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Anotace  

JUŘENČÁK, L. Poţární bezpečnost automobilů na plyn. Bakalářská práce. Ostrava:        

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2010. 44 s.  

Klíčová slova:  automobil na plyn, CNG, LPG, vodík, poţární bezpečnost, garáţ 

Bakalářská práce se zabývá problematikou poţární bezpečnosti automobilů na plyn           

a hodnotí moţnosti jejich parkování v podzemních hromadných garáţích. V úvodních 

kapitolách je stručně shrnuta historie a důvody pouţívání plynných paliv v dopravě. Další 

části práce charakterizují automobily na plyn z pohledu konstrukce, poţární bezpečnosti         

a jejich rozvoje v budoucnosti. Samostatná kapitola se věnuje právním a technickým 

předpisům, které upravují problematiku pouţívání plynu v dopravě. Závěrečná část řeší 

poţární bezpečnost garáţí a navrhuje nezbytná technická, organizační a legislativní opatření 

pro bezpečné parkování plynových automobilů v podzemních garáţích. Cílem bakalářské 

práce je vyhodnocení zabezpečení automobilů na plyn a navrhnutí opatření pro jejich 

bezpečné parkování v podzemí. 

Annotation  

JUŘENČÁK, L. The fire safety aspects of gas vehicles. Bachelor thesis. Ostrava: Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010. 44 p.  

Key words: gas vehicle, CNG, LPG, hydrogen, fire safety, garage 

Bachelor thesis deals with the problems of the fire safety aspects of gas vehicles and it 

evaluates the possibilities of their parking in large-scale underground garages. The opening 

chapters shortly summarize the history and reasons for using gas fuels in transport. The next 

parts of the work characterize the gas vehicles from the standpoint of construction, fire safety 

and their development in future. A separate chapter pays attention to the legal regulations   

and technical standards, which adjust the problems of using gas in transport. The final parts 

solve the fire safety of garages and they propose necessary technical, organizational            

and legislative precautions for safe parking gas vehicles in underground garages.                

The aim of bachelor thesis is to evaluate the security of gas vehicles and to propose 

precautions for their safe parking in underground car park.  

 

 



PŘEHLED ZKRATEK 

NGV (Natural Gas Vehicle) – vozidlo na zemní plyn 

CNG (Compressed Natural Gas) – stlačený zemní plyn 

LNG (Liquefied Natural Gas) – zkapalněný zemní plyn 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) – propan-butan 

TBP – technicko bezpečnostní parametry 

SHZ – sprinklerové stabilní hasicí zařízení 

DHZ – doplňkové sprinklerové hasicí zařízení 

PHZ – polostabilní sprinklerové hasicí zařízení 

SOZ – samočinné odvětrávací zařízení 

PBZ – poţárně bezpečnostní zařízení 

NFPA – National Fire Protection Association 

VCE – Vapor Cloud Explosion 

MIE – minimální iniciační energie 

EHK – Evropská hospodářská komise 

ES – Evropské společenství 

EU – Evropská unie 

ČR – Česká republika 

EURO 1-5 – evropské emisní předpisy 

VÚMV – Výzkumný ústav motorových vozidel 

HC (hydrocarbons) – uhlovodíky 

PM (particulate matters) – pevné částice 

NOx – oxidy dusíku 

CO – oxid uhelnatý 
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1 Úvod 

Silniční doprava je jiţ několik desetiletí nedílnou součástí lidského ţivota. V dobách 

minulých se sice lidstvo muselo bez tohoto typu dopravy obejít, nicméně dnešní uspěchaný 

svět si bez automobilů jen málokdo dokáţe představit. I proto na našich silnicích neustále 

přibývají jak osobní vozidla, tak i nákladní.  

Automobily, jako kaţdá jiná technika, procházejí určitým vývojem, během kterého se 

konstruktéři snaţí o zdokonalení jejich i sebemenších detailů. Aby však automobily mohly 

vůbec urazit první kilometry své cesty, musí mít k dispozici dostatečné mnoţství paliva.   

V současnosti nejvíce vyuţívanými palivy v silniční dopravě jsou kapalné pohonné hmoty 

(benzín a nafta), jenţ se vyrábí z ropy. Z ekologických a energetických důvodů ale tyto paliva 

nejsou nejvhodnější variantou pro pohon automobilů budoucnosti. Proto se hledají alternativní 

paliva, která by odlehčila ohromné spotřebě nafty a benzínu.  

Dá se říct, ţe nyní je a v dalších letech bude top alternativním palivem plyn. Automobily 

na plyn vypouští do ovzduší mnohem méně škodlivých látek neţ automobily na kapalné 

pohonné hmoty. Nejpouţívanějšími plyny v dopravě jsou zemní plyn a propan-butan. Tato 

paliva pohání na světě jiţ několik milionů vozidel. Dalšími vyuţívanými plynnými palivy 

jsou vodík a bioplyn. Prozatím je ale nejasné, kdy vyuţívání vodíku a bioplynu v dopravě 

bude globální záleţitostí.  

S rozvojem plynných paliv pro pohon automobilů se musela začít řešit problematika jejich 

tankování, údrţby, garáţování a komplexní bezpečnosti. Plyny mají totiţ rozdílné fyzikálně 

chemické vlastnosti a technicko bezpečnostní parametry neţ kapaliny, tudíţ se za různých 

podmínek chovají jinak. Aby byl provoz plynových vozidel bezpečný, musela se vytvořit 

dostatečná předpisová základna, která se zabývá danou tématikou. 

Nejdiskutovanějším problémem je parkování automobilů na plyn v podzemních 

hromadných a jiných garáţích, kde bylo nebo je zakázáno odstavovat tento typ vozidel. Kaţdá 

země má své vlastní předpisy pro garáţování plynových vozidel. Ty se sice často liší, ale mají 

tendenci, při splnění různých poţadavků, umoţnit parkování automobilů na plyn ve všech 

typech garáţí. Tento trend je třeba uplatnit i u nás a co nejdříve komplexně vyřešit otázku 

parkování  vozidel na plyn.  

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou automobilů na plyn, posuzuje rizika spojená 

s jejich provozem a snaţí se navrhnout opatření pro jejich bezpečný provoz a parkování. 
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2 Rešerše  

Rozvoj automobilů na plyn si vyţádal během několika posledních let velkou pozornost 

laické i odborné veřejnosti. Tématikou automobilů na plyn se tak zabývá odborná literatura     

i řada právních předpisů a normativních dokumentů. Ovšem nebylo snadné najít komplexní      

a vhodné informace zabývající se jak charakteristikou automobilů na plyn, tak i jejich 

moţností parkování v podzemních garáţích, případě problémem poţární bezpečnosti garáţí.  

Za výchozí dokumenty lze povaţovat evropské předpisy EHK č. 67 a 110, které řeší 

schvalování a zkoušení LPG, resp. CNG automobilů, a EHK č. 115, o přestavbě vozidel 

z provozu na LPG nebo CNG pohon. Dalšími podstatnými dokumenty jsou technická 

doporučení řady TDG zabývající se provozem CNG vozidel a technická pravidla řady TPG 

řešící pouţití LPG jako paliva v motorových vozidlech. Významným normativním 

dokumentem v oblasti stanovení podmínek poţární bezpečnosti garáţí je technická norma 

ČSN 73 0804 Poţární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. 

Za významné jsou povaţovány níţe uvedené odborné publikace. Všechny se ve větším či 

menším rozsahu věnují danému tématu. 

 

ŽÁKOVEC, Jan. Informační servis gas : Plyn v dopravě (InfoGas - speciál).  

Praha : GAS s.r.o, 2007. 54 s. 

Tato publikace rozebírá všechna plynná paliva, která se pouţívají v dopravě. Definuje 

jejich výhody a nevýhody. Autor se dále věnuje tématice technického řešení CNG a LPG 

automobilů, jejich plnění a bezpečnosti provozu. Součástí díla je i přehled právních předpisů 

pro pouţití plynu v dopravě a odpovědi na otázky k problematice aplikace předpisů v praxi. 

 

VLK, František. Paliva a maziva motorových vozidel. 1. vydání.  

Brno : Prof. Ing. František Vlk, DrSc., 2006. 376 s. ISBN 80-239-6461-5. 

Jedná se o obsáhlé kniţní dílo, které velmi podrobně seznamuje čtenáře s vlastnostmi 

paliv, kapalných i plynných, a olejů pouţívaných pro motorová vozidla.  

 

KRATOCHVÍL , Václav a kolektiv. Současné garáže pro automobily z hlediska požární  

bezpečnosti. Příloha časopisu 112. 2009, 10.  24 s. 

Příloha uvedená v časopise 112 se stručně zabývá problematikou poţární bezpečnosti 

garáţí pro automobily a reaguje na zvyšující se počet vozidel na plyn. Autoři analyzují            

i zahraniční předpisy pro garáţe a navrhují řešení pro poţární bezpečnost garáţí v ČR.  
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3 Vývoj automobilů na plynná paliva 

Evolucí prochází nejen člověk samotný, ale i věda a technika, která je nedílnou, leč velmi 

podstatnou součástí našeho ţivota. Není proto divu, ţe první zářez na historické křivce vývoje 

automobilů na plyn je zaznamenán jiţ před několika desítkami let. 

3.1 Prvotní pokusy s plynem jako palivem 

První vozidla [4]  nebyla poháněna benzínem ani naftou, nýbrţ plynem. Ten byl zpočátku 

pouţíván jako pohon pro stacionární motory. Prvním z průkopníků plynového motoru byl 

italský fyzik Alessandro Volta, jehoţ středem zájmu se v roce 1777 stala směs bahenního 

plynu se vzduchem. Roku 1807 sestrojil Švýcar Isaac de Rival provozuschopné vozidlo 

poháněné jednoválcovým plynovým motorem na svítiplyn (svítiplyn je technický plyn 

sloţený převáţně z vodíku, oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého). První prakticky pouţitelný 

plynový motor (obr. 1) zkonstruoval francouzský vynálezce belgického původu Jean Joseph 

Étienne Lenoir roku 1859 a získal na něj patent. Jednalo se o dvojčinný výbušný plynový 

motor, kde palivem byl svítiplyn. Metan, předchůdce dnešního zemního plyn, poprvé 

k pohonu spalovacího motoru vyuţil německý vynálezce Nicolaus August Otto. Koncem    

19. století se však ve vozidlech začaly pouţívat kapalné pohonné hmoty, coţ způsobilo ústup 

plynu jako paliva do pozadí. 

 

 

Obr.  1 – Lenoirův plynový motor z roku 1859 [20] 

3.2 Plynové automobily v průběhu 20. století 

Vyuţívání plynových vozidel [5] se rozmohlo během první i druhé světové války. 

Hlavním důvodem byl nedostatek kapalných pohonných hmot v tomto období. Jelikoţ měly 

státy dostatečné zásoby uhlí, nahrazovaly benzín svítiplynem, který vyuţívali hlavně 

Angličané. Připevňovali na automobily balóny plněné svítiplynem, jak ukazuje obr. 2. 

Problémem automobilů na nestlačený svítiplyn byl jejich malý akční rádius. Proto se od roku 

1930 začal uplatňovat k pohonu automobilů stlačený svítiplyn nebo zkapalněné uhlovodíkové 
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plyny. Tento trend vznikl ve Francii a později se rozšířil do jiných zemí. V českých zemích se 

začalo plynu v dopravě uplatňovat roku 1936. Jednalo se o automobily, autobusy a traktory 

poháněné stlačeným svítiplynem. Vozidla na svítiplyn vlastnily např. Vítkovické ţelezárny. 

Po 2. světové válce se opět začaly pouţívat především kapalné pohonné hmoty a to jak u nás, 

tak i v jiných zemích. 

 

 

Obr.  2 – Plynové automobily na svítiplyn, Londýn [20] 

3.3 Palivový článek jako samostatný motiv bádání  

Za otce palivového článku [24] je povaţován anglický vědec a soudce Sir William Grove, 

jenţ v roce 1845 sestrojil první „plynový akumulátor“. Nemalou zásluhu na povedeném díle 

však měl i švýcarský badatel Friedrich Schöenbein, který v roce 1838 vytvořil pro tento 

akumulátor teoretické předpoklady. Roku 1889 se Ludwig Mond a Charles Langer pokoušeli 

sestrojit první opravdový palivový článek. Pro své pokusy pouţívali vzduch a průmyslový 

svítiplyn. Od 60. let 20. století začaly Spojené státy americké ve svém vesmírném programu 

běţně vyuţívat kapalný vodík jako palivo v palivových článcích pro pohon raket. První 

praktický vodíkový palivový článek pohánějící svářečský stroj spatřil světlo světa roku 1959 

v Anglii zásluhou Francise T. Bacona. O rok později Harry Karl Ihrig představil první vozidlo 

(traktor) vyuţívající palivový článek. V následujících letech byl vodík a s ním spojené 

palivové systémy váţným předmětem zájmu. Důleţitým mezníkem v automobilovém 

průmyslu se stal rok 1994, kdy německý konstruktér Daimler Benz představil na konferenci 

v Ulmu první vodíkový automobil, NECAR I (New Eletric CAR), přičemţ pohon byl zaloţen 

na elektrické energii dodávané z palivových článků.  
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4 Důvody hledání nových zdrojů energie 

Jeden z nejdůleţitějších vlivů na vývoj a kvalitu lidského ţivota má bezesporu energie. Je 

to ona, kdo v jistém slova smyslu „hýbe světem“. Bez ní by se nepohyboval člověk, natoţ pak 

automobil.  

V minulosti bylo nejpodstatnějším nosičem energie dřevo. S nástupem první průmyslové 

revoluce v 18. století se podstatným palivem stalo uhlí. Na přelomu 19. a 20. století zaţila 

velký boom zase ropa. Proto není divu, ţe s nástupem 21. století, kdy industrializace zasáhla 

jiţ podstatnou část světových národů, se hledají nové způsoby, jak získávat energii. 

4.1 Energetické hledisko 

Jak jiţ bylo zmíněno, energii potřebujeme dennodenně. V mnohých zemích se však 

potýkají s jejím nedostatkem, přičemţ energetickou krizí jsou nejčastěji zasaţeny vyspělé 

průmyslové země, které mají nedostatek vlastních zásob fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní 

plyn apod.). 

Dále je třeba upozornit na skutečnost, ţe fosilní paliva patří mezi zdroje nosiče energie, 

které mohou za několik desítek let (zemní plyn 150 let, ropa ještě méně) být nedostatkovým 

zboţím, coţ potvrzují zcela na sobě nezávislé studie. Tyto studie lze však brát pouze jako 

výhledové a ne zcela přesné, ovšem jejich opomíjení by v dalších etapách lidského vývoje 

mohlo přinést nemalé problémy. Proto se jiţ téměř od poloviny 20. století hledají jiné zdroje, 

které budou nosiči energie. Tyto zdroje by významně odlehčily spotřebě fosilních paliv. 

V dnešní době [2] je cenným nosičem energie uran, který je hlavní surovinou                 

pro získávání energie v atomových elektrárnách. Zásoby uranu jsou rovněţ omezené               

a při současné spotřebě by měly být vyčerpány  přibliţně za 100 let. 

