Obr. 22  Uspořádání IP kódu [ČSN EN 60 529 (ČSN 33 0330) Stupně ochrany krytem (Krytí – IP kód)] 
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Elektrická zařízení pro venkovní prostředí musí být označena IP kódem s číslicemi minimálně 

44 (IP 44), případně vyššími. 

 

Pro prostředí s nebezpečím výbuchu (viz kapitola 5.7) musí mít elektrické zařízení provedené 

krytí tak, aby nemohlo působit, jako zdroj iniciace výbuchu. K tomu může dojít buď 

elektrickou jiskrou, či obloukem, nebo nadměrným přehřátím části elektrického zařízení. 

V části elektrického zařízení, kde dochází k jiskření (v případě plnící stanice CNG, elektrický 

motor, vypínače, jističe, ovládací prvky apod.) musí být tato část provedena takovým 

způsobem, aby v ní nedocházelo ke vzniku nebezpečných koncentrací plynu. Zařízení, která 

jsou umístěna v prostoru s nebezpečím výbuchu, musí odpovídat podmínkám nařízení vlády 

č. 23/2003 Sb.[20] a musí být příslušně označena podle předpisu TPG 925 01 [3], viz také 

obr. 19 a příloha č. 3. Technicky je krytí do nebezpečí výbuchu provedeno utěsněním, zalitím 

izolační hmotou, přetlakem, případně nejiskřivými materiály. Způsob provedení je předepsán 

příslušnými technickými normami a jeho podrobný popis není v rozsahu této práce. V plnící 

stanici CNG je to zejména elektromotor kompresoru a jeho ovládání, případně osvětlení 

prostoru ve kterém se kompresor nachází, dále některé bezpečnostní prvky. Další možnost je 

umístění některých zařízení (jištění, ovládání apod.) mimo nebezpečný prostor. 

Elektrické kabely musí mít odpovídající jištění a být dimenzovány tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému zahřívání při průchodu elektrického proudu.  

Musí být provedena opatření proti šíření plamene po izolaci kabelů do prostoru s nebezpečím 

výbuchu. V praxi se využívají možnosti použít kabely se samozhášivou izolací, vhodnými 

protipožárními nátěry nebo vedením kabelu nehořlavými chráničkami a utěsněnými 

materiálem vhodným proti pronikání plamene i plynu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23  Příklad elektrického zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu 



 

47 
 

 

Systém označení elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu je např. popsán 

v technickém doporučení TPG 925 01 [39]. Viz také příloha č. 3. 

 

Revize 

V oblasti montáže, revizí (výchozích, následné), oprav a údržby je to stejné, jako u ostatních 

VTZ (viz kapitola 5.4.2). Revize řeší vyhláška č.20/1979 Sb. [25] a norma ČSN 33 1500 [31]. 

Z hlediska provádění revizí jsou objekty děleny do skupiny A – bez nebezpečí výbuchu a do 

skupiny B – s nebezpečím výbuchu. Tyto práce a činnosti může provádět pouze osoba 

s příslušným oprávněním či osvědčením (viz kapitola 5.3.2).  

Pro provozovatele plnící stanice vyplývají povinnosti provádět kontroly a zajišťovat revize 

v pravidelných intervalech.  

 

Tabulka 3. Četnosti revizí, kontrol a zkoušek podle právních předpisů a norem u 

elektrických VTZ 

Revize 
TYP PROVÁDÍ ČETNOST 

Výchozí revize revizní technik elektrických 
VTZ 

před uvedením do provozu 

Následné (provozní) revize 
revizní technik elektrických 

VTZ 

nejméně 1x za 2 roky 
po skončení zkušebního 
provozu 
po generální opravě 
po nuceném odstavení 
zařízení 

 

5.9.4 Další kontroly 

Provádění těchto kontrol je velmi důležité pro bezpečnost a spolehlivost plnící stanice. Jedná 

se o pravidelné kontroly zařízení a jeho částí, která předepisuje jeho výrobce a dále kontroly 

provozu prováděné organizací mající oprávnění (viz kapitola 5.3.2) prováděné podle 

technického doporučení TDG 304 02 [38]. 

Včasné zjištění závady pak je jeden z kroků v předcházení nežádoucím událostem. Je proto 

důležité, aby kontroly byly prováděny v mezidobí revizí. 

 

Kontroly předepsané výrobcem jsou popsány v provozní dokumentaci stanice (viz kapitola 

5.4.3).  
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Sice to na první pohled nevyplývá, ale provádění těchto kontrol je vyžadováno nařízením 

vlády 378/2001 sb., kde se hovoří o tom, že „…zařízení musí být provozováno v souladu 

s provozní dokumentací…“ a jsou zde stanoveny další požadavky na bezpečný provoz 

zařízení obecně. V nařízení vlády je též stanoveno, co je provozní dokumentace (viz také 

kapitola 5.4.3) . 

 

Kontroly prováděné podle technického doporučení TDG 304 02 [38] (jsou zmiňované i 

v kapitole 5.9.2), kde je také popsána jejich náplň. Tyto kontroly provádí je organizace mající 

oprávnění (viz kapitola 5.3.2), v praxi je to buď výrobce, firma provádějící montáž nebo 

servis.Četnost kontrol je 1 x za 6 měsíců. 

6 Analýza rizik 

6.1 Použitá metoda  

„What – if“  (Co - když) 

Princip této metody je jednoduchý. Je velmi dobře popsána v literatuře (např. v knize Analýza 

nebezpečí a prevence závažných havárií II. [1] ). Nevyužívá slovník klíčových slov a dotazy, 

ani nemá důmyslně propracovanou strukturu (např. oproti metodě HAZOP). Tato metoda je 

založena na tzv. „brainstormingu“, kdy zvolený pracovní tým, dobře obeznámený 

s problematikou zkoumaného procesu, prověřuje formou dotazů a odpovědí události, které se 

mohou v procesu vyskytnout. Dotazy začínají formulací „What – if …“ (Co – když). 

Hodnocení může provádět i samostatná osoba. Vlastní dotazování a hodnocení však vyžaduje 

určité provozní zkušenosti, schopnost tvořivě je aplikovat a právě na základě svých zkušeností 

nebezpečné stavy a situace předvídat. Proto je výhodnější, když hodnotí pracovní tým, neboť 

„víc hlav víc ví“. 

Metoda podává pouze kvalitativní výsledky.  

 

6.1.1 Postup při hodnocení 

O hodnoceném zařízení je třeba mít co nejvíce informací. To znamená shromáždit dostupné 

doklady: dokumentace, výkresy, provozní předpisy. Pokud je to možné (u stávajících 

zařízení) je vhodná i fyzická prohlídka. Dále je třeba si stanovit rozsah hodnocení. Někdy je 

výhodnější rozdělit zařízení na méně celků. Je-li hodnocení rozsáhlejší je lepší zvolit větší 

pracovní tým. Musí být brán i ohled na hranice prověřovaného zařízení, respektive, je nutné 
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vzít v úvahu i vliv procesů okolních (např. vliv havárie zařízení v blízkosti, které 

s hodnoceným zařízením přímo nesouvisí, ale může ovlivnit závislé provozy). 

Pokud je hodnotící tým, či samotná osoba se zařízením dostatečně seznámena (jeho účel, 

bezpečnostní zajištění, obsluha apod.), je nutné vhodným způsobem formulovat dotazy. 

Dotazy musí pokrývat všechny oblasti posuzovaného procesu. Proto, pokud hodnocení 

provádí tým odborníků je doporučeno provádět jej formou např. porad.  

 

6.1.2 Hodnocení metody 

Tuto metodu lze použít v kterékoliv fázi procesu, tedy umožňuje zkoumat konkrétní vybrané 

problémy. Členy hodnotícího týmu není potřeba nějak náročně připravovat. Nevýhodou je, že 

tvorba hodnotících otázek je velmi závislá na zkušenostech a postojích členů týmu. Některá 

nebezpečí proto lze přehlédnout. 

6.2 Provedení analýzy a hodnocení rizik plnící stanice CNG 

Plnící stanice, která byla vzata, jako základ pro tuto analýzu rizik se nachází v areálu   

společnosti Pražské služby, a.s. Umožňuje čerpání pohonných hmot pro nákladní i osobní 

automobily. V reálné podobě je bezobslužná, ale pro analýzu rizik byl vložen i prvek obsluhy. 

Vlastní plnící stanice je umístěna na volném prostranství, avšak v blízkosti (cca 30m) se 

nachází čerpací stanice klasických PHM, provozní budovy a ve vzdálenosti cca 80 m se 

nachází správní budova. 