Velkému zájmu se těší tzv. regenerativní energie, tedy proud a teplo z větru, slunce, 

geotermie a biomasy. Tyto druhy získávání energie jsou dosud drahé a ještě dlouho drahé 

zůstanou. Dopravní sektor přitom hraje v energetickém průmyslu důleţitou roli. Např. 

v Evropě spotřebují vozidla téměř čtvrtinu celkové spotřeby energie [2]. Přičemţ v příštích 

třiceti letech se počítá s navýšením počtu automobilů aţ o půl miliardy. Aby zůstala energie 

spotřebovaná všemi automobily na konstantní úrovni, musela by např. klesnout průměrná 

roční spotřeba pro vozidlo téměř o polovinu. 

Ţivotní cyklus podstatných nosičů energie naznačuje obr. 3 
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Obr.  3 – Ţivotní cyklus nosičů energie [2] 

4.2 Environmentální hledisko 

Mezi jeden z hlavních faktorů, který ovlivňuje kvalitu ţivotního prostředí, patří doprava 

(viz. graf 1). Největší vliv na ţivotní prostředí má silniční doprava, coţ je zapříčiněno 

spalováním pohonných hmot ve spalovacích motorech, které produkují škodlivé emise.       

Ve výfukových plynech je obsaţeno mnoţství látek a ty nepříznivě působí na ţivotní 

prostředí. Některé z látek mohou mít i karcinogenní účinky. 

 

66%

13%

3%

11%
5% 2%

Energetika - stacionární zdroje Energetika - mobilní zdroje

Energetika - fugitivní emise Průmyslové procesy

Zemědělství Odpady

  

Graf 1– Vypouštění skleníkových plynů do ovzduší v roce 2007 v ČR (upraveno ze zdroje) [8] 

 

Za emise [23] jsou povaţovány nejen skleníkové plyny - oxid uhličitý, oxid dusný      

nebo metan (mají za následek klimatické změny atmosféry). Při ochraně ovzduší je potřeba 
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brát zřetel na tyto další látky: oxid uhelnatý, oxid siřičitý, olovo, alifatické a aromatické 

uhlovodíky, oxidy dusíku aj.  

Kaţdé nové vyráběné vozidlo, které se dostane na trh, musí splňovat příslušné 

homologační předpisy. Ve většině zemí jsou součástí těchto předpisů i ustanovení týkající se 

mnoţství škodlivin ve výfukových plynech. Proto jsou ještě před zahájením prodeje 

uskutečňovány náročná schvalovací měření – tzv. homologační zkoušky [4]. 

Prvním emisním předpisem [23] platným v Evropě pro osobní vozidla byla směrnice  

EHK 15, která nabyla platnost v roce 1971. Po několika pokusech o její přepracování byla 

nahrazena aţ směrnicí EHK 83 z roku 1983, přičemţ v ČR vstoupila v platnost roku 1991. 

EHK 83 se stala základem pro dnešní emisní předpisy, které jsou známé pod názvem EURO. 

Často jsou akceptovány i ve státech mimo EU. První předpis EURO 1 (91/441/ES) byl přijat 

roku 1992 a do dnešní doby prošel čtyřmi novelizacemi, kdyţ 1. září 2009 vstoupila v platnost 

směrnice EURO 5. Předpisy EURO definují maximální limity škodlivých látek obsaţených  

ve výfukových plynech všech automobilů prodávaných v členských zemích EU za účelem 

sniţování obsahu oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků (HC), oxidu uhelnatého (CO) a pevných 

částic (PM) v emisích. Maximální limity škodlivin z výfukových plynů znázorňuje graf 2. 
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Graf 2– Maximální limity škodlivin ve výfukových plynech dle předpisů EURO (upraveno     

ze zdroje) [9] 

 

Důleţitým krokem [19] pro sníţení emisí v ovzduší se stal i fakt, ţe 12. září 2001 přijal 

Evropský parlament Bílou knihu evropské dopravní politiky (COM/2001/370), která se stala 

základem evropské dopravní politiky. Tento dokument reaguje na vývoj a pokrok v oblasti 
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nízkoemisních vozidel na alternativní pohony a především poukazuje na to, ţe trh s vozidly   

na alternativní pohon je samostatný a neustále se rozvíjející. 

Scénář rozvoje alternativních paliv dle Evropské komise uvedený v Bílé knize evropské 

dopravní politiky ukazuje tabulka 1. Z tabulky vyplývá, ţe podle Evropské komise je 

v horizontu deseti let nejperspektivnějším alternativním palivem zemní plyn, na nějţ by pak 

během dalších let mělo navazovat vodíkové hospodářství. Výše uvedený scénář má však 

pouze doporučující charakter. 

 

druh paliva 2005 2010 2015 2020 

zemní plyn [%]    2 5 10 

biopaliva [%]  2 6 7 8 

vodík [%]      2 5 

celkem [%] 2 8 14 23 

 

Tab.  1 – Scénář rozvoje alternativních paliv dle Evropské komise [17] 

 

Při řešení problémů s emisemi [22] nesmí být opomenut ani tzv. Kjótský protokol. 

Vstoupil v platnost 16. února 2005. Jedná se o první mezinárodní smlouvu o sníţení exhalací 

(skleníkových plynů), které způsobují změny podnebí, a zavazuje členy ke sníţení exhalací 

skleníkových plynů o 5,2 % (rozdíl mezi lety 1992 – 2012). Avšak konkrétní závazky 

jednotlivých zemí se liší (ČR – 8 %). K tomuto dokumentu se připojilo 141 států, včetně celé 

EU, Kanady a Ruska. Dokument bojkotovala Austrálie a USA. Některé státy (Indie, Čína, 

Brazílie, aj.) sice dokument podepsaly, nicméně nemají v dohodě určeny konkrétní závazky. 

To je zapříčiněno tím, ţe v přepočtu na jednoho obyvatele vypouští do ovzduší v porovnání 

s průmyslovými zeměmi nesrovnatelně menší mnoţství emisí. 

Kjótský protokol neklade poţadavky přímo na automobilový průmysl jako předpisy 

EURO, nýbrţ na vypouštění emisí jako celek. 

4.3 Ekonomické hledisko 

Kaţdý stát je specifický svou surovinovou základnou, kterou vyuţívá mimo jiné            

pro výrobu paliv. Problém nastává v tom případě, kdy mnoţství surovin je nedostatečné a stát 

je závislý na importu dané látky, např. ropy. Tudíţ je důleţité pro výrobu alternativních paliv 

vyhodnotit moţnost pouţití jiných surovin, kterých má země dostatek. Tím by se sníţil státní 

deficit, vytvořily by se pracovní pozice a vzrostla by ekonomická aktivita.  
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5 Druhy plynných paliv pro pohon automobilů 21. století 

Mezi nejvíce pouţívaná plynná paliva pro pohon automobilů v současné době patří zemní 

plyn, propan-butan a bioplyn. Výhledově se počítá i s vyuţitím vodíku. 

5.1 Zemní plyn 

Zemní plyn je získáván přímou těţbou. Z chemického hlediska [12] se jedná o směs 

metanu, vyšších uhlovodíků, oxidu uhličitého a dusíku, přičemţ hlavní sloţkou je metan     

(cca 98 % obj.). Zemní plyn je extrémně hořlavý a výbušný plyn, bez barvy a zápachu. Jeho 

vlastnosti jsou dány především tlakem a metanem. Před vstupem do distribuční sítě se však  

do zemního plynu přidává páchnoucí látka, tzv. odorant, který v podstatě plní bezpečnostní 

funkci včasné signalizace úniku plynu. Zemní plyn není jedovatý a jeho toxické účinky        

na člověka jsou zanedbatelné. Díky nízké hustotě je zemní plyn lehčí neţ vzduch                    

a v otevřeném prostředí má tendenci stoupat nahoru. 

V praxi [3] se rozlišují dva typy zemního plynu. Mnohem vyuţívanějším je zemní plyn H 

(high – vysoký). Ten má vyšší spalné teplo a obsahuje méně hořlavých sloţek. Druhým typem 

je zemní plyn L (low – nízký). Jako palivo pro pohon automobilů můţe být zemní plyn uţíván 

ve dvou formách. Buď jako stlačený zemní plyn – CNG (Compressed Natural Gas),          

nebo zkapalněný zemní plyn – LNG (Liquefied Natural Gas). Jeho kapalného stavu lze ovšem 

dosáhnout aţ při teplotě -162°C. Při zkapalnění se objem látky zmenší asi 600 krát. Obecně 

mají automobily na zemní plyn označení NGV (Natural Gas Vehicle). V současnosti je zemní 

plyn ve formě CNG daleko více preferovanějším typem paliva neţ LNG, u nějţ je problém se 

skladováním za nízkých teplot a vůbec celková technologie provozu, plnění a přestaveb je 

nákladnější neţ u vozů na CNG. Automobily na LNG jsou středem zájmu hlavně v Severní 

Americe. V Evropě se zatím jedná hlavně o pilotní projekty těchto vozidel. Proto se dále 

bakalářská práce bude věnovat jen problematice CNG vozidel. 

5.2 LPG – propan-butan 

LPG [10] se svým charakterem řadí mezi zkapalněné uhlovodíkové plyny. Je to směs 

převáţně propanu a butanu. V jeho struktuře však nechybí ani vyšší uhlovodíky. Sloţení LPG 

(poměr butanu a propanu) se v kaţdé zemi a v jiném ročním období značně liší. Proto taky 

LPG není vţdy a všude stejně kvalitní. Získává se jako produkt při rafinaci ropy. Kapalná 

frakce se dá vyrobit separací od metanu při těţbě zemního plynu. Za normálních podmínek je 

propan-butan plynem, který lze ale ochlazením (stlačením) lehce převést do kapalného stavu. 
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Tímto zmenší svůj objem aţ 250 krát.  LPG je bezbarvá, vysoce hořlavá a snadno vznětlivá 

látka, s typickým zápachem po odorantu, který svou vůní poukazuje na přítomnost sirných 

látek. LPG není toxický, ovšem po delší expozici se mohou dostavit bolesti hlavy a malátnost. 

Koncentrace butanu přesahující 1,8 % můţe působit narkoticky aţ dusivě. LPG má vyšší 

hustotu neţ vzduch, proto se při rozptýlení do atmosféry drţí při zemi. 

5.3 Vodík 

Vodík je nejčastěji se vyskytujícím prvkem nejen na zemi, ale i v celém vesmíru. Pouze   

1 % hmotnosti z celkového mnoţství na zemi se vyskytujícího vodíku představuje plynný 

vodík. Prakticky nevyčerpatelné jsou zásoby vodíku ve vodě. Významně je zastoupen i ve 

fosilních palivech. Za perspektivní surovinu pro výrobu vodíku je povaţována i biomasa [5]. 

Vodík je moţné vyrábět pomocí elektřiny buď z uhlí, nebo taky z nefosilních zdrojů 

(nukleárních nebo obnovitelných). 

Vodík [11] je bezbarvý plyn a nemá ţádnou charakteristickou vůni. Z hlediska 

nebezpečnosti je klasifikován jako extrémně hořlavý plyn. Vodík  není toxický. Ve vysokých 

koncentracích ale můţe způsobit udušení. Při úniku do atmosféry stoupá nahoru.  

5.4 Bioplyn 

Bioplyn [2, 5]  je biologický plyn, který se získává z biomasy. Existují dvě moţnosti jeho 

výroby: termochemickým způsobem (zplynováním biomasy) nebo biochemickým způsobem 

(metanolovým  kvašením bez přítomnosti kyslíku).  Biomasou se rozumí směs biologického 

původu. Lze ji vyprodukovat vlastní výrobní činností nebo z odpadů převáţně zemědělské     

a potravinářské výroby.  Bioplyn obsahuje přibliţně 50 – 70 % metanu, 27 – 47 % oxidu 

uhličitého, vodík, sulfan  a příměsi dalších plynů. Kvalita bioplynu se liší podle původu          

a produkce. Vhodnou úpravou a zvýšením obsahu metanu alespoň na 90 % se vyrovná kvalitě 

zemního plynu a následně má i podobné vlastnosti. Bioplyn se jako pohonná hmota začal 

pouţívat od 80. let 20. století ve Švédsku. Hlavním důvodem je fakt, ţe bioplyn je zde trvale 

osvobozen od daně. V současnosti však na bioplyn jezdí automobily ve více zemích 

(Švýcarsku, Francii, Německu, Brazílii aj.). V ČR je pouţívání bioplynu pro pohon 

automobilů otázkou příštích několika let. Problémem bioplynu jako paliva je jeho omezené 

mnoţství a především nákladná úprava na kvalitu zemního plynu. 

Protoţe technické řešení automobilů na bioplyn je obdobné jako u vozidel na zemní plyn  

a taky z důvodu, ţe v současnosti nemá toto palivo ve světě tak velké uplatnění, nebude mu 

jiţ v dalších kapitolách bakalářské práce věnována pozornost. 
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6 Posouzení rizik používání plynných paliv v dopravě z hlediska 

jejich fyzikálně chemických vlastností a TBP  

Aby bylo moţné povaţovat provoz automobilů na plynná paliva za bezpečný, je nutné 

vyhodnotit a eliminovat poţárně nebezpečné situace, které jsou s pouţíváním jednotlivých 

plynných paliv spojeny. Ať uţ se jedná o nebezpečí způsobená samotným únikem plynu         

a  následným poţárem (typu Flash Fire) nebo výbuchem mraku par (VCE). Dalším z moţných 

nebezpečí je výbuch a roztrţení samotné tlakové láhve při jejím přehřátí. 

Látky z hlediska chování při úniku a nebezpečí vzniku poţáru i výbuchu jsou 

charakterizovány fyzikálně chemickými vlastnostmi a tzv. technicko bezpečnostními 

parametry (TBP). Fyzikálně chemické vlastnosti mají charakter konstant definujících látku. 

Technicko bezpečnostní parametry jsou hodnotami uzančními, které jsou závislé na celé řadě 

faktorů včetně způsobu stanovení [1]. 

Přehled všech z poţárního hlediska podstatných parametrů jednotlivých plynných 

pohonných hmot uvádí tabulka 2. 

 

    zemní plyn propan-butan vodík 

fy
zi

k
á

ln
ě 

c
h
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ic

k
é 

v
la

st
n

o
st

i 

relativní molekulová hmotnost [g·mol
-1

] 16 44           58 2 

relativní hustota par (vzduch=1) 0,7 1,5 aţ 2 0,07 

teplota varu [°C] −162 −42 aţ −0,5 −252,9 

teplota tuhnutí [°C] −182 < −40 −259,2 

výhřevnost plynné fáze [MJ·m
-3 

(MJ∙kg
-1

)] 34 (50) 94 (46,5) 11 (120) 

rozpustnost ve vodě (při 20°C) [mg·l-1
] nerozpustný nepatrná nepatrná 

te
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h

n
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k
o
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p
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o
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p
a
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teplota vzplanutí [°C] − < −40 − 

teplota hoření [°C] − < −40 − 

teplota vznícení [°C] 537 430 510 

dolní koncentrační mez výbušnosti [% obj.] 4,4 1,5 4 

horní koncentrační mez výbušnosti [% obj.] 15 11 75 

 

                    legenda:  

 

Tab.  2 – Vybrané fyzikálně chemické vlastnosti a TBP parametry plynných paliv pouţívaných 

v dopravě (vytvořeno z uvedených zdrojů) [10, 11, 12] 

 

Jednotlivé fyzikálně chemické vlastnosti a TBP charakterizuje literární pramen [1] 

následovně: 

malé nebezpečí střední nebezpečí vysoké nebezpečí 
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Molekulová hmotnost je prvotní informací, podle níţ můţeme posuzovat chování látky 

v případě nedostatku dalších informací. Je přímo úměrná relativní hustotě par a nepřímo 

úměrná hodnotám difúzního koeficientu, dle nějţ lze odhadnout míru a směr šíření par 

v uzavřených prostorách. V praxi zpravidla látky s vyšší molekulovou hmotností mají nízký 

difúzní koeficient, hůře difundují a v plynném prostředí se hůře zřeďují inertními látkami, 

které sniţují koncentraci výbušného systému. Tato skutečnost je podstatná z hlediska tvorby 

výbušných směsí, převáţně v prostorech se sníţenou úrovní, kanálech a šachtách. 

Relativní hustota par je poměrové číslo, jenţ udává hustotu (měrnou hmotnost) plynu 

vztaţenou k hustotě vzduchu za stejných podmínek. Plyny jako vodík a zemní plyn, jejichţ 

relativní hustota je menší neţ 1, jsou lehčí neţ vzduch a při úniku do atmosféry mají tendenci 

stoupat nahoru. Ostatní plyny mají hodnotu relativní hustoty větší neţ 1, jsou těţší neţ 

vzduch, a proto se drţí při zemi. V souvislosti s tímto faktem je třeba provést vhodné 

bezpečnostní opatření při garáţování automobilů na plynná paliva (umístění vzduchotechniky, 

ventilace apod.). 

Teplota varu je teplota, při které je tlak par kapaliny roven tlaku okolního prostředí. 

Obecně platí, ţe hořlavá kapalina s niţší teplotou varu vytvoří výbušnou atmosféru s větší 

pravděpodobností neţ hořlavá kapalina s vyšší teplotou varu. 

Výhřevnost látky je rovna spalnému teplu sníţenému o kondenzační teplo vody obsaţené 

ve zplodinách hoření. Spalné teplo je teplo uvolněné při dokonalém spálení látky a ochlazení 

zplodin hoření na počáteční teplotu. Z hlediska poţárního nebezpečí je zřejmé, ţe čím vyšší 

bude výhřevnost látky, tím více tepla se uvolní při poţáru. 

Teplota vznícení je nejniţší teplota horkého povrchu, při které se optimální směs par 

nebo plynů dané látky se vzduchem na předepsaném zařízení a při předepsaném pracovním 

postupu vznítí [1]. Podle teploty vznícení se látky třídí do teplotních tříd T1 (nad 450°C) – T6 

(85 – 100°C). Zatřídění látek je provedeno dle normy ČSN 330371. 

Koncentrační hranice výbušnosti určují mezní koncentrace hořlavé látky často ve směsi 

se vzduchem, při kterých dochází k iniciaci a následnému hoření nebo výbuchu a ohraničují 

výbušnou oblast. Hranice výbušnosti jsou závislé na mnoha faktorech, především je nutno 

upozornit na fakt, ţe s rostoucí teplotou a tlakem se výbušná oblast rozšiřuje. 

 

Z tabulky 2 vyplývá, ţe z hlediska fyzikálně chemických vlastností a TBP jednotlivých 

plynných paliv, je nejbezpečnějším plynným palivem stlačený zemní plyn. Při úniku 

z palivového systému stoupá nahoru, jeho teplota vznícení je nejvyšší ze všech uvedených 

paliv, stejně jako dolní koncentrační hranice výbušnosti. 
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Vodík je ještě mnohem lehčí neţ zemní plyn, má i niţší výhřevnost (v přepočtu               

na hmotnost má ale výhřevnost nejvyšší), ovšem výbušná oblast vodíku ve směsi                   

se vzduchem je značná. Problémem vodíku je i jeho nízká viskozita, která způsobuje, ţe vodík 

uniká do ovzduší i sebemenší skulinou. Nebezpečnost vodíku spočívá rovněţ v nízké 

minimální iniciační energii (MIE – je nejmenší energie kapacitní jiskry, která je schopna 

zapálit nejsnadněji iniciovatelnou směs hořlavého plynu nebo páry ve směsi s oxidačním 

prostředkem [1] ) a v moţnosti samovznícení vlivem expanzního tepla.  

Propan-butan se při úniku díky své vyšší hustotě drţí při zemi, a i kdyţ není toxický, 

můţe mít neblahý vliv na člověka  (bolení hlavy, narkotické účinky). Ze tří posuzovaných 

plynných paliv má nejniţší teplotu vznícení a dolní koncentrační hranici výbušnosti. Oblast 

výbušnosti má naproti tomu nejmenší.   

 

Aby se mohla vytvořit [33] nebezpečná koncentrace směsi hořlavého plynu a oxidačního 

prostředku, musí se do ovzduší uvolnit dostatečné mnoţství plynu z plynové soustavy vozidel.  

Mezi možné příčiny úniku plynu do ovzduší patří: 

→ špatná instalace plynové soustavy 

→ skrytá vada materiálů  

→ úmyslné poškození částí vozidla       

→ vysoký nárůst okolní teploty       

 

Výskyt nebezpečné koncentrace tedy nelze v prostorech pro provoz (parkování) automobilů 

na plyn vyloučit. Tyto prostory se podle ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí – Prevence         

a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní pojmy a metodologie řadí do zóny 2, v níţ je 

výskyt výbušné atmosféry nepravděpodobný, popř. se v ní tato atmosféra nachází po velmi 

krátký časový úsek. V prostoru zařazeném v zóně 2 by se při běţném provozu neměly trvale 

nebo často vyskytovat iniciační zdroje. 

Možnými zdroji iniciace mohou být: 

→ plamen 

→ horký povrch 

→ elektrická jiskra 

→ statická elektřina  

 

Pohyb čistého plynu [34] nebo směsi plynů nevytváří prakticky ţádný nebo jen malý 

elektrostatický náboj. Směs plynů často obsahuje pevné nebo kapalné částečky a ty se jiţ 

mohu nabíjet.  
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7 Charakteristika automobilů na plynná paliva 

Jak  jiţ bylo nastíněno v předchozích kapitolách, plyny pouţívané jako pohonné hmoty 

pro motorová vozidla mají různé vlastnosti, odlišným způsobem se vyrábějí a za určitých 

podmínek se jinak chovají. Proto je zcela logické, ţe automobily poháněné CNG se nemohou 

skládat ze stejných konstrukčních prvků jako automobily na vodík a naopak.  

Automobily, ve kterých lze vyuţít CNG nebo LPG jako pohonnou hmotu [4, 17] lze dle 

druhu výroby rozdělit: 

a) individuální přestavby 

Jedná se o přestavbu omezeného počtu automobilů stejného typu ročně. Kaţdý automobil 

upravený na plynový provoz musí individuálně projít revizí a splnit emisní limity. Revize 

provádí např. VÚMV Praha. Následné povolení k provozu vydává příslušný Dopravní 

inspektorát. Obecně při přestavbách automobilů s původně benzínovým pohonem hrozí riziko 

nekvalitně provedených prací a pouţití nevhodných konstrukčních prvků. Přestavené 

automobily ztrácí garanci v autoservisech a redukuje se jejich uţitnost (nádrţ v zavazadlovém 

prostoru apod.). Počet přestaveb se sniţuje z důvodu výroby automobilů na plyn samotnými 

automobilkami. 

b) typové (hromadné) přestavby 

Určitý počet vozidel stejného typu lze přestavit díky povolení k hromadným přestavbám. 

V České republice mají tento typ povolení především vozidla vyráběná automobilkami Škoda 

a Renault. Povolení pro přestavbu vydává Ministerstvo dopravy. Automobily musí projít 

stejnými revizemi jako u individuální přestavby. 

c) sériově vyráběné automobily na plyn 

Z technického i bezpečnostního hlediska se jedná o nejlepší variantu. Vývoj a konstrukci 

automobilů zajišťují samotné automobilky, které zároveň ručí za bezpečnost a kvalitu 

komponentů. Nádrţe na plyn jiţ nemusí umisťovat do zavazadlového prostoru, ale mohou je 

připevnit na podvozek automobilu. V celkovém důsledku jsou tyto automobily téměř 

nerozeznatelné od automobilů na kapalné pohonné hmoty. Mezi nejvíce prodávané 

automobily na plyn patří např. Opel Zafira 1.6 CNG, Ford Transit (na LPG) aj. 

7.1 Charakteristika CNG automobilů 

Automobily na CNG, kterých po světě jezdí jiţ několik milionů, jsou jednou z alternativ 

klasických pohonných hmot. Vše nasvědčuje tomu, ţe opravdový boom těchto automobilů    

na českém trhu nastane v několika příštích letech.  
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7.1.1 Základní komponenty CNG automobilů 

Konstrukce CNG automobilů se liší podle výrobce. Nicméně kaţdý z těchto automobilů 

má stejné základní prvky.  

Plnicí ventil [20] slouţí k plnění tlakové nádoby vozidla zemním plynem na plnicích 

stanicích. Tento ventil se často umisťuje v motorovém prostoru (u přestaveb), někdy               

u čerpacího otvoru běţných paliv nebo samostatně. Zemní plyn je plněn do tlakové nádoby 

(nádrţe), jejíţ objem se pohybuje mezi 70 – 100 litry. Tlakové nádoby se umisťují             

buď do zavazadlového prostoru (u přestaveb), nebo na podvozku vozidla v zadní části 

nápravy a jsou opatřeny multifunkčním ventilem, který má bezpečnostní i provozní funkce 

(řídí dávkování plynu z nádoby a uzavírá tlakovou nádobu při vypnutém zapalování).     

Vysokotlakým plynovým potrubím [20] je při provozu zemní plyn veden do regulátoru 

tlaku plynu, jenţ redukuje vysoký tlak plynu na poţadovanou hodnotu. Elektronické 

vstřikovače zajišťují vstřikování zemního plynu do sacího potrubí jednotlivých válců. Tento 

typ vozidel je s tzv. přímým vstřikováním plynu. U tohoto typu vozidel se ještě obvykle 

nachází palivová lišta, která přivádí zemní plyn od regulátorů tlaku k jednotlivým 

vstřikovačům. Druhým typem vozidel jsou s tzv. centrálním směšováním plynu, u kterých 

důleţitou funkci zastává krokový motorek. Ten na podnět impulzů z řídící jednotky průběţně 

dodává dostatečné mnoţství plynu do směšovače. Zde dochází ke smísení plynu se vzduchem 

a vytvoření zápalné směsi. Další typickou součástí pro oba výše zmíněné typy vozidel je 

přepínač plyn – benzín. Je umístěn na přístrojové desce. Neméně podstatným prvkem CNG 

automobilů je katalyzátor s lambda sondou, která vyhodnocuje sloţení výfukových plynů.    

Na základě vyhodnocených údajů elektronická jednotka řídí přívod plynu. 

Schéma plynového palivového systému CNG vozidla Škoda Fabia je uvedeno v příloze 1. 

7.1.2 Bezpečnost provozu na CNG 

Problematika bezpečnosti provozu automobilů na plynná paliva značně souvisí 

s vlastnostmi daného plynného paliva, jak jiţ bylo naznačeno v předcházející kapitole. V této 

části bakalářské práce je však vhodné poukázat na bezpečnostní prvky, které zajišťují 

z poţárního hlediska bezpečnost automobilů na plyn. 

Základním konstrukčním prvkem v CNG automobilech je tlaková nádoba. Zemní plyn je 

v nádrţích automobilů [26] stlačen aţ na tlak 20 MPa, coţ představuje vysoký tlak. Proto se 

také většina laické veřejnosti a dokonce i část odborné veřejnosti domnívá, ţe provoz 

automobilů na CNG není bezpečný. Nejsou však obavy zbytečné? Dá se říct, ţe jsou. Je třeba 

si uvědomit, ţe tlakové nádoby na stlačený zemní plyn jsou dostatečně přizpůsobeny 
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podmínkám, pro které jsou pouţívány. Tlakové nádoby rovněţ procházejí řadou důkladných 

zkoušek. Testuje se např. odolnost proti poţáru, nárazu nebo zvýšenému tlaku. Díky 

důkladnému testování a pravidelné kontrole tlakových nádob dochází k jejich selhání jen 

v relativně málo případech. Literární zdroj [37] uvádí, ţe ve Spojených státech amerických 

bylo mezi lety 1993 aţ 2001 zaevidováno pouze 8 roztrhnutých tlakových láhví na CNG. 

Průměrně tak svou funkci nesplnila jedna z padesáti tisíc tlakových nádob. Nejčastějším 

důvodem těchto havárií bylo poškození bezpečnostního ventilu na tlakové láhvi. 

Tlakové nádoby na zemní plyn se v současnosti [13] vyrábí ve čtyřech provedeních, které 

uvádí tabulka 3. Typ tlakové nádoby se volí podle toho, jakou hmotnost nádoby jsme schopni 

v konstrukci automobilu z hlediska projektu akceptovat. Důleţitou roli hrají i finanční 

moţnosti. Kaţdá z těchto nádob však splňuje poţadované bezpečnostní standardy.  

 

tlaková nádoba použitý materiál Charakteristika 

CNG 1 celokovové - hliník nebo ocel levné, velká hmotnost 

CNG 2 
kovový obal vyztuţený kompozitním 

výpletem kolem středu (skleněné vlákno) 

odolnost proti tlaku závisí jak na obalu, tak i 

na výpletu, hmotnost menší, draţší 

CNG 3 
kovový obal zcela vyztuţený 

kompozitním výpletem  

celková pevnost tlakové nádoby závisí 

převáţně na výpletu, lehké, ale drahé 

CNG 4 
plastový plynotěsný obal zcela vyztuţený 

kompozitním výpletem 

celková pevnost tlakové nádoby závisí na 

výpletu, lehké ale drahé 

 

Tab.  3  – Přehled pouţívaných tlakových nádob v CNG automobilech [13] 

 

Nejdůleţitějším bezpečnostním prvkem [14, 26] je multiventil, jenţ je přimontován        

na tlakové nádobě. Tento multifunkční ventil se skládá z více ventilů. Plní řadu 

bezpečnostních funkcí a jeho konstrukce je neustále ve fázi zdokonalování. Schéma jednoho z 

pouţívaných multifunkčních ventilů je na obr. 4. Elektromagnetický ventil uzavírá tlakovou 

nádobu po dobu, kdy je vozidlo v klidu. Teprve po nastartování vozidla dostane ventil impulz                

od elektronické řídící jednotky k otevření nádrţe. Při poškození plynových rozvodů na tuto 

skutečnost zareaguje zpětný ventil a uzavře výtokový otvor tlakové nádoby. Tímto zabrání 

úniku většího mnoţství plynu do ovzduší. Naproti tomu tepelná a tlaková pojistka 

zabezpečují, aby při zvýšených teplotách (poţárech) a následném nárůstu tlaku nad kritickou 

mez, nedošlo k roztrţení tlakové nádoby a explozi plynu. To je zajištěno plynulým odtokem 

plynu přes obě pojistky a jeho pomalému odhořívání. Tepelná pojistka je zhotovena                

z Woodova kovu, který je v podstatě pájkou s teplotou tání kolem 90°C. Woodův kov je 

eutektická sloučenina cínu, olova, bizmutu a kadmia.  
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Obr.  4 – Příklad multifunkčního ventilu [14] 

 

Pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti provozu stanovují předpisy pro různé prvky 

palivové soustavy CNG automobilů mnoţství pravidelných kontrol a revizí. 

7.2 Charakteristika LPG automobilů 

V současnosti nejvíce na světě vyuţívaným plynným palivem pro motorová vozidla je 

LPG. Důvodem jsou ekologické i ekonomické výhody.  