Plnící stanice CNG byla rozdělena na základní celky a u každého byla posouzena možná 

nebezpečí a následky z hlediska vzniku poruchy, nevhodné obsluhy a údržby a z hlediska 

nebezpečí výbuchu. Dále byly vzaty v úvahu možné vlivy okolního prostředí: požár a výbuch 

čerpací stanice PHM, havárie a požár automobilu. Hodnocení bylo provedeno z pohledu 

běžného provozu plnící stanice. 

6.2.1 Kritéria pro hodnocení rizika 

Zvolená metoda (Co-když ) poskytuje pouze kvalitativní hodnocení. To znamená, že pomocí 

této metody lze popsat možné následky nějakého nebezpečí (např. požár, ztráty na životech), 

ale již je nelze nevyjádřit pomocí nějakých číselných hodnot, které by umožnily vyhodnotit 

nějak konkrétně výši (závažnost) rizika.  Proto byly stanoveny koeficienty, které pomocí čísel 

vyjadřují pravděpodobnost vzniku nežádoucí události a závažnost jejich následků. 
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Vynásobením obou koeficientů dostaneme hodnotu závažnosti rizika. Hodnoty a popisy 

koeficientů jsou v tabulce 4. 

 

Tab. 4  Kritéria pro hodnocení rizika 

PRAVDĚPODOBNOST 

VZNIKU 
koef. 

ZÁVAŽNOST 

NÁSLEDKŮ 
koef. 

nepravděpodobné 1 mírně škodlivé 1 

pravděpodobné 2 škodlivé 2 

velmi pravděpodobné 3 extrémně škodlivé 3 

6.2.2 Výpočet závažnosti rizika 

(PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU) x (ZÁVAŽNOST NÁSLEDK Ů) = ZÁVAŽNOST RIZIKA 

Závažnost nebo také výše rizika může dosahovat hodnot od 1 do 9, tedy od nejnižšího rizika 

po nejvyšší. 

 
Zkratky užité v tabulkách:  

P – pravděpodobnost vzniku 

N – závažnost následků 

R – závažnost rizika 

 
Výše rizika dle výsledného koeficientu: 

1 – 3 mírné (akceptovatelné) riziko – zbytkové riziko, nebo riziko, kde není třeba činit  

        zvláštní opatření 

4 ,6 – riziko – riziko, které vyžaduje učinit opatření na jeho odstranění, či eliminaci na 

přijatelnou míru 

9 – vysoké riziko – opatření je nutné učinit co nejrychleji 
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6.2.3 Hodnocení rizika 

Sací potrubí +plynová přípojka 
 

Nebezpečí 
(otázka „Co když ?“ ) 

Nežádoucí 
událost 

Možný následek P N R Opatření 

dojde k trhlině na 
plynové přípojce ? 

únik většího 
objemu plynu 

ohrožení zdraví osob 
působením plynu 

1 2 3 
-  možnost okamžitého 
(automatické) odstavení 
zařízení 
- znalost obsluhy, jak 
postupovat v případě 
havárie 
- vyloučení iniciačních 
zdrojů (viz také 
zakázané činnosti a 
manipulace) 

iniciace výbušné směsi 
– požár , výbuch. Ztráty 

na životech, zničení 
čerpací stanice, 

případně okolních 
staveb 

1 3 3 

nastane netěsnost 
ventilu, případně spojů 

hlavního uzávěru ? 
únik plynu 

vznik výbušné směsi, 
výbuch 

2 2 4 

- dodržování 
pravidelných prohlídek 
a kontrol 
- znalost obsluhy, jak 
postupovat v případě 
zjištění závady 
- vyloučení iniciačních 
zdrojů (viz také 
zakázané činnosti a 
manipulace) 

dojde k mechanické 
poruše 

elektromagnetického 
ventilu ?  

ventil zůstane 
otevřen - 

neodpojení 
stanice od 

přívodu plynu 
v případě 
havárie 

ohrožení zdraví osob 
působením plynu, vznik 
výbušné směsi, výbuch, 
možnost zničení čerpací 

stanice, případně 
okolních staveb 

1 3 3 

- pravidelné prohlídky 
(harmonogram kontrol 
a revizí) 
- funkční zkoušky 
- znalost obsluhy 
- možnost nouzového 
uzavření přívodu 

dojde k poruše funkce 
zpětného ventilu ? 

- proniknutí 
plynu 

s vysokým 
tlakem do 
přípojky 
s nižším 
tlakem  

- možná deformace, či 
poškození přípojky 

 - možný únik plynu 
2 2 4 

- pravidelné prohlídky a 
kontroly 
- pravidelné funkční 
zkoušky 
- znalost obsluhy, jak 
postupovat v případě 
havárie 

 
 
 
 
Filtr plynu 

 
Nebezpečí 

(otázka „Co když ?“ ) 
Nežádoucí 

událost 
Možný následek P N R Opatření 

dojde k netěsnosti na 
spoji ? 

únik plynu 

ohrožení zdraví osob 
působením plynu, 
možnost vzniku 

výbušné směsi, výbuch 

2 2 4 

- pravidelné kontroly 
těsnosti 
- funkční detekce plynu ; 
provádění funkčních 
zkoušek 
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Sušák plynu (tlaková nádoba) 
 

Nebezpečí 
(otázka „Co když ?“ ) 

Nežádoucí 
událost 

Možný následek P N R Opatření 

dojde k porušení pláště 
? 

únik plynu 

ohrožení zdraví osob 
působením plynu – 

možnost tvorby 
výbušné směsi 

s následným možným 
výbuchem 

1 3 3 

- okamžité 
(automatické) odstavení 
zařízení , návaznost na 

detekci plynu 
- znalost obsluhy 

- pravidelné prohlídky a 
kontroly těsnosti 

(harmonogram kontrol 
a revizí) 

dojde k netěsnosti 
spoje ? 

únik plynu 

ohrožení zdraví osob 
působením plynu , 

možnost tvorby 
výbušné směsi 

s následným možným 
výbuchem možnost 

zničení čerpací stanice, 
případně okolních 

staveb 

2 2 4 

- okamžité 
(automatické) odstavení 
zařízení , návaznost na 

detekci plynu 
- znalost obsluhy 

- pravidelné kontroly 
těsnosti (harmonogram 

kontrol a revizí) 

dojde ke zvýšení 
teploty ? 

zvýšení tlaku, 
možnost 

poškození 
nádoby 

možné poškození pláště 
nádoby spojené 
s únikem plynu 

1 2 2 

- odstavení stanice 
(automatické) 

- správná funkce 
pojistného ventilu 

- pravidelné prohlídky a 
zkoušky 

bezpečnostních prvků 
(harmonogram kontrol 

a revizí) 
- znalost obsluhy 

bude poškozen 
kontrolní manometr ? 

nesprávný 
odečet hodnoty 

tlaku 

možnost 
nezaregistrování 

zvýšeného tlaku – 
nevhodná manipulace 

se zařízením 

2 1 2 

- správná funkce 
pojistného ventilu 

- pravidelné prohlídky a 
zkoušky zařízení 

(harmonogram kontrol 
a revizí) 

- znalost obsluhy – 
možná kontrola na 
hlavním ovl. panelu 
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Kompresor 
 

Nebezpečí 
(otázka „Co když ?“ ) 

Nežádoucí 
událost 

Možný následek P N R Opatření 

dojde k mechanické 
poruše ? 

vznik jiskření 
vlivem tření 
materiálu 

v případě vzniku směsi 
se vzduchem možný 
požár nebo výbuch 

2 3 6 
- pravidelné kontroly 

zařízení 
- pravidelná údržba 

dojde k poruše na 
elektrické části ? 

vznik jiskření 
nebo el. 
oblouku 

v případě vzniku směsi 
se vzduchem možný 
požár nebo výbuch 

2 3 6 
- pravidelné kontroly a 

revize 

dojde k netěsnosti 
zařízení kompresoru ? 

únik plynu, 
vznik výbušné 
koncentrace 

ohrožení zdraví osob 
účinky plynu, možnost 
vzniku výbušné směsi 

2 2 4 

- pravidelné kontroly 
těsnosti zařízení 

(harmonogram kontrol) 
- funkční detekce plynu 

dojde k přehřátí 
kompresoru ? 

mechanická 
porucha 

(zadření), 
zvýšení tlaku, 

roztržení 
kompresoru 

požár, výbuch, velký 
únik plynu 

1 3 3 

- sledování teploty 
(znalost obsluhy) 

- funkční návaznost 
měření teploty na 

ovládání kompresoru a 
větrání (kontroly a 

funkční zkoušky řídící 
jednotky) 

dojde k poruše 
pojišťovacího ventilu? 

únik plynu 
z nedovírající-

ho ventilu 

ohrožení zdraví osob 
účinky plynu 

2 2 4 

- pravidelné kontroly, 
funkční zkoušky 

pojišťovacícho ventilu 
- funkční detekce plynů 

(kontroly, funkční 
zkoušky) 

zvýšení tlaku 
díky 

nefunkčnímu 
ventilu 

destrukce zařízení, 
výbuch 

2 3 6 

- pravidelné kontroly, 
funkční zkoušky 

pojišťovacícho ventilu 
 

dojde k poruše 
kontrolního 

manometru ? 

nesprávný 
odečet hodnoty 

tlaku 

možnost 
nezaregistrování 

zvýšeného tlaku – 
nevhodná manipulace 

se zařízením 

2 1 2 

- správná funkce 
pojistného ventilu 

- pravidelné prohlídky a 
zkoušky zařízení 

(harmonogram kontrol 
a revizí) 

- znalost obsluhy – 
možná kontrola na 
hlavním ovl. panelu 

dojde k porušení pláště 
„Recovery tanku“ ? 

únik plynu 

ohrožení zdraví osob 
účinky plynu, tvorba 

výbušné směsi – požár, 
výbuch 

1 3 3 

- pravidelné prohlídky a 
kontroly těsnosti 

(harmonogram kontrol) 
- funkční detekce plynu 

(kontroly a funkční 
zkoušky) 

- okamžité odstavení 
zařízení (detekce plynu) 
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Potrubí (spojovací) 
 

Nebezpečí 
(otázka „Co když ?“ ) 

Nežádoucí 
událost 

Možný následek P N R Opatření 

dojde k trhlině v potrubí 
? 

únik plynu, 
destrukce části 

potrubí 

vznik výbušné směsi , 
nebezpečí vzniku požáru, 

výbuchu 
1 3 3 

- pravidelné kontroly a 
prohlídky 

- správná funkce řídící 
jednotky (detekce tlaku) 
- návaznost ovládání na 
detekci plynu, či velký 

pokles tlaku 
(automatické odstavení) 

- znalost obsluhy 

dojde k netěsnosti ve 
spoji ? 

únik plynu 
ohrožení osob účinky 
plynu, možný vznik 

výbušné směsi 
2 2 4 

- pravidelné prohlídky a 
kontroly potrubí, 
zkoušky těsnosti 

(harmonogram kontrol a 
revizí) 

- funkční detekce plynu 
(kontroly a funkční 

zkoušky) 

dojde k nezavření 
ventilu při zpětném 

proniknutí vyššího tlaku 
? 

deformace 
potrubí, možné 

trhliny, únik 
plynu 

nebezpečí většího úniku 
plynu, tvorba výbušné 

směsi 
1 3 3 

- pravidelné kontroly a 
zkoušky zpětných ventilů 
(harmonogram kontrol a 

revizí) 
- odstavení zařízení 
- znalost obsluhy 

 
 
Zásobníky plynu 

 
Nebezpečí 

(otázka „Co když ?“ ) 
Nežádoucí 

událost 
Možný následek P N R Opatření 

dojde k porušení pláště 
tlakové láhve ? 

velký únik 
plynu 

tvorba výbušné směsi 
(možný výbuch), možné 
poškození dalších láhví 

1 3 3 

- zabránění kritickému 
přetlaku (správná funkce 

přetlakových ventilů, 
správná funkce měření 

tlaku) – kontroly a 
zkoušky zařízení (viz 

harmonogram kontrol a 
revizí) 

je vadný ventil tlakové 
láhve ? 

únik plynu 
ohrožení osob účinky 
plynu, tvorba výbušné 

směsi 
1 3 3 

- pravidelné kontroly 
zařízení (harmonogram 

kontrol) 
- funkční detekce plynů 

(kontroly, funkční 
zkoušky) 

dojde k závadě 
pojišťovacího ventilu ? 

zvýšení tlaku 
díky 

nefunkčnímu 
ventilu 

vznik netěsností ve 
spojích – únik plynu, 

účinky plynu na osoby, 
tvorba výbušné směsi 

2 3 6 

- pravidelné kontroly, 
funkční zkoušky 

pojišťovacícho ventilu 
- funkční detekce plynů 

(kontroly, funkční 
zkoušky) 

dojde k poruše 
kontrolního manometru 

? 

nesprávný 
odečet 

hodnoty tlaku 

možnost 
nezaregistrování 

zvýšeného tlaku – 
nevhodná manipulace 

se zařízením 

2 1 2 

- správná funkce 
pojistného ventilu 

- pravidelné prohlídky a 
zkoušky zařízení 

(harmonogram kontrol a 
revizí) 

- znalost obsluhy – možná 
kontrola na hlavním ovl. 

panelu 
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Výdejní stojan 
 

Nebezpečí 
(otázka „Co když ?“ ) 

Nežádoucí 
událost 

Možný následek P N R Opatření 

dojde k netěsnosti 
plynové části ? 

únik plynu 
tvorba výbušné směsi – 

výbuch , požár 
1 3 3 

- okamžité 
(automatické) odstavení 
zařízení  - návaznost na 

detekci plynu 
- znalost obsluhy 

- pravidelné kontroly 
těsnosti (harmonogram 

kontrol a revizí) 

dojde k porušení hadice 
? 

únik plynu 

tvorba výbušné směsi, 
ohrožení osob možným 

výbuchem a účinky 
plynu 

2 3 6 

- dbát opatrnosti při 
manipulaci s hadicí 

- jakékoliv poškození 
ohlásit příslušné osobě a 
hadici vyřadit z provozu 

(znalost obsluhy) 
- návaznost ovládání na 

detekci plynů (pravidelné 
kontroly a funkční 
zkoušky detekce) 

správně nezafunguje 
„trhací“ spojka ? 

utržení hadice, 
únik plynu 

tvorba výbušné směsi, 
ohrožení osob možným 

výbuchem a účinky 
plynu 

1 3 3 

- montáž hadic 
s nepoškozenými 

spojkami 
- funkční detekce plynu 
(pravidelné kontroly a 

funkční zkoušky) – 
vazba na ovládání 

dojde k netěsnosti plnící 
pistole ? 

únik plynu 
ohrožení osob účinky 
plynu, možný vznik 

výbušné směsi 
2 1 2 

- správný postup při 
plnění 

- pravidelné kontroly 

 
Obsluha 

 
Nebezpečí 

(otázka „Co když ?“ ) 
Nežádoucí 

událost 
Možný následek P N R Opatření 

je nedostatečně 
proškolená obsluha ? 

nesprávná 
manipulace, 
nesprávné 
zvládnutí 
havarijní 
situace 

poškození části zařízení, 
ohrožení osob účinky 
plynu, možná havárie 

zařízení (požár, výbuch) 

2 3 6 

- dbát na řádné a 
srozumitelné proškolení 

a praktické zaškolení 
obsluhy 

obsluha provede chybný 
úkon ? 

chyba obsluhy 
při „běžném“ 

provozu 
stanice; chyby 

obsluhy ve 
stresové situaci 

poškození části zařízení, 
ohrožení osob účinky 
plynu, možná havárie 

zařízení (požár, výbuch) 

2 2 4 

- provádět opakované 
školení a přezkoušení 

obsluhy 
- provádění cvičení pro 

případ havárie 

nastane porucha řídící 
jednotky ? 

nesprávné 
zobrazení údajů 

nesprávná manipulace 
obsluhy – poškození 

zařízení 
1 3 3 

- pravidelné zkoušky a 
kontroly řídící jednotky 

- funkční zkoušky 
- znalost obsluhy – 

kontrola tlaků a teploty 
jak na displeji, tak 

z jednotlivých přístrojů 
na zařízení, nahlášení 

chyb  

nesprávný 
příkaz 

možnost poškození 
zařízení, či havárie 

vydáním nesprávného 
příkazu řídící jednotkou 

1 3 3 
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Rizika okolí (vnější) 
 

Nebezpečí 
(otázka „Co když ?“ ) 

Nežádoucí 
událost 

Možný následek P N R Opatření 

dojde k výbuchu, či 
požáru blízké čerpací 

stanice PHM ? 