Jak uvádí literární pramen [16], LPG systémy je moţné rozdělit do čtyř vývojových 

generací podle vhodnosti pro daný palivový systém automobilů. Ten se měnil v důsledku 

zvyšujících se nároků na přípravu směsi a dodávku plynu do spalovacích motorů. Vývoj 

palivových LPG soustav prošel přes systém s centrálním směšovačem, systém kontinuálního 

vstřikování aţ po dnešní tzv. sekvenční vstřikování. To se od předchozích technologií liší 

tím, ţe vstřikování plynu do válců je řízeno elektronicky. Rozdíl mezi jednotlivými typy je 

především v ceně. Novější technologie jsou draţší a nelze je namontovat do starších vozidel. 

7.2.1 Základní komponenty LPG automobilů 

Základní komponenty LPG vozidel jsou téměř identické jako u automobilů na CNG. 

Schéma běţného LPG systému je uvedeno v příloze 1. 

Nezbytnou součástí [18] kaţdého LPG automobilu je plnicí místo. Obvykle je umístěno          

na karoserii, nejčastěji vedle otvoru pro plnění kapalného paliva. Lze se ovšem setkat              

i s plnicím místem připevněným na taţném zařízení automobilu. Tlakové nádoby na LPG, 

jenţ jsou vyráběné z oceli nebo kompozitního materiálu, se mohou plnit maximálně na 80 % 

jejich kapacity. Důvodem je expanze propan-butanu za zvýšených teplot. Z nádrţe je kapalný 

LPG veden do regulátoru tlaku, který je často nazýván výparníkem. Jeho funkce spočívá 
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v převedení kapalného LPG do plynného stavu za současné regulace tlaku na poţadovanou 

úroveň. Důleţité funkce opět plní multifunkční ventil. Jeho základní funkce jsou provozní 

(plnění nádrţe, odebírání LPG) i bezpečností. Elektronická řídící jednotka ovládá a reguluje 

celý systém, jakoţto i vstřikovače plynu, které dodávají plyn do motoru na popud řídící 

jednotky. Mezi další běţné komponenty LPG automobilů patří lambda sonda (funkce jako     

u CNG) nebo filtr LPG, jenţ chrání vstřikovače před znečištěním tuhými látkami. 

7.2.2 Bezpečnost provozu na LPG 

Tlaková nádrţ [5, 18] je základní provozní a bezpečnostní součástí LPG automobilů. 

Objem nádrţí je obvykle 45 – 60 l a jsou zkoušeny tlakovou zkouškou na 6,7 MPa. Nejvyšší 

dovolený přetlak je 2,5 MPa a tlak při tankování 1 MPa. Nádrţ musí být ve vozidle 

zabezpečena proti pohybu, coţ je zkoušeno dynamickou a nárazovou zkouškou. Pouţívají se 

dva typy tlakových nádob: válcovité a toroidní (obr. 5). 

 

 

 

Obr.  5 – Pouţívané tlakové láhve v LPG automobilech [18] 

 

Vozidlová nádrţ musí být chráněná bezpečnostními ventily zajišťujícími především naplnění 

nádrţe maximálně na jiţ zmiňovaných 80 %. Při zvýšeném tlaku ventily odpouští plyn 

z nádrţe, aby nedošlo k jejímu roztrţení. V současné době všechny tyto funkce zároveň 

obstarává multiventil, jehoţ funkčnost se zkouší Bon Fire testem. Uniklý plyn z nádrţe odvádí 

mimo prostor vozidla plynotěsná schránka a následně odvětrávací potrubí. 

Avšak nejdůleţitějším předpokladem pro zajištění nejvyšší moţné bezpečnosti LPG 

vozidla je správně zvolená a namontovaná plynová soustava, pravidelné kontroly a revize 

celého systému a jednotlivých prvků dle platných předpisů. Neméně podstatný je pak samotný 

přístup uţivatele k automobilu na LPG a jeho zacházení s ním. 

7.3 Charakteristika automobilů poháněných vodíkem 

Vodík je často nazýván palivem budoucnosti a v dopravě je vyuţíván dvojím způsobem. 
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7.3.1 Přímé spalování vodíku v klasických motorech 

 Vodík (stlačený nebo zkapalněný) se spaluje obdobně jako běţné pohonné hmoty.         

Při spalování vodíku vzniká jenom neškodná voda a malé mnoţství kysličníků dusíku. 

Palivový systém motoru je přizpůsoben pomocí elektronického směšovacího systému, který 

určuje směšovací poměr vodíku a vzduchu. Spalování probíhá s přebytkem vzduchu. Přídavný 

vzduch ve spalovacím motoru odnímá teplo a tím klesá teplota plamene pod kritickou mez,  

nad níţ by se směs mohla sama vznítit [4]. 

7.3.2 Využití vodíku v palivových článcích 

Palivový článek [25] ve vozidle vyrábí elektřinu (jedná se o obdobu akumulátoru 

v běţných vozidlech), která je dodávána elektromotoru, jenţ je hnacím prvkem automobilů 

tohoto typu. Elektřina v palivovém článku je vyráběna exotermní elektrochemickou reakcí 

vodíku. Ten do reakce vstupuje buď přímo z tlakové nádoby, nebo se v automobilu musí 

předem vyrobit, např. ze zemního plynu nebo metanolu tzv. reformací. Tento proces však není 

zdaleka tak šetrný k ţivotnímu prostředí, protoţe při něm vzniká oxid uhličitý. Naproti tomu 

při pouţití vodíku předem vyrobeného se do ovzduší vypouští jen voda a vodní páry. Palivové 

články mohou být různého typu (alkalické, s kyselinou fosforečnou aj.), přičemţ závisí hlavně 

na pouţitém elektrolytu v článku. Běţný výstup napětí z jednoho palivového článku je 8 V. 

Pro vytvoření dostatečně velkého napětí se palivové články spojují do skupin. Obr. 6 popisuje 

princip činnosti palivového článku.  

 

 

 

Obr.  6 – Princip činnosti palivového článku [25] 
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Palivový článek se skládá z anody (kladná elektroda) a katody (záporná elektroda). Vodík je 

přiváděn na anodu, kde většinou s přispěním katalyzátoru disociuje na protony a elektrony. 

Protony pronikají elektrolytem ke katodě. Elektrony představující elektrický proud postupují 

ke katodě vnějším obvodem. Na katodě pak probíhá rekce okysličovadla, protonů a elektronů 

za současného vzniku vody. 

7.3.3 Bezpečnost provozu na vodík 

Uskladnění vodíku [27] v tlakových nádobách motorových vozidel je díky jeho 

vlastnostem velmi problematické. V dnešní době jsou pouţívány nádrţe na plynný              

nebo tekutý vodík. Obojí jsou však náchylné k poruše pláště skladovací nádrţe. Nádrţe na 

plynný vodík jsou namáhány provozním tlakem 35 MPa. Jejich konstrukce je znázorněna na 

obr. 7. Skládají se z kompozitního materiálu, který proti proniknutí vodíku chrání speciální 

vrstva polymeru. Nádrţe na tekutý vodík (tzv. kryogenní nádrţe) musí být odolné proti 

nízkým teplotám, poněvadţ vodík lze zkapalnit aţ při teplotě -253ºC. Je třeba rovněţ zajistit 

neustálé chlazení nádrţe a odvod par vodíku, jenţ vznikají vlivem přestupu tepla, pomocí 

pojistného ventilu. V současnosti  jsou uţ ale ve stádiu vývoje další alternativy nádrţí. Únik 

vodíku z těchto nádrţí při jejich poškození je pomalejší, protoţe vodík je vázán na strukturu 

materiálu nádrţe. Jednou z těchto  moţností pro ukládání vodíku je vyuţití metalhydridů, 

které jsou schopny vázat atomy vodíku do mezer mezi svými atomy kovů. Tato technologie 

zajišťuje vysokou míru bezpečnosti a snadnou konstrukci. Značnou nevýhodou je však velká 

hmotnost samotných metalhydridů. Další  moţností je zachycování atomů vodíku na dutých 

uhlíkatých vláknech, jenţ mají průměr v řádu nanometrů.  

 

 

 

Obr.  7 – Konstrukce tlakové nádoby na plynný vodík [27] 
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7.4 Výhody a nevýhody používání automobilů na plyn  

Z předešlého textu je zcela patrné, ţe pouţití jakékoliv plynné látky jako paliva               

do motorových vozidel má své výhody i nevýhody. Některé jiţ byly zmíněny, ostatní budou 

v následující kapitole rozebrány. 

Následující obr. 8 popisuje nejpodstatnější výhody a nevýhody pouţívání jednotlivých 

plynných pohonných hmot v dopravě. 

 

 

 

Obr.  8 – Výhody a nevýhody pouţívání automobilů na plyn 
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Infrastrukturou se rozumí především síť plnicích (čerpacích) stanic, ale také servisů. 

Jelikoţ v České republice je nejpouţívanějším plynným palivem LPG, je proto pro tento typ 

vozidel vybudována dostačující síť čerpacích stanic. Pokud automobilů na CNG bude rapidně 

přibývat, bude finančně a časově náročné vybudovat síť plnicích stanic uspokojujících 

poptávku. To jisté platí i pro vodíkem poháněné automobily. 

Provoz na CNG i LPG [19, 21] je ekonomicky výhodnější neţ provoz vozidel na kapalné 

pohonné hmoty. Je tomu tak hlavně díky niţší spotřební dani plynných paliv (u LPG         

3,93 Kč/kg). CNG automobily jsou dokonce na našich komunikacích aţ do roku 2012 od této 

daně osvobozeny. Od 1. ledna 2009 se na CNG pohony nevztahuje ani silniční daň, kterou 

platí u automobilů na LPG jen podnikatelé. Provoz CNG vozidel vyjde uţivatele přibliţně    

na 1 Kč/km, provoz LPG vozidel na 1,2 Kč/km. Naproti tomu za 1 kilometr ujetý 

v automobilu na benzín musí uţivatel zaplatit asi 2,5 Kč. 

Oktanové číslo vyjadřuje procentuelní objemový podíl izo-oktanu C8H18 (oktanové číslo 

OČ = 100) a n-heptanu  C7H16 (oktanové číslo OČ = 0) ve směsi, která má stejnou odolnost 

proti vzniku detonací při spalování, jako zkoušené palivo. Oktanové číslo však můţe mít         

i hodnotu vyšší neţ 100, coţ vyjadřuje fakt, ţe dané palivo je ještě odolnější neţ čistý         

izo-oktan [4]. Palivo s vyšším oktanovým číslem zaručuje lepší chod motoru a jeho delší 

ţivotnost. Oktanové číslo CNG je 128 a LPG kolem 110-ti. 

Snadnou distribucí zemního plynu je myšlena jiţ vytvořená distribuční síť, kterou je 

zemní plyn dopravován aţ ke spotřebiteli. Je to jistě výhodnější neţ cisternová doprava LPG.  

Pozitivem automobilů na vodík [15] s palivovým článkem, mimo jiţ zmiňované nulové 

emise a uspoření zásoby fosilních paliv, je jejich vysoká akcelerace. Automobil na vodík ji 

totiţ oproti spalovacím motorům dokáţe vyvinout díky efektivnější přeměně energie             

na mechanický pohyb. Spalovací motory musí nejprve rozpohybovat písty ve válcích a pak 

teprve kola. Jako pozitivum se jeví i fakt, ţe elektromotor lze ve vodíkových automobilech 

umístit kdekoliv. Proto design automobilů závisí zcela na konstruktérech. Mezi negativa 

vodíkem poháněných vozidel patří mimo jiné jejich nízký dojezd na natankovanou plnou 

nádrţ (asi 600 km). Limitovaný dojezd je způsoben vlastnostmi vodíku. Z bezpečnostních       

i technických důvodů jej nemůţeme do nádrţí natankovat ve větší míře, abychom tak 

umoţnili větší dojezd. Nemalým problém je rovněţ cena těchto automobilů. Jelikoţ se zatím 

vodíkové automobily nevyrábí sériově, ale spíše se konstruují prototypy, případně málo 

početné série výrobků, náklady na výrobu jsou vysoké. Avšak ani samotný palivový článek 

není levnou záleţitostí. Nelze totiţ pro jeho výrobu pouţít materiály neodolávající 

klimatickým podmínkám nebo vibracím, jenţ budou vyvolány provozem automobilu.  
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8 Současný stav automobilů na plyn s výhledem do budoucnosti 

V současnosti je na celém světě nejvíce plynových automobilů jezdících na LPG.           

Za několik let uţ to ale nemusí být pravda. Automobily na CNG totiţ v poslední době zaţívají 

opravdový rozmach. Zda se naplní prognózy, které podporuje sama EU, ukáţou aţ příští léta.   

8.1 Stav automobilů na CNG u nás i ve světě 

CNG je palivem, které se v dopravě začíná nejvíce [19] uplatňovat v posledních několika 

letech. Rovněţ je jednou z pohonných hmot podporovanou EU (viz. Bílá kniha evropské 

dopravní politiky). Ve většině zemí se i proto zvyšuje počet CNG vozidel (graf 3 vykresluje 

situaci v Německu). V současné době jezdí po světových komunikacích přes 11 milionů CNG 

vozidel (nejvíce Pákistán – 2 miliony) a v Evropě přes milion těchto vozidel. Během deseti let 

by v Evropě tento počet mohl narůst aţ dvacetkrát. Za tímto boomem zemního plynu jako 

paliva stojí rovněţ podpora států samotných. Ty zavedly nulové spotřební daně na CNG    

nebo je sníţily. Často poskytují i dotace na zakoupení tohoto typu vozidel. 

 

 

 

 

Graf 3– Vývoj  CNG vozidel v Německu [14] 

 

V České republice [19, 28] se tato pohonná hmota začala rozvíjet v roce 2006, kdy vznikla 

vzájemná dobrovolná dohoda mezi státem a všemi plynárenskými společnostmi k podpoře 

CNG jako alternativního paliva. Plynárenské společnosti se zavázaly do roku 2020 vystavit 

100 plnicích stanic na CNG. Stát zrušil spotřební daň na CNG. Dále plynárenské společnosti 

poskytují různé dotace, např. na kaţdý zakoupený CNG autobus přispějí aţ 200 tisíc korun. 

Nyní u nás jezdí více neţ 2 000 vozidel na CNG. Plán do budoucna je takový, aby u nás 

v roce 2020 jezdilo 400 tisíc vozidel tohoto typu. K dispozici je nyní 25 plnicích míst, coţ ale 
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zatím není mnoho. CNG vozidlům nahrává i dostupnost na trhu, která je větší neţ u LPG 

vozidel. Aţ následující roky ale ukáţou, zda předpokládaný rapidní nárůst CNG vozidel na 

našich silnicích nebyl jen utopickou myšlenkou.   

8.2      Stav automobilů na LPG u nás i ve světě 

Obliba pouţívání LPG automobilů [21, 28] je značná jak ve světě, tak i v České republice. 