poškození 
zařízení stanice 

CNG 
odletujícími 
částmi 

(troskami), 
možnost 
zapálení 

únik plynu, možný vznik 
požáru, či výbuch 

1 3 3 

- znalost obsluhy stanice, 
jak postupovat pří vzniku 

této události – možná 
návaznost na havarijní 
plán areálu (viz také 

kapitola 5) 
- provádění cvičných 
poplachů, opakované 

školení obsluhy 
- správná funkce 

automatického odstavení 
stanice 

dojde k dopravní 
nehodě ? 

poškození 
zařízení plnící 

stanice 

únik plynu, ohrožení 
osob účinky plynu, 

možný vznik požáru, či 
výbuch 

2 3 6 

- znalost obsluhy stanice, 
jak postupovat pří vzniku 

této události 
- dopravní omezení 

- dodržování popravních 
předpisů 

- správná funkce 
automatického odstavení 

stanice 

dojde k poruše plněného 
automobilu? 

možný požár, či 
výbuch 

poškození technologie 
stanice, možné  

přenesení požáru 
2 3 6 

- znalost obsluhy stanice, 
jak postupovat pří vzniku 

této události 
- dopravní omezení 

- dodržování popravních 
předpisů 

- správná funkce 
automatického odstavení 

stanice 

 
 
Při hodnocení rizik plnící stanice bylo postupováno podle jednotlivých technologických 

celků. Byly také vzaty v úvahu možnosti selhání obsluhy a vlivů vnějších nežádoucích 

událostí. Z hodnocení vyplynulo, že z technických zařízení představuje nejvíce rizikovou 

skupinu kompresor. Tato část je mechanicky i tepelně namáhána a má proto předpoklad ke 

vzniku poruchy. Dalším rizikovým faktorem je člověk. Je to tvor chybující, má řadu 

negativních charakterových vlastností a projevuje se u něj stres, únava, či zdravotní potíže.  

Při stanovení opatření jsem vycházel jak z praktických zkušeností s provozem plnících stanic 

CNG, tak z poznatků této práce. Je více, než, že dodržováním pravidelné údržby a kontrol 

zařízení je možné riziko velmi snížit (na akceptovatelnou míru), či téměř odstranit (zbytkové 

riziko vždy nějaké zůstává). Také odpovídajícím přístupem provozovatele k osobě obsluhy 

v oblasti vzdělávání, praxe, výcviku, lze řadě nežádoucích událostí předejít, či snížit jejich 

následky. 
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Nežádoucí událost, jakou je únik plynu, požár plynového zařízen nebo výbuch je vždy 

zdrojem nebezpečí blízké i vzdálenější okolí této události. Pro zjišťování možných následků 

byla vytvořena řada počítačových programů a aplikací, které dokáží simulovat a modelovat 

rozsah a průběh účinků nežádoucí události. Jsou proto využívány záchrannými složkami pro 

stanovení způsobu zásahu, použití záchranných prostředků a opatření tak, aby nežádoucí 

událost měla co nejmenší následky na osoby, zvířata a životní prostředí a zásah byl veden co 

nejefektivněji. 

Jako součást analýzy rizik v návaznosti na téma této práce byla vytvořena simulace několika 

možných modelů úniku plynu ze vzorové plnící stanice CNG. Pro modelování byl použit 

program Rozex. 

 

Vstupní data a vlastní modelování je v příloze č.4. 
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7 Provozně bezpečnostní předpis 

Povinnost zpracování (místního) provozně bezpečnostnímu předpisu vyplývá provozovateli 

z nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [18]. Základní náležitosti a doporučení vycházejí z normy 

ČSN 38 6405 [35] a doporučení TDG 304 02 [38].  

Ve své podstatě je to provozně bezpečnostní předpis – místní provozní řád, který obsahuje 

technicko-organizační opatření a bezpečnostní zásady určené k zajištění bezpečného a 

spolehlivého provozu. Jsou v něm popsány základní údaje zařízení, základní pokyny 

k obsluze, kontrolám a zkoušení, pokyny pro případ havárie, či úraz a případné požadavky na 

osobní ochranné pracovní prostředky.  Při jeho zpracovávání je nutno vycházet z obecně 

platných právních předpisů, technických norem a doporučení, z dokumentace výrobce a 

v neposlední řadě z provozních zkušeností a zkušeností odborníků. Je nutné, aby byl tento 

předpis zpracován nejdéle do jednoho měsíce od zahájení provozu. Obsluha zařízení musí být 

prokazatelně a prakticky seznámena (viz také kapitola 5.5.1) se zásadami obsluhy a 

bezpečnosti zařízení minimálně v rozsahu místního provozního řádu.  

Před schválením místního bezpečnostního předpisu, je doporučeno zkonzultovat jej 

s revizním technikem plynových VTZ, případně jiným, obdobným odborníkem. 

 

7.1 Obsah provozně bezpečnostního předpisu (místního 

provozního řádu) 

Podle ČSN 38 6405 [35]. 

Základní náležitosti a informace: 

• Adresy a důležitá telefonní čísla – tísňová čísla, čísla pohotovostní, opravárenské a 

protiplynové služby 

• Základní technické parametry zařízení – stručný popis zařízení a technická data 

jednotlivých celků 

• Umístění zařízení – stručný popis a situační náčrt 

• Údaje o dodavateli, či výrobci jednotlivých částí zařízení 

• Charakteristika plynu – zejména složení, výhřevnost, koncentrační meze výbušnosti, 

jedovatost, hustota 

• Schéma zařízení (rozvodů) 
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• Pokyny pro přezkoušení zařízení – kontrola zařízení před uvedením do provozu, 

kontrola elektronického řízení ovládání stanice (pokud je tak provedeno), manipulace 

s ovládacími prvky 

• Pokyny pro odvzdušnění zařízení a způsob kontroly odvzdušnění 

• Pokyny pro odplynění zařízení a způsob kontroly odplynění 

• Pokyny a zásady bezpečnosti při vyhledávání netěsností 

• Pokyny pro uvádění stanice do provozu 

• Pokyny pro provoz stanice – úkony obsluhy, plnění vozidel CNG 

• Pokyny pro odstavení stanice z provozu 

• Pokyny pro případ havárie 

• Provádění kontrol, revizí a oprav 

• Základní požadavky na pracovníky obsluhy 

• Zakázané manipulace a činnosti 

• Zvláštní požadavky – případné požadavky s ohledem na vazbu, či možný vliv na další 

zařízení 

 

Vzorové zpracování provozně bezpečnostního předpisu (místního provozního řádu) je 

v příloze č. 5. 

7.2 Harmonogram kontrol 

Harmonogram kontrol je součástí provozně bezpečnostního předpisu. Jak vyplývá z výše 

uvedených kapitol, má provozovatel za povinnost provádět, či zajišťovat skutečně velké 

množství revizí, kontrol, pravidelných prohlídek a servisních úkonů.  

Proto je pro provozovatele velmi výhodné stanovit přehledný systém těchto kontrol, nejlépe 

ve spolupráci s revizním technikem, či montážní nebo servisní firmou. Část těchto prohlídek 

(kontrol) může provádět obsluha zařízení, či pověřený zaměstnanec provozovatele, část však 

může provádět pouze odborná firma nebo osoba mající osvědčení (revizní technik). Řadu 

těchto úkonů je možné provádět za provozu, jiné však vyžadují odstavení zařízení. Pro 

provozovatele to znamená jistou finanční ztrátu na prodeji plynu a jisté náklady na provedení 

revize (kontroly), případně opravy. Proto je důležité skloubit termíny kontrol a revizí tak, aby 

i při dodržení předepsaných četností došlo k minimálním časovým prodlevám. 

 

Vzorové zpracování harmonogramu kontrol je v příloze č. 6.   
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8 Závěr 

 
Plnící stanice zemního plynu musí být postavena a provozována takovým způsobem, aby byla 

bezpečná, tedy, aby byl minimalizován vznik nežádoucí události, která by mohla ohrozit 

zdraví a životy osob, životní prostředí, případně majetek v okolí stanice. 

Za bezpečný provoz plnící stanice odpovídá provozovatel. Musí zajišťovat, aby zařízení 

stanice fungovalo, případně bylo obsluhováno správným způsobem včetně bezpečnostních 

prvků, musí zajišťovat pravidelnou údržbu (servis), kontroly a revize. V případě, že je stanice 

provozována s obsluhou, musí být tato řádně seznámena a proškolena. Provozovatel musí také 

zajistit a zpracovat provozní dokumentaci plnící stanice, jejíž nedílnou součástí je místní 

bezpečnostní předpis, kde jsou popsány základní pokyny pro bezpečný provoz stanice. 