V současnosti je LPG nejrozšířenější plynnou pohonnou hmotou. Více neţ milion vozidel    

na LPG jezdí například v Itálii nebo Polsku. Problém není ani s tankováním. Po celém světě je 

vytvořena hustá síť čerpacích stanic. Co se týče evropských států, tak LPG natankujeme 

všude, kromě Finska a Islandu. U nás jezdí přibliţně 250 tisíc LPG automobilů (přesné 

statistiky nejsou k dispozici) a lze natankovat asi na 600-ti čerpacích stanicích. Před dvěma 

lety jich bylo o 150 víc. Důvodem poklesu počtu čerpacích stanic je konsolidace trhu. Kterým 

směrem se však vývoj LPG vozidel u nás bude ubírat je prozatím nejasné. Jedno je však jisté, 

LPG narozdíl od CNG chybí v České republice státní podpora. Jiţ  zmiňovaná spotřební daň 

je např. v Německu nulová pro CNG i LPG. Proto je zde nárůst čerpacích stanic na LPG 

ročně aţ stoprocentní. V Itálii a Nizozemsku stát vyplácí dotace na přestavbu vozidel a vjezd 

do center světových měst s vozidlem na LPG není zpoplatněn. Problémem je i to,                  

ţe za podporou CNG u nás stojí významné plynárenské společnosti, kdeţto jediným 

subjektem podporujícím v České republice LPG je LPG klub. Ten přispívá na přestavbu 10 % 

z její ceny. Avšak i přes malou podporu státních a občanských institucí u nás počet vozidel  

na propan-butan neustále roste. A postupně by měly opět začít přibývat i čerpací stanice.  

8.3 Vývoj automobilů poháněných vodíkem ve 21. století 

Vodík [5, 28] lze zcela  jistě označit jako palivo budoucnosti. Problematika jeho vyuţívání 

v dopravě je však v řadě zemí teprve otázkou výzkumů. V současnosti jezdí po světě několik 

stovek vozidel na vodík, avšak v malých sériích jsou vyráběny pouze v Japonsku. První 

veřejná vodíková čerpací stanice na světě byla otevřena v roce 2003 v islandském Reykjavíku 

(obr. 9). V roce 2005 bylo v provozu po celém světě jiţ 72 stanic, víc neţ polovina byla 

v Severní Americe. Do konce letošního roku by mělo přibýt dalších 50 čerpacích stanic. Mezi 

evropské země, které nejvíce podporují vodíkové projekty patří Německo a Norsko. V České 

republice zahájila v listopadu roku 2009 provoz první vodíková čerpací stanice. Byla 

postavena v Neratovicích. Od prosince téhoţ roku na ní začal tankovat jediný český vodíkový 

autobus. V nejbliţší době by měla být v Ostravě postavena druhá vodíková čerpací stanice. 
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V minulých letech [15] byly automobilky přesvědčeny, ţe pouţívání vodíku pro pohon 

motorových vozidel je v horizontu několika let reálné. Během loňského a letošního roku své 

názory ale přehodnotily a začaly se soustředit spíše na vývoj hybridních automobilů          

nebo elektromobilů. V letošním roce dokonce Spojené státy americké, které se na vodíkovém 

výzkumu podílely velmi aktivně, zastavily vládní podporu výzkumu automobilů na vodík. 

Důvodem je fakt, ţe dle prognóz nelze v horizontu příštích deseti aţ dvaceti let vyvinout 

hospodárný vodíkový automobil. Ostatní země však o ukončení výzkumů neuvaţují. 

Přelomovým rokem pro vozidla poháněná vodíkem tak bude zřejmě rok 2015, kdy přední 

japonské automobilky mají představit své prototypy vozidel na vodík. Z toho bude patrné,   

zda by sériově vyráběné modely obstály v konkurenci vozidel na jiná paliva. 

 

 

Obr.  9 – První čerpací stanice na vodík, Island [25] 
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9 Právní a technické předpisy týkající se schvalování a provozu 

vozidel na plyn 

V oblasti plynárenství [5] je v současné době v České republice pro plynová a související 

technická zařízení platná dost široká předpisová základna. A to jak na úrovni obecně 

závazných předpisů – zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, tak i na úrovni normativních 

dokumentů, mezi něţ patří české technické normy, technická doporučení, technická pravidla  

a technické instrukce.  

Některé z předpisů, jenţ upravují schvalování a provoz vozidel na plyn, budou rozebrány 

v této části bakalářské práce. Problematice legislativy, zabývající se garáţováním vozidel     

na plyn, bude věnována samostatná kapitola. 

Přehled vybraných aktuálně platných předpisů souvisejících s pouţitím plynu v dopravě je 

uveden v tabulce přílohy 2. 

9.1      Evropské předpisy 

Předpis EHK č. 67, ustanovení pro zkoušení a schvalování vozidel na zkapalněné ropné 

plyny a specifických komponent vozidel 

Je [36] přílohou č. 66 EHK/OSN Dohody 1958 (Dohoda o přijetí jednotných technických 

pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo uţívat                

na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznání homologací, udělených             

na základě těchto pravidel). EHK 67 se vztahuje na zkoušení a schvalování specifického 

vybavení LPG vozidel a vozidel samotných, přičemţ specifickým vybavením se rozumí    

např. nádrţ, uzavírací ventil, regulátor tlaku, vstřikovač aj. Předpis rovněţ vymezuje postup, 

jak zaţádat o homologaci, popř. o její zrušení, a jak udělit homologaci. 

Předpis EHK č. 110, ustanovení pro zkoušení a schvalování vozidel na stlačený zemní 

plyn a komponent vozidel 

Je [36] přílohou č. 109 EHK/OSN Dohody 1958. Vztahuje se na zkoušení a schvalování 

konstrukčních částí CNG vozidel a vozidel samotných. Předpis rovněţ vymezuje postup,      

jak zaţádat o homologaci, popř. o její zrušení, a jak udělit homologaci. 

 

Předpis EHK č. 115, o přestavbě vozidel z provozu na pohon alternativním palivem LPG 

nebo CNG 

Vstoupil v platnost [36] roku 2003 a je přílohou č. 114 EHK/OSN Dohody 1958. Pro státy 

EU je předpis závazný. Přestavbou se rozumí dodatečná montáţ systému CNG nebo LPG     
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do vozidla. Mezi nejdůleţitější technické poţadavky zkoušené po přestavbách vozidel patří 

těsnost systému, upevnění nádrţe, plynné znečišťující emise a výkonné parametry vozidla. 

9.2 České právní a technické předpisy 

Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách,  revizích a zkouškách plynových zařízení,          

ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška [5] se vztahuje na organizace, které manipulují s plynovými zařízeními        

nebo provádějí jejich revize. Jsou zde definována plynová zařízení, jimiţ jsou i zařízení      

pro skladování, přepravu a rozvod plynu. Vyhláška definuje kontroly, revize a zkoušky 

plynových zařízení, jakoţ i poţadavky na odborně způsobilé osoby. 

 

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanovuje 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška definuje [5] vyhrazená plynová zařízení, mezi neţ patří i zařízení                    

pro skladování, přepravu a rozvod plynu. Dále jsou zde vymezeny oprávnění organizací, které 

manipulují s těmito vyhrazenými plynovými zařízeními. 

Výše uvedené vyhlášce podléhají i čerpací stanice na LPG, plnicí stanice a zařízení          

na CNG. V praxi to znamená, ţe např. při návštěvě čerpací [21] stanice na LPG si zákazník 

musí přivolat proškolenou osobu, aby mu dotankovala nádrţ. Ve většině evropských zemí se 

však lze setkat se samoobsluţným způsobem tankování LPG. Proto jsou jiţ čeští zákonodárci 

pod palbou kritiky ze strany LPG klubu, jehoţ zástupci jsou nespokojeni se současným 

stavem české legislativy a ţádají nápravu alespoň v oblasti samoobsluţného plnění vozidel. 

Na druhé straně však stojí fakt, ţe proškolená obsluha u čerpací stanice zajistí správnou 

manipulaci s plnicí hlavicí a tím i bezpečnost celého procesu. 

 

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

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů[39] 

Tato vyhláška mimo jiné upravuje podmínky, které provozovatelé automobilů na CNG 

nebo LPG musí dodrţovat. Vozidla pouţívající LPG nebo CNG jako pohonnou hmotu musí 

být označena nálepkou umístěnou v zadní části vozidla v pravém horním nebo dolním rohu 

s nápisem „LPG“ nebo „CNG“. Vyhláška rovněţ stanovuje, kdy je plynové zařízení 

instalované v automobilu nezpůsobilé k provozu.   

Povinné značení [38] automobilů na plyn upravuje Zkušební metodika silničních vozidel 

ZM-A/19.04 pro LPG a ZM-A/19.14 pro CNG. Značení LPG i CNG vozidel je identické. 
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Obr.  10 – Značení motorových vozidel s pohonem na LPG [38] 

 

Dle uvedené metodiky musí být kaţdé plynové motorové vozidlo označeno ţlutou samolepicí 

nálepkou (obr. 10 vlevo) umístěnou u přípojky dálkového plnění a na zadní části vozidla 

v pravém nebo levém horním rohu. Vozidla kategorie M2 a M3 (vozidla, jenţ mají více neţ 

osm míst k přepravě osob) musí být označeny zelenou nálepkou (obr. 10 vpravo) umístěnou  

u přípojky dálkového plnění, vpředu, vzadu a na vnější straně pravostranných dveří. 

 

Vyhláška č. 197/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování 

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. 

Jedna z částí vyhlášky [5] určuje technické poţadavky na LPG a CNG vozidla. Dále 

uvádí, ţe pokud výrobce nestanoví jinak, je ţivotnost tlakové nádrţe na LPG 10 let a na CNG 

15 let. Touto vyhláškou se plně přejímají jiţ zmiňované předpisy EHK 110 a EHK 115. 

   

TDG 982 02 Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel                 

s pohonným systémem CNG 

Technické doporučení TDG 982 02 určuje poţadavky a podmínky provozu, oprav, údrţby 

a kontroly vozidel s pohonem na CNG. Technické a organizační poţadavky a podmínky 

uvedené v dokumentu mají za cíl sjednotit rozsah prováděných prací a především zajistit 

bezpečnost provozu při uţití CNG jako alternativního paliva motorových vozidel. 

 

TPG 403 01 Použití propan-butanu (LPG) k pohonu motorových vozidel 

Normativní dokument stanovuje podmínky pro montáţ, zkoušení, revize a provoz 

plynového zařízení silničních motorových vozidel, v nichţ je pohonným palivem zkapalněný 

uhlovodíkový plyn propan-butan. 
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10 Problematika garážování motorových vozidel 

Nezbytnou podmínkou pro kvalitní technickou infrastrukturu je vybudování dostatečného 

mnoţství parkovacích míst pro osobní, ale i ostatní motorová vozidla. Za parkovací místa lze 

povaţovat volné prostranství u objektů a garáţe pro automobily.  

Z hlediska poţární bezpečnosti staveb je vţdy předmětem řešení parkování automobilů 

v garáţích. Parkování na volném prostranství u objektů se řeší  ve vztahu ke stanovení 

odstupových vzdáleností od těchto přilehlých objektů [29]. V dnešní době neustále narůstá 

počet vozidel. Především v centrech měst tak vzniká problém s parkovacími plochami v okolí 

objektů. Jediným vhodným řešením pak mnohdy zůstává výstavba podzemních garáţí.  

Jak jiţ bylo naznačeno v předešlých částech bakalářské práce, automobilový průmysl se 

stále více začíná orientovat na výrobu vozidel na plynná paliva. Proto je třeba veškeré 

předpisy týkající se poţární bezpečnosti garáţí (především uzavřených a podzemních garáţí) 

přizpůsobit tomuto nastupujícímu trendu. Je třeba si totiţ uvědomit, ţe např. systém ventilace 

v garáţích je nutno zvlášť dimenzovat pro vozidla na kapalné a plynné pohonné hmoty.         

V některých zemích jiţ mají otázku parkování automobilů na plyn dávno vyřešenou. Jinde se 

teprve hledají moţné varianty, jak k tomuto problému přistupovat.  

10.1 Požární bezpečnost současných garáží  

Problematika poţárů v garáţích [29] je spojena převáţně s hořením vozidel, nikoliv 

stavebních konstrukcí garáţí. Stavební konstrukce garáţí jsou většinou provedeny 

z nehořlavých materiálů, proto případný poţár těchto konstrukcí je v porovnání s poţárem 

vozidla podstatně menší.  

Důleţitým prvkem pro dostatečné zajištění poţární bezpečnosti garáţí je tedy znalost 

chování pohonných hmot automobilů při úniku z nádrţe, respektive při poţáru.  

10.1.1 Pohonné hmoty v garážích  

Při stále častějším pouţívání plynných pohonných hmot je nutno z poţárního hlediska 

dimenzovat garáţe pro automobily na kapalná i plynná paliva. Ty se za různých situací 

chovají odlišně. Kapaliny se při úniku z nádrţe rozlijí na podlahu garáţe a můţe hrozit 

nebezpečí hoření na povrchu kapaliny. Plyny naopak unikají do ovzduší a se vzduchem 

mohou vytvářet výbušnou směs. Srovnání vybraných TBP a fyzikálně chemických vlastností 

zemního plynu (nejbezpečnějšího plynného paliva) s kapalnými pohonnými hmotami uvádí 

tabulka 4. 
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  zemní plyn benzín nafta 

teplota vzplanutí [°C] − −20 55 

teplota vznícení [°C] 537 340 250 

teplota varu [°C] −162 30 - 210 180 - 370 

relativní hustota par (vzduch=1) 0,7 3,5 6 

koncentrační meze výbušnosti [%obj.] 4,4 - 15 0,6 - 8 0,5 - 6,5 

výhřevnost [MJ·kg
-1

] 50 46 43 

 

Tab.  4 – Srovnání základních vlastností kapalných pohonných hmot a zemního plynu 

(upraveno ze zdroje) [19]  

      

Z tabulky můţeme na první pohled usoudit, ţe zemní plyn je dle TBP a fyzikálně chemických 

vlastností pravděpodobně nejbezpečnější pohonnou hmotou (nejvyšší teplota vznícení, nízká 

hustota par, nejvyšší dolní koncentrační hranice výbušnosti). Výhřevnost zemního plynu je 

sice vyšší neţ u kapalných paliv, jedná se však pouze o hodnotu vztaţenou na jeden kilogram 

paliva. V praxi benzínové nádrţe zaujímají aţ třikrát větší objem neţ tlakové zásobníky        

na zemní plyn.  

Avšak abychom mohli určit, zda je zemní plyn opravdu nejbezpečnějším palivem, je třeba 

vycházet z praktických zkušeností, komplexních testů automobilů a vědeckých studií. I kdyţ 

mají kapalné pohonné hmoty velmi nízkou dolní koncentrační mez výbušnosti, je nutné si 

uvědomit, ţe jsou to kapaliny. Musí se tedy nejprve zahřát na teplotu varu a pak se můţe 

vytvořit výbušná koncentrace par.   