Z těchto důvodů musí mít provozovatel znalosti alespoň základních předpisů ze všech oblastí 

týkajících se provozování plnící stanice stlačeného zemního plynu (CNG). 

 

Tato práce je koncipována pro využití, jako soubor bezpečnostních pravidel (v nejširším 

smyslu) pro provoz plnící stanice CNG (s rychlým plněním), která vycházejí z požadavků 

právních předpisů a technických norem a doporučení, i současných poznatků praxe. Jsou 

uspořádána tak, aby postupně obsáhla všechny fáze života stanice, tedy přípravu výstavby a 

výstavbu, uvádění do provozu a provozování stanice. Obsahuje vzor provozně bezpečnostního 

předpisu a vzor analýzy rizik stanice, doplněný o model úniku zemního plynu, který je 

využitelný jako zdroj informací o rizicích ve vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec 

(provozovatel – obsluha). 
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Příloha č. 1 – Základní právní a ostatní předpisy 

Diplomová práce „Provozně bezpečnostní předpis pro plnící stanice stlačeného zemního 
plynu“.    Zpracoval Bc. Jaromír Elbel 
 

Seznam základních právních a ostatních předpisů podstatných 
pro provozovatele plnící stanice CNG 
 
Zákony: 

Zákon č. 20/1966 sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při   

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění pozdějších předpisů 

 

Nařízení: 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
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Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým  se  stanoví  vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších  požadavcích  na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů 

 

Vyhlášky: 

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

znění pozdějších předpisů 

Vyhláška  ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. kterou  se určují vyhrazená tlaková zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška  ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb. kterou  se  určují  vyhrazená  elektrická  zařízení  a  

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška  ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. kterou  se  určují  vyhrazená  plynová  zařízení  a  

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb. o Úmluvě o závodních zdravotních 

službách MOP č 161 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MZ č. 288/2003 Sb. kterou se stanoví  práce  a  pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ženám,  kojícím  ženám,  matkám  do  konce  devátého měsíce po porodu a 

mladistvým,  a  podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu 

přípravy na povolání  

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů,  

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a    

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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Normativní předpisy: 

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení 

ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 

ČSN 38 6405 Plynová zařízení – zásady provozu 

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty 

 
Technická doporučení: 

Technická doporučení Českého plynárenského svazu: 

TDG 304 02 Zařízení pro plnění nádob plyny 

TPG 925 01 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím 

výbuchu 
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Příloha č. 2 – Nejmenší vzdálenosti zásobních nádrží a výdejních 

zařízení od ostatních objektů a zařízení 

Diplomová práce: „Provozně bezpečnostní předpis pro plnící stanice stlačeného zemního 
plynu“.    Zpracoval Bc. Jaromír Elbel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Nejmenší vzdálenosti zásobních nádrží a výdejních zařízení od ostatních objektů a zařízení  

[TDG 304 02 Plnící stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla]



 

1 
 

Příloha č. 3 – Označování elektrických zařízení do prostředí 

s nebezpečím výbuchu 

Diplomová práce: „Provozně bezpečnostní předpis pro plnící stanice stlačeného zemního 
plynu“.    Zpracoval Bc. Jaromír Elbel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Označování elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu [TPG 925 01 Bezpečnost a 

ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu]
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Příloha č. 4 – Modelování účinků možných typů úniku plynu 

Diplomová práce: „Provozně bezpečnostní předpis pro plnící stanice stlačeného zemního 
plynu“.    Zpracoval Bc. Jaromír Elbel 

 

Vzorová plnící stanice CNG se nachází v areálu společnosti Pražské služby, a.s. Slouží pro 

plnění nákladních i osobních automobilů. Je napojena na středotlaký rozvod plynu (100 kPa). 

Technologie sestává z přívodu se sušákem plynu a filtrací. Dále z 5 stupňového kompresoru 

(vstup 100 kPa, výstup max. 275 MPa). A dále ze zásobníku plynu tvořeném baterií tlakových 

lahví o celkovém objemu 5600 l (70 x 80 l). Maximální množství akumulovaného plynu 1540 

Nm3 při přetlaku 27,5 MPa.. Součástí technologie je řídící jednotka s ovládacím panelem a 3 

výdejní stojany. 

V blízkosti plnící stanice (cca 30 m) se nachází čerpací stanice kapalných PHM a část 

provozních budov. V okruhu 50 – 90 m se nachází správní a další provozní budovy.  

Areál společnosti se nachází v městské zástavbě. Ze severní a západní strany přiléhá k areálu 

vlakové nádraží a část městské části Vysočany s komunikacemi a obytnými budovami. 

Z východní a jižní strany přiléhají k areálu části zahrádkářské kolonie.  

 

Jako modely možných nežádoucích událostí byly zvoleny tři varianty úniku plynu: 

- jednorázový únik celého obsahu zásobníku 

- kontinuální únik plynu zvoleným otvorem 

- požár typu Jet Fire, tedy požár plynu unikajícího z otvoru pod přetlakem   

 

Výpočet pro modelování byl proveden pomocí programu ROZEX 2001 [48]. 
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Nejprve bylo nutno určit množství plynu v zásobníku. Pro účely modelování bylo stanoveno 

přepočtem pomocí stavové rovnice pro ideální plyn. 

 

Vstupní hodnoty: 

Objem:  V=5600 l = 5,6 m3 

Přetlak:  p=27 MPa 

Molární hmotnost: M=16,4
mol

g
 

Plynová konstanta: R=8,31
molK

mPa

.

. 3

  

Teplota:  T=20oC = 293 K 

 

 

Výpočet: 

TRnVp ⋅⋅=⋅     TRnm ⋅⋅
⋅

⋅⋅⋅=
29331,8

4,166,51027 6

 

TR
M

m
Vp ⋅⋅=⋅     ttkggm 102,14,10181018420 ≈===  

TR

MVp
m

⋅
⋅⋅=  

Při přetlaku 27 MPa, teplotě 20oC a celkovém objemu láhví 5600 l se v zásobníku nachází cca 

1t zemního plynu. 
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Model jednorázového úniku 
 

Tento model předpokládá okamžitý únik celého obsahu zásobníku. V reálné situaci je však 

nejméně pravděpodobný už vzhledem ke konstrukci zásobníku. Vzhledem k množství plynu 

by však měly účinky nežádoucí události největší předpokládaný dosah ze všech tří modelů. 

 

Vstupní hodnoty: 

Teplota látky v zařízení: předpokládána 20oC 

Atmosférická stálost:  středně stabilní podmínky (F)   

Rychlost větru:  1 
s

m
 

Typ povrchu:    městská a průmyslová oblast 

Látka:    metan (zemní plyn nebyl součástí databáze programu. Metan  

     tvoří převážnou část složení zemního plynu) 

Množství látky:  1000 kg (1 t) 

 

Modelová situace: 

Okamžitý únik celého obsahu zásobníku (1000 kg látky), se vzduchem vytvoří výbušnou 

směs, která je následně iniciována neznámým zdrojem. 
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Výpočet: 
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Zobrazení zón účinku  
 

 
 
Obr. 1  Zobrazení modelu účinku výbuchu při jednorázovém úniku 1000 kg zemního plynu 
 
Při zobrazování zón účinku možného výbuchu byly vzaty v potaz největší možné vzdálenosti 

vypočtené programem. Vzdálenost epicentra výbuchu od místa úniku byla počítána maximální, tedy 

370m. Od té byly určeny maximální dosahy zón tlakových účinků výbuchu vzhledem k místu úniku.  

Z obrázku je patrné, že by byl zasažen nejen areál společnosti, ale také okolí do vzdálenosti cca 500m. 

Účinky výbuchu by byla také zasažena čerpací stanice kapalných PHM, která se nachází ve 

vzdálenosti cca 30 m od objektu stanice CNG. Pravděpodobně by došlo k domino efektu, který by měl 

za následek destrukci, požár, či výbuch čerpací stanice a další poškození blízkých objektů. 

 

Tlakové účinky výbuchu: 

přetlak 100 kPa – destrukce objektů s masivních cihel a železobetonu 

přetlak 30 kPa - vážné škody až destrukce cihelných zdí tl. 1 až 1,5 formátu cihly, výška 

    do 2,5m  

přetlak 10 kPa – rozbitá skla, zkroucení a lomy rámů oken a dveří 
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Model kontinuálního úniku 
 

Model předpokládá kontinuální únik plynu z otvoru v plášti zásobníku, či z porušeného 

potrubí. 

 

Vstupní hodnoty: 

Teplota látky v zařízení: předpokládána 20oC 

Přetlak:   27 000 kPa 

Velikost otvoru (průměr): předpokládaný 0,04m (4cm) 

Atmosférická stálost:  středně stabilní podmínky (F)   

Rychlost větru:  1 
s

m
 

Typ povrchu:    městská a průmyslová oblast 

Látka:    metan (zemní plyn nebyl součástí databáze programu. Metan  

     tvoří převážnou část složení zemního plynu) 

Množství látky:  1000 kg (1 t) 

 

Modelová situace: 

Otvorem o průměru 0,04m (4 cm) uniká zemní plyn s přetlakem 27 000 kPa  následně vytvoří 

výbušnou směs se vzduchem, která je iniciována neznámým zdrojem zapálení. 
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Výpočet 
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Zobrazení zón účinku  
 

 
 
Obr. 2  Zobrazení modelu účinku výbuchu při kontinuálním úniku 1000 kg zemního plynu 
 
Opět, jako při předchozím modelu, byly vzaty v potaz největší možné vzdálenosti vypočtené 

programem. Vzdálenost epicentra výbuchu od místa úniku byla počítána maximální, tedy 

24m. Od té byly určeny maximální dosahy zón tlakových účinků výbuchu vzhledem k místu 

úniku. Účinky výbuchu by byl zasažen areál společnosti. S největší pravděpodobností by byla 

také zasažena čerpací stanice kapalných PHM, která se nachází ve vzdálenosti cca 30 m od 

objektu stanice CNG. Pravděpodobně by došlo k domino efektu, který by měl za následek 

destrukci, požár, či výbuch čerpací stanice a další poškození blízkých objektů. 

 

Tlakové účinky výbuchu: 

přetlak 100 kPa – destrukce objektů s masivních cihel a železobetonu 

přetlak 30 kPa - vážné škody až destrukce cihelných zdí tl. 1 až 1,5 formátu cihly, výška 

    do 2,5m  

přetlak 10 kPa – rozbitá skla, zkroucení a lomy rámů oken a dveří 
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Model požáru unikajícího plynu (Jet Fire) 
 

Model předpokládá kontinuální únik plynu z otvoru v plášti zásobníku, či z porušeného 

potrubí, který je okamžitě iniciován. Z otvoru šlehá plamen. 

 

Vstupní hodnoty: 

Teplota látky v zařízení: předpokládána 20oC 

Přetlak:   27 000 kPa 

Velikost otvoru (průměr): předpokládaný 0,04m (4cm) 

Atmosférická stálost:  středně stabilní podmínky (F)   

Rychlost větru:  1 
s

m
 

Typ povrchu:    městská a průmyslová oblast 

Látka:    metan (zemní plyn nebyl součástí databáze programu. Metan  

     tvoří převážnou část složení zemního plynu) 

Množství látky:  1000 kg (1 t) 

 

Modelová situace: 

Otvorem o průměru 0,04m (4 cm) uniká zemní plyn s přetlakem 27 000 kPa. Plyn je ihned 

iniciován, takže z otvoru šlehá plamen (Jet Fire). 
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Výpočet 
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Zobrazení zón účinku (tepelné účinky) 
 

 
 
Obr. 3  Zobrazení modelu účinku plamene při požáru typu Jet Fire 1000 kg zemního plynu 
 
 
Nežádoucí událost by účinky pravděpodobně nepřesáhla areál společnosti. Tepelnými účinky 

plamene by byly zasaženy okolní budovy a zařízení ovšem s ohledem na směr výšlehu 

plamene. S největší pravděpodobností by byla také zasažena čerpací stanice kapalných PHM, 

která se nachází ve vzdálenosti cca 30 m od objektu stanice CNG. Pravděpodobně by došlo 

k domino efektu, který by měl za následek destrukci, požár, či výbuch čerpací stanice a další 

poškození blízkých objektů. 
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Zobrazení zón účinku (mortalita) 
 

 
 
Obr. 4  Zobrazení modelu účinku plamene při požáru typu Jet Fire 1000 kg zemního plynu 
 
 

Účinky nežádoucí události by pravděpodobně nepřesáhly areál společnosti. Vliv na mortalitu 

osob by měl směr výšlehu plamene. Pokud by byla zasažena čerpací stanice kapalných PHM, 

která se nachází ve vzdálenosti cca 30 m od objektu stanice CNG. Pravděpodobně by došlo 

k domino efektu, který by měl za následek destrukci, požár, či výbuch čerpací stanice, další 

poškození blízkých objektů. Tato možná událost by jistě mortalitu osob ovlivnila. 
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Zhodnocení 

Program Rozex 2001 využívá konzervativních výpočtových metod a tedy reálné účinky a 

následky modelovaných nežádoucích událostí by byly pravděpodobně menší nebo poněkud 

odlišné. I přes tento fakt mohou modelové situace ukázat provozovateli plnící stanice CNG, 

že zemní plyn je nebezpečná látka představující velký zdroj rizika. Modely účinků 

nežádoucích událostí se využívají v havarijním plánování a jsou vhodné jako doplněk pro 

provedení analýzy možných rizik a pro materiály určené pro školení obsluhy plnící stanice 

CNG. 

 

Mapové podklady, které jsem měl k dispozici, a které byly použity pro zobrazení modelů 

nežádoucích událostí, jsou staršího data (cca rok 2006-2007). Objekt plnící stanice CNG 

v areálu společnosti Pražské služby, a.s. nebyl v té době ještě postaven (rok uvedení do 

provozu 2009). Proto je místo plnící stanice vyznačeno světle modrým čtverečkem. 
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Příloha č. 5 – Vzor provozně bezpečnostního předpisu (místního 

provozního řádu) 

Diplomová práce: „Provozně bezpečnostní předpis pro plnící stanice stlačeného zemního 
plynu“.    Zpracoval Bc. Jaromír Elbel 
 
 

Místní provozní řád pro plnící stanici CNG 
/Adresa společnosti/ 

 

Vypracoval: Bc. Jaromír Elbel 

Schválil:  

Datum vyhotovení: 21.3.2010 

Platnost od:  /datum/ 

 

 

 

1. Důležitá telefonní čísla 

 
HZS:   150 (112) 

První pomoc:  155 (112) 

Policie:  158 (112) 

Poruchy plyn:   /doplnit konkrétní číslo/ 

Poruchy elektro:  /doplnit konkrétní číslo/ 

Poruchy voda:  /doplnit konkrétní číslo/ 

 

/V případě potřeby doplnit ještě další potřebná telefonní čísla/ 
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2. Základní technické parametry zařízení 

/stručný popis zařízení a technická data jednotlivých celků, podle příslušné dokumentace 

výrobce/ 

Popis zařízení 

Plnící stanice je tvořena dvěma uzavíratelnými kontejnery s odvětráním a skříní s řídící 

jednotkou a elektrickým rozvaděčem. V prvním je umístěn třístupňový zásobník plynu 

tvořený vzájemně propojenými tlakovými láhvemi. Dále se zde nachází přívod plynu 

(středotlaký), filtrační zařízení a sušák plynu. V dalším kontejneru se nachází kompresor 

s vyrovnávací nádrží a systémy ovládání. Všechna tato zařízení jsou oplocena proti vniknutí 

nepovolaných osob. Vedle technologických zařízení je asfaltová plocha krytá přístřeškem, 

kde se nacházejí 3 výdejní stojany. Dva, pro plnění nákladních automobilů jsou umístěny 

vedle technologie, jeden, pro plnění osobních automobilů jsem u místěny na ostrůvku 

uprostřed přístřešku. Jednotlivé části čerpací stanice jsou propojeny příslušnými potrubními 

rozvody, vedenými v krytých kanálech. 