Nicméně např. výsledek testu [31] německého autoklubu prokázal, ţe CNG automobily 

jsou bezpečné (i v případě poţáru). K zajímavému závěru dospěl také rakouský soudní znalec 

Bernard Schneider. Podle jeho výzkumů vykazuje vyšší potenciál rizika netěsná benzínová 

nádrţ neţ netěsná tlaková nádrţ na zemní plyn. V České republice [29] byly provedeny 

experimenty s osobními automobily na CNG, kdy poprvé v EU byla v podmínkách poţáru 

ověřována celá plynová soustava (dříve jen zkoušky zaměřené na určitou část plynové 

soustavy). Bylo testováno 6 osobních automobilů, přičemţ u různých dvojic vozidel byl 

simulován poţár v blízkosti automobilu, pod automobilem a v jeho kabině. U pěti vozidel 

dopadl poţár dle předpokladů – vyhořel celý objem tlakové láhve, u šestého došlo k závadě   

na průtokovém ventilu a nádrţ se po několika minutách roztrhla. Z experimentu vyplynulo,  

ţe správná instalace a kontroly plynové soustavy jsou základním předpokladem pro bezpečný 

provoz CNG vozidel. U LPG a vodíku nebyly dosud provedeny podobné experimenty v ČR 

ani v zahraničí. 
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10.1.2 Projektování garáží v ČR z hlediska požární bezpečnosti 

Poţární bezpečnost garáţí je v ČR řešena v příloze I technické normy ČSN 73 0804  

Poţární bezpečnost staveb – Výrobní objekty [30]. V únoru letošního roku 2010 byla 

schválena revize původní verze tohoto dokumentu z roku 2002. Tvůrci normy (členové 

technické normalizační komise) tímto reagují na trendy v oblasti garáţování vozidel. Pomalu 

se totiţ zvyšuje počet automobilů na plyn na našich silnicích. Nově budované garáţe jsou 

technicky na vyšší úrovni neţ dříve (zakladačové garáţe aj.). Přijetím normy dochází            

ke zpřísnění poţadavků v oblasti poţární bezpečnosti garáţí, rozšíření moţností parkování 

automobilů na plyn a zlepšení podmínek pro hašení poţárů vozidel v garáţích jednotkami 

poţární ochrany. 

Třídění garáţí zůstává stejné. Norma však jiţ rozlišuje vozidla na kapalná a plynná paliva, 

čímţ jsou jednoznačně stanoveny podmínky pro parkování automobilů na plynná paliva 

v garáţích. V souvislosti se zavedením pojmu „vozidla na plynná paliva“ se hromadné garáţe 

třídí dle odvětrání na otevřené, částečně otevřené a uzavřené. Z dlouhodobých zkušeností [29] 

je známo, ţe otevřené garáţe (s vyšší hodnotou parametru odvětrání) vykazují mnohem lepší 

podmínky poţární bezpečnosti neţ garáţe uzavřené (s niţší hodnotou parametru odvětrání).    

I proto jsou otevřené garáţe z bezpečnostního hlediska mnohem vhodnější pro parkování 

automobilů na plyn neţ garáţe uzavřené.   

Norma klade rovněţ vyšší poţadavky na instalaci poţárně bezpečnostních zařízení 

v garáţích (SHZ, EPS, SOZ aj.). 

 

Garáže se podle druhu vozidel třídí: 

→ garáţ skupiny 1 – pro osobní automobily, dodávkové automobily a jednostopá vozidla 

→ garáţ skupiny 2 – pro nákladní automobily, autobusy a speciální automobily 

→ garáţ skupiny 3 – pro traktory a samojízdné stroje 

 

Podle seskupení odstavných stání se garáže třídí na: 

→ jednotlivé garáţe – s nejvýše třemi stáními a s moţným i jediným výjezdem 

→ řadové garáţe – s více neţ třemi stáními, která jsou buď v jedné řadě, nebo ve dvou řadách  

  za sebou a kaţdé stání v první řadě má samostatný výjezd 

→ hromadné garáţe – slouţící k odstavování (odstavná garáţ) nebo parkování (parkovací  

 garáţ) více jak tří vozidel se společným výjezdem 

 

Garáţe s hromadnými zakladačovými systémy (obr. 11) a jinými mechanizovanými 

systémy garáţí se vţdy posuzují jako hromadné garáţe. Z pohledu poţární bezpečnosti se 
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rozdělují na garáţe, které mají zajištěn automatický provoz (vozidla jsou automaticky 

umístěna dálkovým ovládáním na určité stání), a na garáţe, ve kterých umístění vozidel        

na příslušná stání zajišťují v menší či větší míře zaměstnanci garáţí. Pro tyto garáţe jsou 

stanoveny specifické poţadavky. Musí u nich být vţdy posouzena moţnost zásahu a případně 

navrţena zařízení a opatření, která umoţní efektivní protipoţární zásah. 

 

 

Obr.  11 – Garáţ s hromadnými zakladačovými systémy [32] 

 

Podle druhu paliv se vozidla dělí na: 

→ s kapalnými palivy nebo elektrických zdrojů (bez ohledu na kombinaci s těmito palivy) 

→ s plynnými palivy, popř. v kombinaci s elektrickým zdrojem 

 

Základní posuzovanou jednotkou z hlediska poţární bezpečnosti garáţí je poţární úsek. 

Kaţdá jednotlivá garáţ musí tvořit samostatný poţární úsek kromě garáţe u rodinného domu 

(podle podmínek vyhlášky 23/2008 Sb. [7]). Řadové garáţe se člení do poţárních úseků podle 

počtu stání. Při instalaci SHZ, DHZ nebo PHZ můţe jeden poţární úsek mít aţ dvakrát více 

stání. Hromadné garáţe se dělí na poţární úseky nejen podle počtu stání, ale i podle vybavení 

aktivním poţárně bezpečnostním zařízením. Hromadné garáţe s větším počtem stání je nutno 

vybavovat elektrickou poţární signalizací s detektory hořlavých směsí. 

Poţadavky na stavební konstrukce se stanovují podle stupně poţární bezpečnosti 

poţárního úseku.  
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Případné poţadavky na zvýšení poţární odolnosti stavebních konstrukcí v garáţích se 

nejeví jako nezbytně nutné. Při poţárech nedochází k rozšiřování poţárů nebo destrukcím 

stavebních konstrukcí a jejich částí. Skutečností, kterou je nutné v této souvislosti uvést je,   

ţe skutečná poţární odolnost stavebních konstrukcí je vyšší neţ normově poţadovaná. Tato 

skutečnost je vyvolána poţadavky na masivnost stavebních konstrukcí zejména podzemních 

garáţí ve vztahu k poţadavkům statiky stavebních konstrukcí [29]. 

Podstatným prvkem pro bezpečný pobyt osob v garáţích jsou správně navrhnuté únikové 

cesty, jejich značení a osvětlení. Únikové cesty se nemusí navrhovat u jednotlivých                 

a řadových garáţí, kde je východ na volné prostranství. Neméně důleţitá je i instalace 

přenosných hasicích přístrojů v garáţích. 

Dalším významným technickým předpisem v oblasti poţární bezpečnosti garáţí je 

technické doporučení TDG 982 01 Vybavení garáţí a jiných prostorů pro motorová vozidla 

s pohonným systémem CNG [6]. Tato doporučení, jenţ nabyla platnost 1. února 2009, určují 

poţadavky na vybavení garáţí a dalších prostor vyuţívaných k parkování, odstavování a stání 

motorových vozidel s pohonem na CNG. Rovněţ vymezují podmínky pro projektování, 

výstavbu a provoz. Doporučení konkrétně stanovují minimální poţadavky na vybavení 

daných prostor PBZ a stanovují podmínky bezpečného provozního reţimu v těchto objektech. 

Tyto poţadavky jsou uvedeny v příloze 3. 

Doporučení se nevztahují na podzemní hromadné garáţe pro veřejné uţívání ve smyslu 

vyhlášky č. 23/2008 Sb.[7]. 

10.1.3 Zahraniční předpisy pro požární bezpečnost garáží 

Stejně jako naše technické přepisy, tak i ty zahraniční reagují na zvyšující se počet 

automobilů na plyn. 

Literární pramen [29] popisuje rozbor několika významných zahraničních předpisů 

zabývajících se poţární bezpečností garáţí. Z rozboru vyplývá, ţe v problematice parkování 

automobilů na plynná paliva v podzemních a uzavřených garáţích neexistuje jednoznačný 

trend, kterým by se inspirovaly všechny země. Porovnávány byly předpisy platné ve Velké 

Británii, Rakousku, Finsku a předpisy NFPA. Z rozboru jsou zřejmé následující poznatky: 

 

→ kaţdý z předpisů specificky  vymezuje samostatné poţární úseky garáţí 

→ mezní rozměry poţárních úseků jsou dány plochou, nikoliv počtem stání (ČR) 

→ elektrická poţární signalizace je za specifických podmínek nutná ve většině předpisů,  

     stejně jako SHZ (ne však ve všech), plynová detekce není v garáţích předepsaná 
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→ dostatečné odvětrání  poţadují všechny předpisy, s vyšším  rizikem (plocha, počet podlaţí)  

     se zvyšují poţadavky na odvětrání od přirozeného k nucenému  

→ všechny předpisy řeší oddělení garáţí stavebními konstrukcemi od ostatních částí objektu 

→ ani jeden předpis se nezabývá  specifickými podmínkami pro hašení poţáru a nezakazuje  

     vjezd vozidel na plynná paliva do podzemních garáţí 

 

Z provedeného posouzení jednotlivých předpisů je patrné, ţe kaţdý z dokumentů řeší 

podmínky poţární bezpečnosti v návaznosti na rozvoj plynových automobilů v menším         

či větším rozsahu. Problematiku poţárního zabezpečení garáţí ale neřeší komplexně ani jeden 

předpis. Ve všech předpisech chybí posouzení moţností zásahu hasičů při poţáru. Toto 

posouzení se ukazuje jako významné především v garáţích zakládačových a garáţích,        

kde jsou sloţité podmínky pro zásah. 

Po porovnání zahraničních a českých předpisů lze usoudit, ţe přepracovaná příloha I 

normy ČSN 73 0804 [30] stanovuje komplexní podmínky pro poţární bezpečnost garáţí. 

10.2 Možnost parkování automobilů na plyn v podzemních garážích v ČR 

V České republice je v současnosti parkování automobilů na LPG i CNG v podzemí 

zakázáno. I kdyţ pokud bychom byli majiteli podzemních garáţí a chtěli v nich povolit 

parkování těchto automobilů, naše legislativa by nám to de facto umoţnila. V platnosti jsou 

totiţ současně dvě vyhlášky, které daný problém řeší různým způsobem. Dle vyhlášky 

341/2002 Sb. [39] je zakázáno vjíţdět do uzavřených skladovacích, garáţních a obdobných 

prostorů, u nichţ není výslovně povolen vjezd vozidel poháněných LPG nebo CNG. Výslovné 

povolení však závisí pouze na majiteli garáţe. Naproti tomu vyhláška 23/2008 Sb. [7] říká, ţe 

v podzemní hromadné garáţi určené pro veřejné uţívání nelze parkovat vozidla s pohonem na 

plynná paliva.  

Proto je třeba co nejdříve vyřešit tento legislativní chaos a definovat přesné podmínky,    

za kterých smí vozidla poháněné plynem vjíţdět do podzemních hromadných garáţí. Prvním 

významným krokem je jiţ zmiňované přijetí revize normy ČSN 73 0804 [30]. Norma definuje 

podmínky (parametry odvětrání), kdy automobily na plynná paliva smějí vjíţdět                      

i do podzemních hromadných garáţí. 

Je zřejmé, ţe zákazník při koupi nového automobilu uvaţuje i s otázkou, zda bude mít 

moţnost zaparkovat automobil téměř kdekoliv. V některých zemích, včetně ČR, je však 

zakázán vjezd automobilům na plyn (LPG nebo CNG, případně obojím) do většiny 

podzemních garáţí. Tento zákaz však bývá ze strany řidičů často porušován. S přibývajícím 
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počtem automobilů na plyn se situace bude stále zhoršovat. Majitelům plynových vozidel [31] 

v tomto směru nahrává fakt, ţe rozpoznat automobil na plynná paliva od běţného 

benzínového je na první pohled téměř nemoţné. Automobily na plyn by sice měly být podle 

vyhlášky 342/2001 Sb. [39] označeny, avšak mnozí řidiči toto ustanovení nerespektují. Pokud 

zjistíme, ţe v podzemní garáţi i přes zákaz parkuje plynový automobil, nelze tuto skutečnost 

ohlašovat na policii. Podzemní garáţe totiţ většinou vlastní soukromé subjekty, které by si 

měly dodrţované příkazy a zákazy kontrolovat sami, např. skrze placenou ostrahu. 

Tudíţ by se měla provést dostatečná opatření, která by problematiku zákazu parkovaní 

plynových vozidel na označených místech v co nejbliţší době vyřešila. Je potřeba si ale 

uvědomit, ţe tato problematika je značně komplikovaná, a proto nelze najít vhodné řešení ze 

dne na den. 

10.3      Parkování automobilů na plyn v podzemních garážích v Evropě 

Legislativa upravující garáţování plynových vozidel v podzemí je v kaţdé zemi odlišná. 

Někde je zakázáno parkovat v podzemí CNG i LPG automobily, v jiných zemích je naproti 

tomu parkování obou typů vozidel povoleno. 

V Německu [16] kaţdá spolková země řeší garáţování automobilů samostatně skrze 

předpis Garagenverordnung. Tyto předpisy spolu z velké části korespondují. Pro všechny 

spolkové země je platný federální předpis (doporučení) Mustergaragenverordnung, ve kterém 

parkování plynových automobilů v podzemí není zakázáno. Teoretický zákaz pro vjezd 

automobilů na plyn tak můţe vydat pouze majitel podzemní garáţe na základě domovního 

práva (nehrají v tom roli provozní ani technické důvody).  

V Itálii [31] byl původně povolen vjezd do podzemních garáţí automobilům poháněným 

plynem, jehoţ relativní hustota byla menší neţ 0,8 (lehčí neţ vzduch – zemní plyn). Od roku 

2002 mohou v prvním podzemním podlaţí parkovat i automobily na plyn (LPG), který je těţší 

neţ vzduch. Tyto vozidla však musí vyhovět předpisu EHK č. 67. Ve Velké Británii 

neexistuje ţádný legislativní dokument, který by zakazoval parkování CNG nebo LPG 

automobilů ve veřejných podzemních prostorách. Jsou však vydaná doporučení pro bezpečné 

parkování (v dobře větraných prostorách mimo zdroje moţného vznícení). Ve Francii, Litvě, 

Rumunsku aj. státech prozatím neexistuje legislativa, která by daný problém upravovala. Je to 

dáno malým počtem vozidel na plyn. Rozhodnutí je tedy na majiteli garáţe. V Holandsku smí 

parkovat v podzemí LPG i CNG automobily. Dalšími zeměmi, kde není problémem 

zaparkovat vozidlo na CNG v podzemí je např. Švýcarsko, Rakousko, Slovensko nebo Velká 

Británie.  
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11 Návrh řešení parkování automobilů na plynná paliva 

v podzemních hromadných garážích 

Jak jiţ bylo nastíněno v předchozí kapitole, nejvýhodnější z hlediska poţární bezpečnosti, 

by bylo parkovat automobily na plyn na volném prostranství, popř. v otevřených garáţích. 

Nicméně ne vţdy lze tento typ parkování řidičům umoţnit. Příčinou jsou hlavně nedostatečné 

prostory pro výstavbu parkovacích míst na volném prostranství, především ve větších 

městech. Proto je nutné v předstihu konstrukčně a technicky přizpůsobit podzemní garáţe pro 

parkování automobilů na plynná paliva. Pokud by totiţ i v následujících letech platil zákaz 

vjezdu automobilů na plyn do podzemních garáţí, docházelo by zcela jistě při stoupajícím 

počtu plynových automobilů stále častěji k porušování tohoto zákazu. Při případném úniku 

plynu nebo poţáru v garáţích by pak hrozilo větší nebezpečí pro přítomné osoby i zasahující 

hasiče. 

11.1 Zajištění bezpečného provozu podzemních hromadných garáží 

Aby garáţe umoţňovaly bezpečné parkování vozidel poháněných plynnými palivy,         

je nutné posoudit a provést dostatečná technická a organizační opatření. 