 

 

Základní údaje zařízení 

/doplnit podle údajů konkrétního zařízen, podle dokumentace příslušného výrobce / 

Kompresor: IMW 50; pístový; 5-stupňový; vstupní tlak 1 bar (100 kPa); výstupní 275 bar  

  (27,5 Mpa); výkon 2x 614 Nm3/hod; příkon el. motoru: 2x 149 kW 

 

Zásobník plynu: 70 tlakových láhví o jednotkovém objemu 80 l (celkový 5 600 l) 

   max. množství akumulovaného plynu 1 540 Nm3; max. tlak 300 bar (30 Mpa) 

 

Sušák plynu: Zander STV 100; dosušení na rosný bod -25oC při 200 barech (20 Mpa); 

  kapacita 1200Nm3/h 

 

Výdejní stojan: 2x Kraus Global HAM (70 kg/min) – pro plnění nákladních automobilů  

   (cca 3-4 minuty) 

  1 x Kraus Global DAM (2 x 20 kg/min) – pro plnění osobních automobil 

     výdejní stojany jsou vybaveny funkcí teplotní kompenzace proti přeplnění  

     zásobníku vozidla (15oC=200 bar), průtokoměry Micromotion CNG050 

 

Výdejní pistole: WEH TK17 a TK25; výdejní hadice Synflex 
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3. Umístění zařízení 
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4. Údaje o dodavateli, výrobci jednotlivých částí 

/doplnit podle konkrétních údajů výrobců, či dodavatelů / 

Kompresor: IMW Industries Ltd., 43676 Progress Way, Chilliwack BC, V2R 0C3, Canada 

Zásobník: Worthington Cylinders GmbH, A-3291 Kienberg b. Gaming, Austria 

Sušák plynu: Zander Aufbereitungstechnik GmbH, Im Teelbruch 118, 45219 Essen, Německo 

Výdejní stojany: Kraus Global Inc., 25 Paquin Road, Winnipeg, Manitoba, Canada R2J 3V9 

Montážní firma:  Bonett Bohemia, a.s., Sudoměřská 32, 131 09 Praha 3 

 

5. Charakteristika plynu 

/viz také kapitola 3.3/ 
Složení:  

Metan (CH4)   95,5% 

Oxid uhličitý   1,6% 

Dusík (N2)   2,8% 

Těžké uhlovodíky (CnHm) 3,1% 

 

Výhřevnost   35 600 kJ/m3  

Měrná hmotnost  0,717 kg/m3 (lehčí, než vzduch) 

Meze výbušnosti  5 – 15% ve směsi se vzduchem 

Plyn není jedovatý, avšak je nedýchatelný (dusivý). Plyn z rozvodu není odorován !! 
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6. Schéma zařízení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Schéma plnící stanice (pro účely místního provozního řádu) 
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7. Kontrola p řed uvedením do provozu (přezkoušení) 

/tyto úkony a zásady jsou především dány dokumentací výrobce, nutno upřesnit podle 

konkrétního typu stanice/  

 

Před spuštěním stanice: 

- zkontroluj uzavření všech armatur; i plnících armatur na plnících stojanech 

- proveď vizuální kontrolu rozvodů a zásobníků 

- proveď vizuální kontrolu kompresoru a rozvodů kompresoru 

 

Manipulace s ovládacími prvky  

Hlavní uzávěr – je tvořen kulovým kohoutem DN 100 umístěným za kontejnerem se 

zásobníky plynu. Ovládá se pootočením páky o 90o. Signalizace stavu (otevřeno- zavřeno) je 

dána polohou této páky. Páka rovnoběžně s potrubím – otevřeno. 

Kulové kohouty jednotlivých stupňů zásobníku – ovládání shodné, jako u kohoutu hlavního 

uzávěru 

Ovládání řídící jednotky  - dotykem prstu na příslušnou část dotykového displeje 

Signalizace – svítí-li červené kontrolní světlo, znamená to poruchový stav zařízení. Svítí-li 

zelené světlo, je zařízení v bezporuchovém provozu 

Nouzové tlačítko – tlačítko „Nouzového zastavení“ (také označeno „Emergency stop“) je 

aktivováno prudkým stlačením. Nouzová tlačítka se nacházejí na každém technologickém 

celku. 

Přepínač ovládání plnění – přepínač se nachází na každém plnícím stojanu. Před plněním 

musí být koncovka hadice pevně spojena s koncovkou v automobilu. Plnění započněte 

přepnutím přepínače do polohy „START“. Po ukončení plnění (zvukový signál) přepněte 

přepínač do polohy „STOP“. 

 

8. Pokyny pro odvzdušnění a způsob kontroly 

/postup vyplývá z dokumentace výrobce a také z  ČSN 38 6405 [35]/  
 
Vzduch je z potrubí vytlačován ponejvíce dopravovaným plynem. Před zahájením 

odvzdušňování musí být zařízení řádně zkontrolováno. Odvzdušňování provádí (případně 

řídí) revizní technik, servisní firma, případně dodavatel. Musí být prováděno měření 

koncentrace plynu v potrubí. 
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Odvzdušňování probíhá při otevřených odvzdušňovacích armaturách rozvodu i jednotlivých 

částí a to vždy do volného prostoru!! 

Protože v potrubí vznikají nebezpečné koncentrace plynu, je třeba prostor neustále 

kontrolovat a dodržovat bezpečnostní zásady!! (viz kapitola 5.7.3). 

Odvzdušňování probíhá tak dlouho, dokud není potrubí naplněno plynem – zjišťuje se 

kontrolou. Kontrola spočívá buď v chemické analýze plynu (obsah vzduchu klesne pod 1 

objemové %) nebo plyn jímá do balónku, či pěnotvorného roztoku. Pokud plyn unikající 

z balónku, či bublin roztoku hoří svítivým (difúzním) plamenem, je proces odvzdušnění 

ukončen. Je zakázáno provádět kontrolu zapalováním plynu proudícího přímo z kontrolního 

uzávěru !! 

 

9. Pokyny pro odplynění a způsob kontroly 

/postup vyplývá z dokumentace výrobce a také z ČSN 38 6405 [35]/ 

Odplyňování je prováděno buď vzduchem, inertním plynem nebo párou Postup a 

bezpečnostní opatření jsou obdobná, jako při odvzdušňování. Odplyňování je ukončeno, 

jestliže spodní mez koncentrace poklesne pod 1/10 spodní meze výbušnosti. 

Provádět kontrolu zapalováním přímo na armatuře zařízení je přísně zakázáno!! 

 

10. Pokyny a zásady bezpečnosti při vyhledávání netěsností 

/postup vyplývá z dokumentace výrobce a také z ČSN 38 6405 [35]/  

Kontrola těsnosti se provádí u všech rozebíratelných spojů, ucpávek a případných dalších míst 

úniku. Četnost kontrol je dána dokumentací výrobce a je popsána v harmonogramu kontrol. O 

provedení kontroly se vede záznam v provozním deníku (viz také kapitola 5.4.3). 

Vlastní kontrola se provádí pěnotvorným roztokem. Provádět kontrolu plamenem je přísně 

zakázáno!! 

Zároveň s kontrolou netěsnosti probíhá kontrola obsahu metanu v ovzduší (pro zjištění 

případného úniku). Při zjištění úniku musí být zařízení odstaveno a provedena kontrola 

ovzduší i v přilehlých prostorech. O závadě musí být zpraven provozovatel a servisní firma. 
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11. Pokyny pro uvádění stanice do provozu 

/některé obecnější zásady se uplatňují u řady zařízení, např. vizuální kontrola apod., avšak 

konkrétní činnosti je nutné provádět dle postupu, který stanovuje výrobce/  

Před uvedením do provozu je třeba zkontrolovat nepoškozenost jednotlivých částí stanice a 

neporušenost spojů. Je třeba zkontrolovat stav kompresoru, jeho teplotu, olejovou náplň, únik 

provozních kapalin. Provoz stanice je řízen automaticky, pouze plnění a nouzové ovládání je 

prováděno ručně. Spínání kompresoru probíhá v závislosti na tlaku plynu v zásobnících. 

 

 

12. Pokyny pro provoz stanice 

/zde je jednoznačně nutné vycházet z dokumentace výrobce, protože každý typ stanice má 

odlišné požadavky na provoz/ 

Během provozu je nutné sledovat stav kompresoru. Tlaky a teploty (přehřátí kompresoru) se 

sledují na monitoru kontrolního panelu řídící jednotky. Případná mechanická porucha se 

nejčastěji projevuje změnou vibrací a hluku kompresoru, proto je nutná nejen vizuální, ale i 

sluchová kontrola. Je třeba sledovat případné úniky kapalin, stav oleje a ve stanovených 

intervalech také napnutí hnacích řemenů kompresoru. Je také nutné ověřovat, zda kompresor 

vypíná a spíná při nastavených hodnotách tlaku. Kontroly a jejich intervaly stanovuje výrobce 

a jsou součástí harmonogramu kontrol (viz např. příloha č. 6) 

Při plnění musí být ve vozidle vypnut motor a také všechny elektrické spotřebiče. Plnící 

pistole musí být na koncovce vozidla dobře nasazena (nejlépe potáhnutím v ose plnění) a 

zajištěna (bezpečnostní pojistka na plnící pistoli – viz např. obrázek 11). Plnění započněte 

stisknutím tlačítka „Start“. Ukončení plnění je oznámeno zvukovým signálem. Přerušení 

plnění se děje stiskem tlačítka „Stop“. Stiskem uvolněte pojistku pistole a vysuňte ji 

z nástavce. Dojde k úniku malého zbytku plynu, který zůstal ve ventilu pistole (syčivý zvuk). 