11.1.1 Technická opatření 

Základními technickými opatřeními se rozumí instalace poţárně bezpečnostních zařízení. 

a) plynová detekce 

Včasná detekce uniklého plynu z plynové soustavy automobilů je prvotním krokem       

pro zajištění  bezpečného provozu v podzemních garáţích. Proto je nutné v celém prostoru 

garáţe instalovat vhodné detektory plynů, které přítomné osoby upozorní na moţné 

nebezpečí. Je výhodné volit alespoň dvoustupňovou signalizaci úniku plynu. Při dosaţení      

1. stupně, asi 10 % dolní meze výbušnosti, aktivuje plynová detekce optickou i akustickou 

signalizaci a ohlásí únik plynu do místa s trvalou obsluhou. Při dosaţení 2. stupně (20 – 40 % 

dolní meze výbušnosti) se aktivuje ventilace, zapne nouzové osvětlení a vypne přívod 

elektrického proudu do prostoru garáţe. Dvoustupňovou signalizací se zamezí zbytečné 

panice přítomných osob. Pokud by se jednalo jenom o malý únik plynu, nemusely by se 

provádět ani další bezpečnostní opatření jako např. ventilace. 

 

b) ventilace 

Kdyţ se v garáţi vytvoří výbušná atmosféra (směs vzduchu a uniklého plynu) přesahující 

určité procento dolní koncentrační meze výbušnosti (2. stupeň signalizace), musí se spustit 
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ventilace. Ta při správné funkčnosti sníţí koncentraci výbušné směsi pod dolní mez 

výbušnosti. Nemůţe pak jiţ dojít k iniciaci směsi. Ventilace musí být uzpůsobena konkrétním 

garáţovým prostorům. Podzemní hromadné garáţe musí být vybaveny nuceným větráním, 

které zajistí dostatečnou výměnu vzduchu. Je doporučeno stanovit počet výměn vzduchu 

podle druhu vyskytujících se plynů (u LPG více výměn vzduchu – těţší plyn, hůře se 

rozptyluje do ovzduší). Druh uniklého plynu rovněţ ovlivní to, odkud je nutné při větrání 

zajistit plynulý odtok nebezpečného plynu (u LPG z nejspodnějších míst garáţe, u CNG         

a vodíku naopak). Nejlepším řešením by bylo rozdělit odsávání do sekcí. Při úniku plynu by 

se spustilo větrání v dané sekci. Tím by se velmi rychle sníţila výbušná koncentrace plynu se 

vzduchem. 

 

c) sprinklerové stabilní hasicí zařízení 

Doporučuje se posoudit, zda je nezbytné instalovat SHZ, popř. PHZ. Hlavním kritériem je 

členitost a velikost garáţových prostor. V zakladačových systémech garáţí by SHZ mělo být  

instalováno (popř. PHZ spouštěné od EPS). Praxe [29] ukazuje, ţe prozatím nedošlo 

k rozsáhlejšímu poţáru v hromadných garáţích, kde nebylo instalováno SHZ nebo PHZ. 

Zasahující hasiči tuto skutečnost ale povaţují za velké štěstí. Orientace mezi automobily je 

sloţitá a vést hadicové vedení do některých garáţí (zakladačových) je téměř nemoţné. 

V dalších případech se instalace SHZ, PHZ a EPS provede v souladu s příslušnými 

normami poţární bezpečnosti staveb (řady 73 08xx). 

Pokud by garáţe byly dostatečně vybaveny poţárně bezpečnostními zařízení, proces úniku 

plynu by pak probíhal podle schématu na obr. 12. Při poţáru by v některých případech bylo 

navíc aktivováno jiţ zmíněné SHZ. 

 

 

Obr.  12 – Předpokládaný vývoj situace v garáţích při úniku plynu (upraveno ze zdroje) [29] 
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Dalšími možnými technickými opatřeními je myšlena: 

→ montáţ elektroinstalace v nevýbušném provedení (vyloučení iniciačního zdroje) 

→ kabely provést v nehořlavém provedení 

→ posouzení tlaků při moţném výbuchu plynu a dimenzování nosných konstrukcí 

     na tento tlak (praxe ale ukazuje, ţe zřídkakdy dojde k výbuchu láhve s CNG či LPG) 

 

Samostatným problémem je statická elektřina, která můţe iniciovat uniklý plyn 

z automobilu. Existence statické elektřiny [35] je patrná, ale lze ji obtíţně kvantifikovat.  

Prakticky nelze zamezit elektrostatickému nabíjení částic v plynu. Zabránit iniciaci plynu 

je tedy moţné buď vyloučením výbušné atmosféry (nelze říct, ţe nikdy plyn neunikne            

z vozidla), nebo omezením vzniku zápalných výbojů (uzemnění všech vodivých předmětů, 

vyloučení pouţívání vysoce nevodivých materiálů, aj.). 

V úvahu by tedy přicházelo uzemňovat plynová vozidla při vjezdu do garáţí                

nebo provádět podlahy z vodivých materiálů.  

11.1.2 Organizační opatření 

→ do garáţí povolit vjezd plynových vozidel po předloţení potvrzení od oprávněného   

     subjektu o montáţi nebo kontrole plynové soustavy vozidla   

→ zajistit pravidelné obchůzky garáţí za účelem kontroly plynových vozidel,   

     zda nedochází k jejich poškozování nebo nedbalé manipulaci s nimi 

→ důkladně informovat veřejnost o bezpečném pouţívání automobilů na plyn    

     a v autoškolách zavést povinné školení, které se bude věnovat dané problematice 

→ připravovat hasiče na zásahy s výskytem automobilů na plyn (časopis RESCUE report  

     provedl v loňském roce mezi dobrovolnými i profesionálními hasiči výzkum zaměřený  

     na hašení poţáru CNG vozidla, jehoţ výsledky znázorňuje graf  4.) 

 

85%

10%
5%

nevím co dělat šel bych do rizika vím co dělat

 

Graf 4– Víte co dělat při poţáru vozidla na CNG? (upraveno ze zdroje)  [31] 
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11.2 Návrhy změn v české legislativě 

Z bezpečnostních důvodů nelze povolit parkování automobilů na plyn v podzemních 

garáţích, aniţ by byla provedena potřebná opatření. Norma ČSN 73 0804 [30] vydaná 

v letošním roce do jisté míry zmírňuje stanovisko vyhlášky 23/2008 Sb. [7], která zakazuje 

parkování plynových vozidel v podzemních hromadných garáţích. Dle výše uvedené normy 

mohou automobily na plyn parkovat ve všech hromadných a některých řadových garáţích 

tam, kde poţární úseky garáţí jsou povaţovány za otevřené nebo částečně otevřené. Tyto 

garáţe ale musí splnit i další poţadavky normy. 

Pro bezpečné parkování automobilů na plyn ve všech garáţích je tedy nutné provést 

následující změny v české legislativě: 

 

→ provést revizi technického doporučení TDG 982 01 [6] v návaznosti na ČSN 73 0804 [30] 

→ vytvořit technická doporučení pro parkování LPG automobilů v garáţích  

→ upravit vyhlášku 23/2008 Sb. [7] tak, aby bylo moţné v nově budovaných i současných    

     garáţích parkovat vozidla s CNG a LPG pohonem, avšak jen za podmínek splnění   

     poţadavků příslušných technických předpisů (povolení parkovaní LPG v uzavřených  

     a podzemních garáţích aţ po vytvoření technických doporučení – hlavně návrh ventilace) 

 

pozn. Podmínky pro parkování vodíkových automobilů prozatím není nutné podrobně řešit 

specifickým technickým doporučením. To z důvodu malého počtu těchto vozidel         

na komunikacích v ČR a jejich nejasného vývoje. Během následujících deseti let budou 

pro jejich parkování postačovat volná prostranství, případně otevřené nadzemní garáţe. 

 

Pro parkování  automobilů na plyn je nutné uzpůsobit co nejvíce současných garáţí (řidiči 

si těţko budou přesně pamatovat, kde mohou a nemohou parkovat). Přednostně těch, které se 

nachází v centrech přeplněných měst a v blízkosti obchodních center. Doporučuje se podle 

kapacity a lokalizace garáţí posoudit, zda je ekonomicky výhodné investovat do jejich 

přestavby, a jestli je vůbec rekonstrukce stávajících garáţí technicky moţná.  

Při rekonstrukci stávajících garáţí na garáţe vhodné pro parkování automobilů na plyn je 

doporučeno na základě projektové dokumentace určit, zda jsou parametry ventilace 

dostačující. Pokud to bude technicky a ekonomicky moţné, měly by být úpravy garáţí 

provedeny tak, aby vyhověly poţadavkům na nově projektované garáţe. Při nesplnění 

poţadavků technických předpisů se doporučuje podrobně posoudit moţnosti pro parkování 

automobilů na plyn. 
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12 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá problematikou poţárního zabezpečení automobilů na plyn      

a hodnotí moţnosti jejich parkování v podzemních hromadných garáţích. Pro posouzení rizik 

spojených s provozem a garáţováním těchto automobilů byly pouţity české i zahraniční 

právní předpisy, technické normativní dokumenty, vědecké studie a odborné publikace. Cílem 

práce bylo posoudit bezpečnost automobilů na plyn a navrhnout vhodná opatření pro jejich 

parkování v podzemních hromadných garáţích. 

V jedné z kapitol jsou z hlediska fyzikálně chemických vlastností a TBP charakterizována 

všechna plynná paliva, která se v dnešní době pouţívají jako pohonné hmoty v dopravě. 

Z posouzení těchto vlastností vyplývá, ţe stlačený zemní plyn je nejbezpečnějším plynným 

palivem. Avšak abychom mohli určit, zda je stlačený zemní plyn bezpečnějším palivem      

neţ kapalné pohonné hmoty, je třeba vycházet nejen z jiţ zmíněných charakteristik,             

ale i z praktických zkušeností, komplexních testů automobilů a vědeckých studií.   

V bakalářské práci jsou dále shrnuty výhody a nevýhody jednotlivých typů automobilů    

na plyn (CNG, LPG a vodík) a nastíněn jejich moţný vývoj v následujících několika letech. 

Největší zastoupení plynových vozidel na světových komunikacích zaujímají v současnosti 

LPG automobily. Během posledních let ale začíná vysokým tempem narůstat počet CNG 

vozidel, které se výhledově jeví jako vysoce perspektivní. Naopak vodíkové automobily, 

oproti původním předpokladům, pravděpodobně nezaţijí v nejbliţších letech významný 

rozmach. Důvodem je fakt, ţe dle prognóz nelze v horizontu příštích deseti let vyvinout 

hospodárný vodíkový automobil. 

Závěrečná část se věnuje problematice parkování automobilů na plyn v podzemních 

hromadných garáţích. V České republice bylo ještě v nedávné době zakázáno parkování 

v podzemí všem plynovým vozidlům. Nyní jiţ mohou parkovat plynová vozidla v těch 

garáţích, které splňují poţadavky technického předpisu ČSN 73 0804 [30]. Aby byla tato 

problematika komplexně vyřešena, je doporučeno provést revizi technického doporučení    

pro parkování CNG vozidel a vytvořit technická doporučení pro parkování LPG automobilů. 

Návrhy opatření pro bezpečné parkování v podzemních garáţích spočívají především 

v instalaci vhodných poţárně bezpečnostních zařízeních. Těmi se rozumí plynová detekce, 

ventilace, popř. sprinklerové stabilní hasicí zařízení. Neméně podstatné je i informování 

veřejnosti o bezpečném pouţívání automobilů na plyn a příprava hasičů na moţný zásah        

u hořícího automobilu na plyn. 

 



41 

Seznam použité literatury 

[1]     BARTLOVÁ, Ivana; BALOG, Karol. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových    

         havárií I.. 2. vydání. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2007.  

         191 s. ISBN 978-80-7385-005-0. 

[2]     KAMEŠ, Josef. Alternativní pohony automobilů. 1. vydání. Praha : BEN - technická  

          literatura, 2004. 232 s. ISBN 80-7300-127-6. 

[3]     MATĚJOVSKÝ, Vladimír . Automobilová paliva. 1. vydání. Praha : Grada  

          Publishing, a.s., 2005. 223 s. ISBN 80-247-0350-5. 

[4]     VLK, František. Paliva a maziva motorových vozidel. 1. vydání.  

          Brno : Prof. Ing. František Vlk, DrSc., 2006. 376 s. ISBN 80-239-6461-5. 

[5]     ŢÁKOVEC, Jan. Informační servis gas : Plyn v dopravě (InfoGas - speciál). Praha :  

         GAS s.r.o, 2007. 54 s. 

[6]     TDG 982 01. Vybavení garáţí a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným  

          systémem CNG. [s.l.] : Český plynárenský svaz, 2009. 12 s. 

[7]     VYHLÁŠKA č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb 

[8]     Národní inventarizační systém skleníkových plynů a problematika změny klimatu  

          [online]. 2007 [cit. 2010-02-24].   

         Dostupné z WWW: <http://www.chmi.cz/cc/start.html>. 

[9]     Nazeleno [online]. 2008 [cit. 2010-02-24]. EURO 5: Zdraţí emisní limity automobily?.  

         Dostupné z WWW: <http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/emise-co2/euro-5-zdrazi- 

emisni-limity-automobily.aspx>. 

[10]   Intranet Čepro, a.s. [online]. 2007 [cit. 2010-03-01]. Bezpečnostní list - LPG jako  

         motorové palivo. Dostupné z WWW: <http://www.ceproas.cz/miranda2/ 

export/sites/intranet/sys/galerie-download/bezpecnostni_listy/LPG_pohon.doc>. 

[11]   AIR PRODUCTS spol. s r.o. [online]. 2007 [cit. 2010-03-02]. Bezpečnostní list - vodík.    

         Dostupné z WWW:   

         <http://www.airproducts.cz/corporate/obecne/pdf/BL066R07_Vodik.pdf>. 

[12]   RWE [online]. 2008 [cit. 2010-03-02]. Bezpečnostní list - zemní plyn. 

         Dostupné z WWW: <http://www.rwe.cz/cs/media/BL_Zemni_plyn_RWE_TG_- 

_verze_z_29_9_2008.doc>. 

[13]   Clean Vehicle Education Foundation [online]. 2005 [cit. 2010-03-05]. CNG  

         Cylindres 101. Dostupné z WWW:  

          <http://www.cleanvehicle.org/technology/CNGCylinderDesignandSafety.pdf>. 

http://www.chmi.cz/cc/start.html
http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/emise-co2/euro-5-zdrazi-emisni-limity-automobily.aspx
http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/emise-co2/euro-5-zdrazi-emisni-limity-automobily.aspx
http://www.ceproas.cz/miranda2/export/sites/intranet/sys/galerie-download/bezpecnostni_listy/LPG_pohon.doc
http://www.ceproas.cz/miranda2/export/sites/intranet/sys/galerie-download/bezpecnostni_listy/LPG_pohon.doc
http://www.airproducts.cz/corporate/obecne/pdf/BL066R07_Vodik.pdf
http://www.rwe.cz/cs/media/BL_Zemni_plyn_RWE_TG_-_verze_z_29_9_2008.doc
http://www.rwe.cz/cs/media/BL_Zemni_plyn_RWE_TG_-_verze_z_29_9_2008.doc
http://www.cleanvehicle.org/technology/CNGCylinderDesignandSafety.pdf


42 

[14]   Sustainable Green Fleets [online]. [cit. 2010-03-05]. Bremen Campaign The  

         Natural-Gas Vehicle . Dostupné z WWW: 

         <http://www.sugre.info/docs/Sugre_CNG_BREK.pdf>. 

[15]  EnviWeb [online]. 2010 [cit. 2010-03-05]. Amerika zastavila vládní podporu výzkumu  

         aut na vodík. Dostupné z WWW:  

         <http://www.enviweb.cz/clanek/ekoauto/80665/amerika-zastavila-vladni-podporu- 

vyzkumu-aut-na-vodik>. 

[16]   Česká asociace LPG [online]. [cit. 2010-03-05]. Dostupné z WWW:  

          <http://www.calpg.cz/>. 

[17]   KOLMAN, Lubomír. Energetická agentura Zlínského kraje [online]. 2009  

          [cit. 2010-03-05]. Zemní plyn jako pohonná hmota. Dostupné z WWW:  

          <http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/kolman.pdf>. 

[18]   LPG Autogas Conversion [online]. c2000-2009 [cit. 2010-03-05]. LPG System.  

          Dostupné z WWW: <http://www.gasitup.co.uk/LPG_System/LPG_System.htm>. 

[19]   SCHAUHUBEROVÁ, Markéta. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu   

          [online]. 2009 [cit. 2010-03-05]. Rozvoj CNG v dopravě. Dostupné z WWW:  

          <http://www.cappo.cz/ftp/10_prezentace_cpu_marketa_schauhuberova.pdf>. 

[20]   CNG - stlačený zemní plyn [online]. [cit. 2010-03-05].  

          Dostupné z WWW: <http://www.cng.cz>. 

[21]   ROŠKANIN, Michal; PLATILOVÁ, Gabriela. Petrol [online]. 2009 [cit. 2010-03-05].  

          Kam kráčí LPG?. Dostupné z WWW:  

          <http://www.petrol.cz/magazin/pm022009/PM%20092%20ALT.pdf>. 

[22]   Hnutí DUHA [online]. 2005 [cit. 2010-03-05]. Kjótský protokol 2005.  

         Dostupné z WWW: <http://www.hnutiduha.cz/publikace/kjotsky_protokol_2005.pdf>. 

[23]   Centrum dopravního výzkumu [online]. 2005 [cit. 2010-03-05]. Znečištění ovzduší z  

         dopravy. Dostupné z WWW:  

         <http://www.cdv.cz/file/clanek-znecisteni-ovzdusi-z-dopravy/>. 

[24]   New York Energy Smart [online]. 2006 [cit. 2010-03-05]. History of hydrogen.  

         Dostupné z WWW:  

         <http://www.getenergysmart.org/Files/Schools/Hydrogen/3HistoryofHydrogen.pdf>. 

[25]   BARTHOLOMY, Mike. Chicago-Kent College of Law [online]. 2006  

          [cit. 2010-03-05]. Hydrogen Fuel Cell Vehicles. Dostupné z WWW:  

         <http://www.kentlaw.edu/faculty/fbosselman/classes/Spring2006/PowerPoints/ 

Bartholomy_HydrogenFuelCell%20Vehicles.ppt>. 

http://www.sugre.info/docs/Sugre_CNG_BREK.pdf
http://www.enviweb.cz/clanek/ekoauto/80665/amerika-zastavila-vladni-podporu-
http://www.enviweb.cz/clanek/ekoauto/80665/amerika-zastavila-vladni-podporu-
http://www.calpg.cz/
http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/kolman.pdf
http://www.gasitup.co.uk/LPG_System/LPG_System.htm
http://www.cappo.cz/ftp/10_prezentace_cpu_marketa_schauhuberova.pdf
http://www.cng.cz/
http://www.petrol.cz/magazin/pm022009/PM%20092%20ALT.pdf
http://www.hnutiduha.cz/publikace/kjotsky_protokol_2005.pdf
http://www.cdv.cz/file/clanek-znecisteni-ovzdusi-z-dopravy/
http://www.getenergysmart.org/Files/Schools/Hydrogen/3HistoryofHydrogen.pdf
http://www.kentlaw.edu/faculty/fbosselman/classes/Spring2006/PowerPoints/Bartholomy_HydrogenFuelCell%20Vehicles.ppt
http://www.kentlaw.edu/faculty/fbosselman/classes/Spring2006/PowerPoints/Bartholomy_HydrogenFuelCell%20Vehicles.ppt


43 

[26]   TLAKinfo [online]. 2006 [cit. 2010-03-05]. Bezpečnost tlakových nádob v automobilu.  

          Dostupné z WWW: <http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1307>. 

[27]   DLOUHÝ, Petr; JANÍK, Luděk. Česká vodíková technologická platforma [online].  

         2007 [cit. 2010-03-05]. Skladování vodíku I. Dostupné z WWW:  

          <http://www.hytep.cz/?loc=article&id=8>. 

[28]   ROŠKANIN, Michal. Petrol [online]. 2010 [cit. 2010-03-05]. Perspektivy  

          alternativních paliv v ČR. Dostupné z WWW:  

         <http://www.petrol.cz/alternativa/clanek.asp?id=13360>. 

[29]   KRATOCHVÍL , Václav a kolektiv. Současné garáţe pro automobily z hlediska poţární  

          bezpečnosti. Příloha časopisu 112. 2009, 10.  24 s. 

[30]   ČSN 73 0804. Poţární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Praha : Český normalizační   

          institut, 2010. 155 s.  

[31]   KISLINGER, Radek. Garáţování vozidel na zemní plyn. RESCUE report [online].   

         20.7.2009, 8, [cit. 2010-03-24]. Dostupný z WWW: 

       <http://www.rescue.cz/vybrane-clanky/clanek/garazovani-vozidel-na-zemni-plyn-1025/>. 

[32]   Tootoo [online]. [cit. 2010-03-24]. Automated Car Parking System.Dostupné z WWW:  

         <http://www.tootoo.com/d-p3004424-Automated_Car_Parking_System/>. 

[33]   DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. Dotisk 1. vydání. Ostrava : Sdruţení  

          poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2005. 188 s. ISBN 80-86111-21-0. 

[34]   ČSN 33 2030. Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny.  

          Praha : Český normalizační institut, 2004. 72 s.  

[35]   ŠIMANDL, Ladislav ; DAMEC, Jaroslav. DSpace na VŠB-TUO [online]. 2005  

          [cit. 2010-04-13]. Nebezpečí při tankování. Dostupné z WWW:   

          <http://dspace.vsb.cz/bitstream/10084/55935/2/2005-1-10.pdf>. 

[36]   TÜV SÜD v České republice - Certifikace, inspekce, testování, školení [online].  

          [cit. 2010-02-20]. Dostupné z WWW: <http://www.tuv-sud.cz>. 

[37]   VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství. Parkování vozidel s pohonem   

          na CNG ve veřejných hromadných podzemních garáţích. Ostrava : [s.n.], 2009. 48 s. 

[38]   Ministerstvo dopravy [online]. 2004 [cit. 2010-04-13]. Zkušební metodika silničních  

         vozidel ZM-A/19.04. Dostupné z WWW: <http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/ 

7B0549FC-2480-4087-BE1A-469EC9BA3B8A/0/ZMA1904.pdf>. 

 [39]   VYHLÁŠKA č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

          podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1307
http://www.hytep.cz/?loc=article&id=8
http://www.petrol.cz/alternativa/clanek.asp?id=13360
http://www.rescue.cz/vybrane-clanky/clanek/garazovani-vozidel-na-zemni-plyn-1025/
http://www.tootoo.com/d-p3004424-Automated_Car_Parking_System/
http://dspace.vsb.cz/bitstream/10084/55935/2/2005-1-10.pdf
http://www.tuv-sud.cz/
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/7B0549FC-2480-4087-BE1A-469EC9BA3B8A/0/ZMA1904.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/7B0549FC-2480-4087-BE1A-469EC9BA3B8A/0/ZMA1904.pdf


44 

Seznam obrázků 

Obr.  1 – Lenoirův plynový motor z roku 1859 ......................................................................... 3 

Obr.  2 – Plynové automobily na svítiplyn, Londýn .................................................................. 4 

Obr.  3 – Ţivotní cyklus nosičů energie ..................................................................................... 6 

Obr.  4 – Příklad multifunkčního ventilu ................................................................................. 17 

Obr.  5 – Pouţívané tlakové láhve v LPG automobilech ......................................................... 18 

Obr.  6 – Princip činnosti palivového článku ........................................................................... 19 

Obr.  7 – Konstrukce tlakové nádoby na plynný vodík ............................................................ 20 

Obr.  8 – Výhody a nevýhody pouţívání automobilů na plyn ................................................. 21 

Obr.  9 – První čerpací stanice na vodík, Island ....................................................................... 25 

Obr.  10 – Značení motorových vozidel s pohonem na LPG ................................................... 28 

Obr.  11 – Garáţ s hromadnými zakladačovými systémy ........................................................ 32 

Obr.  12 – Předpokládaný vývoj situace v garáţích při úniku plynu ....................................... 37 

 

Seznam tabulek 

Tab.  1 – Scénář rozvoje alternativních paliv dle Evropské komise .......................................... 8 

Tab.  2 – Vybrané fyzikálně chemické vlastnosti a TBP parametry plynných paliv                 

pouţívaných v dopravě .............................................................................................. 11 

Tab.  3  – Přehled pouţívaných tlakových nádob v CNG automobilech ................................. 16 

Tab.  4 – Srovnání základních vlastností kapalných pohonných hmot a zemního plynu ........ 30 

 

Seznam grafů 

Graf 1– Vypouštění skleníkových plynů do ovzduší v roce 2007 v ČR .................................... 6 

Graf 2– Maximální limity škodlivin ve výfukových plynech dle předpisů EURO.................... 7 

Graf 3– Vývoj  CNG vozidel v Německu ................................................................................ 23 

Graf 4– Víte co dělat při poţáru vozidla na CNG? .................................................................. 38 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Schémata CNG a LPG automobilů 

Příloha č. 2 – Vybrané předpisy související s pouţitím plynu v dopravě 

Příloha č. 3 – Poţadavky na vybavení garáţí pro motorová vozidla s CNG pohonem PBZ 



Příloha č. 1           Poţární bezpečnost automobilů na plyn            Lukáš Juřenčák 

 

 

Schémata CNG a LPG automobilů 

 

 

 

Obr. 1 – Schéma běţného palivového systému CNG vozidel [20] 

 

Obr. 2 – Základní komponenty LPG automobilů [18]   
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Vybrané předpisy související s použitím plynu  v dopravě 

 

Evropské předpisy a normy   

EHK č. 110 
předpis vztahující se na zkoušení a schvalování vozidel na stlačený zemní 

plyn a komponent vozidel 

EHK č. 67 
předpis vztahující se na zkoušení a schvalování vozidel na zkapalněné ropné 

plyny a specifických komponent vozidel 

EHK č. 115 o přestavbě vozidel z provozu na pohon alternativním palivem LPG či CNG 

ČSN EN 13423 Provozování vozidel na stlačený zemní plyn 

ČSN EN 12979 Systémy na LPG pro pohon vozidel - Poţadavky na instalaci 

ČSN EN ISO 11439 
Lahve na přepravu plynu - Vysokotlaké lahve na zemní plyn pouţívaný jako 

palivo v motorových vozidlech 

ČSN EN 12805 Části motorových vozidel na LPG - Zásobníky 

ČSN EN 12806 Části motorových vozidel na LPG - Jiné neţ nádrţe 

České právní předpisy   

Vyhláška č. 85/1978 Sb. 
o kontrolách revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 21/1979 Sb. 
určuje vyhrazená plynová zařízení a stanovuje některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 18/1979 Sb. 
určuje vyhrazená tlaková zařízení a stanovuje některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

Zákon č. 56/2001 Sb. 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb. 

Vyhláška č. 341/2002 Sb. 
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 229/2004 Sb. 
stanovuje poţadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních 

komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti 

Zákon č. 311/2006 Sb. 
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně 

některých souvisejících zákonů 

Vyhláška č. 197/2006 Sb. 
mění vyhlášku č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách poţární ochrany staveb 

České normativní dokumenty   

TPG 918 01 Odorizace zemního plynu 

TDG 304 02 Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla 

TDG 982 01 
Vybavení garáţí a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným 

systémem CNG 

TDG 982 02 
Podmínky provozu, oprav, údrţby a kontroly motorových vozidel s 

pohonným systémem CNG 

TDG 982 03 Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG 

TPG 304 01 Čerpací stanice propan-butanu pro motorová vozidla 

TPG 403 01 Pouţití propan-butanu (LPG) k pohonu motorových vozidel 

ČSN 730804 Poţární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 

ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 736057 Jednotlivé a řadové garáţe. Základní ustanovení 

ČSN 736058 Hromadné garáţe. Základní ustanovení 

ČSN 736059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpání stanice pohonných hmot 

ČSN 736060 Čerpací stanice pohonných hmot 

 

Tab. 1 – Přehled vybraných předpisů pro pouţití plynu v dopravě (upraveno ze zdroje) [5] 
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Požadavky na vybavení garáží pro motorová vozidla  s CNG pohonem PBZ  

 

  GARÁŽE Jednotlivé řadové Hromadné 

skupina I 

podzemní 
otevřená – – PD, PV nebo HV, A 

uzavřená PD, PV nebo HV A, PD, HV nebo PV PD, HV, A 

nadzemní 
otevřená – – PD, PV nebo HV, A 

uzavřená PD, PV nebo HV A, PD, HV nebo PV PD, HV, A 

skupina II 

podzemní 
otevřená – – PD, PV nebo HV, A 

uzavřená PD, PV nebo HV A, PD, HV nebo PV PD, HV, A 

nadzemní 
otevřená – – PD, PV nebo HV, A 

uzavřená PD, PV nebo HV A, PD, HV nebo PV PD, HV, A 

skupina III 

podzemní 
otevřená – – PD, PV nebo HV, A 

uzavřená PD, PV nebo HV A, PD, HV nebo PV PD, HV, A 

nadzemní 
otevřená – – PD, PV nebo HV, A 

uzavřená PD, PV nebo HV A, PD, HV nebo PV PD, HV, A 

 

Tab. 1 - Vybavení garáţí pro motorová vozidla s pohonem CNG poţárně bezpečnostními 

zařízeními [6] 

Legenda: HV – havarijní větrání 

PD – plynová detekce 

A – optická a akustická signalizace poplachu 

PV – přirozené větrání  

 

Přirozené větrání se bez dalších průkazů podle ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 60079-14 

povaţuje za dostatečné a účinné, pokud jsou splněny následující podmínky: větrací otvory 

jsou neuzavíratelné, opatřené sítem nebo mříţkou s rozměry otvorů 0,5 aţ 1 cm
2
 a situované 

do volného prostoru. Umisťují se pod stropem a těsně u podlahy protilehlých stěn. Volná 

plocha větracích otvorů u podlahy nemá být menší neţ 1,3 % vnitřní půdorysné plochy 

místnosti, nejméně však 50 cm
2
, u stropu nejméně dvojnásobek této hodnoty [6]. 

Nucené havarijní větrání se bez dalších průkazů podle ČSN EN 60079-10                          

a ČSN EN 60079-14 povaţuje za dostatečné a účinné, pokud je zajištěna minimálně 6-ti 

násobná výměna vzduchu za hodinu a ke spuštění větrání dojde samočinně při dosaţení 20 % 

dolní meze výbušnosti. Detekce koncentrace zemního plynu musí být zajištěna 

prostřednictvím zařízení plynové detekce. Činnost havarijního větrání v hromadných garáţích 

musí mít záloţní zdroj elektrické energie na dobu nejméně 60 minut [6]. 

 

 

 