Pistoli zavěste do stojanu. 

Pokud je stanice samoobslužná, musí být zákazník seznámen s obsluhou, tzn. s přesně 

určenými činnostmi, které může provádět. Příklad je na obr. č. 9. 

 

13. Pokyny pro odstavení stanice z provozu 

/zde je opět nutné vycházet z dokumentace výrobce z důvodu odlišných požadavků na provoz/ 

Nejdříve je nutné odstavit kompresor a uzavřít armatury na výdejních stojanech. Dále pak 

uzavřít armatury přívodu ke kompresoru a k jednotlivým stupňům zásobníku plynu. Potom je 

třeba uzavřít hlavní uzávěr plynu a vypnout hlavní vypínač elektrické energie. 
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14. Pokyny pro případ havárie (požáru) 

Pokud dojde k velkému úniku plynu (např. vlivem poškození potrubí) je třeba ihned uzavřít 

přívod plynu před místem poškození. Většinou je nutné odstavit celou plnící stanici – 

v případě, že je řízena automaticky, je v případě úniku okamžitě odstavena řídící jednotkou. 

Odstranit z okolí možné zdroje zapálení. Zajistit evakuaci osob z ohroženého prostoru. 

Zavolat na příslušná tísňová čísla (HZS, rychlá záchranná služba atd.) 

 

Pokud dojde k požáru (k výbuchu s následným požárem) je nutné ihned stanici odstavit 

(většinou je automaticky uzavřen i hlavní přívod plynu). Dále pak volat HZS. 

Jestliže dojde k malému požáru, je nutné ihned odstavit zařízení a započít hasební práce 

pomocí PHP (k dispozici sněhový, či práškový). V případě potřeby přivolat HZS. Stanici lze 

pak provozovat po nově provedených revizích plynu a elektrických zařízení. 

Pokud dojde k požáru automobilu, pak opět odstavit technologii stanice a započít s hasebními 

pracemi pomocí PHP. Ve většině případů je však nutné přivolat HZS, protože samotný PHP 

svým obsahem nestačí na uhašení požáru automobilu.   

 

15. Provádění kontrol, revizí a oprav 

/zde se vychází jak z právních a normativních předpisů, tak z dokumentace výrobce/ 

Předpisy a návod výrobce určují řadu kontrol a revizí, které jsou důležité pro bezpečný provoz 

plnící stanice (viz příslušné kapitoly této práce). Součástí každého provozního předpisu by 

měl být proto harmonogram kontrol a revizí (viz kapitola 7.2 a příloha č. 6) – tedy přehled 

toho, co a jak často musí být kontrolováno. 

O všech kontrolách se provádí zápisy do provozního deníku (viz také kapitola 5.4.3). Zápis 

musí obsahovat: 

- Datum a čas kontroly 

- Druh kontroly 

- Co bylo kontrolováno a s jakým výsledkem 

- Jestliže byly zjištěny závady, je nutno uvést, jak bylo zajištěno jejich odstranění 

- Čitelný podpis toho, kdo kontrolu provedl 

Do provozního deníku se také zapisují záznamy o provedení revize (pozor deník nenahrazuje 

revizní zprávu!!) 
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16. Základní požadavky na obsluhu 

Požadavky na obsluhu jsou popsány v kapitole 5.5.1 

 

17. Zakázané manipulace a činnosti 

/při tvorbě této kapitoly je třeba vycházet především z dokumentace výrobce (viz také kapitola 

7.4.3.4), která stanoví zakázané manipulace na zařízení, dále z podmínek, ve kterých je 

zařízení provozováno (nebezpečí výbuchu – viz kapitola 5.7) a z obecně platných 

bezpečnostních předpisů / 

Konkrétní zakázané manipulace stanoví dokumentace výrobce. 

Zakázané činnosti s ohledem na prostory s nebezpečím výbuchu jsou popsány v kapitole 5.7.3 

Dále je zakázáno: 

- provádět svévolné a neodborné úpravy na zařízení 

- vyřazovat z činnosti bezpečnostní prvky 

- provádět neodborné opravy na zařízení. Vzniklou závadu vždy nahlásit odborné firmě a 

provést zápis do Provozního deníku (viz také kapitola 5.4.3). V případě nutnosti odstavit 

zařízení plnící stanice. 

- umožnit vstup nepovolaným osobám do prostoru technologie plnící stanice. To je osobám, 

které nemají povolení ke vstupu od provozovatele, a na zařízení nevykonávají opravy, úpravy, 

kontrolu, revize, či odborný dozor.  

 

18. Zvláštní požadavky 

Zvláštní požadavky se většinou stanovují s ohledem na provoz a vazbu na ostatní 

technologická zařízení. V případě plnící stanice CNG by to byla návaznost z hlediska 

havarijního plánování (viz také kapitola 3.5), kde je možnost ohrožení v případě požáru, či 

výbuchu blízkého provozu nebo naopak ohrožení provozů v případě havárie plnící stanice. 

Pokud se stanice nalézá v uzavřeném areálu, pak mohu být zvláštní požadavky na dopravní 

provoz (např s ohledem k omezenému prostoru okolo stanice), na omezení v případě špatných 

povětrnostních podmínek (např. náledí) apod.  

 

V případě této práce, kdy byla jako pracovní vzorek vzata plnící stanice – viz kapitola 6.2, je 

možno uvažovat návaznost na čerpací stanici kapalných PHM, kdy v případě nežádoucí 

události (požár, výbuch, dopravní nehoda) může být ohrožena i plnící stanice CNG. V tom 

případě je např. vhodné stanovit jako opatření její odstavení z provozu apod. 
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19. Pravidla první pomoci 

Součástí provozně bezpečnostního předpisu pro plnící stanice jsou i zásady první pomoci, 

zejména při popáleninách a nadýchání se plynu. Tyto obecně známá pravidla a zásady nebyly 

vzhledem k zaměření této práce vloženy. 
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Příloha č. 6 – Vzor harmonogramu kontrol 

Diplomová práce: „Provozně bezpečnostní předpis pro plnící stanice stlačeného zemního 
plynu“.    Zpracoval Bc. Jaromír Elbel 
 

Harmonogram kontrol 
/harmonogram je možné vytvořit, jako tabulku se stanovenými četnostmi jednotlivých úkonů. 

Je nutné vycházet z požadovaných četností kontrol a revizí (viz kapitola 5.9) a z požadavků 

výrobce konkrétního zařízení (viz také kapitola 5.4.3). Do harmonogramu je také vhodné 

zahrnout kontroly a zkoušky z oblasti PO/  

 

HARMONOGRAM  KONTROL  A  REVIZÍ – strana 1. 

/umístění stanice, identifikace, adresa/ 

číslo prováděný úkon 
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1. 
kontrola technického 
stavu kompresoru 
(vizuální) 

           

2. kontrola stavu oleje            

3. kontrola tlaků na 
jednotlivých stupních 

           

4. kontrola těsnosti spojů            

5. kontrola koncentrace 
metanu 

           

6. odkalení nádob            

7. kontrola pohonů a 
převodových ústrojí  

           

8. kontrola pojistných 
ventilů 

           

9. kontrola měření a 
regulace 

           

10. kontrola ovládání (řídící 
jednotka) 

           

11. kontrola PO            

12. 
kontrola zařízení 
oprávněnou nebo servisní 
firmou (viz kapitola 7.9.2) 

           

13. kontrola tlakoměrů            

14. kontrola teploměrů            

15. revize tlakových nádob            
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HARMONOGRAM  KONTROL  A  REVIZÍ – strana 2. 

/umístění stanice, identifikace, adresa/ 

číslo prováděný úkon 
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16. 
zkouška těsnosti  celého 

zařízení 
           

17. cejchování stojanů            

18. kontrola PHP            

19. funkční zkouška PBZ            

20. 
revize elektro (včetně 

hromosvodů) 
           

21. revize plynu            

22. zkouška PHP            

23. 
tlaková zkouška 

tlakových nádob 
           

 

Další kontroly je nutné doplnit podle konkrétních požadavků konkrétního 

výrobce daného zařízení! 

 

 


