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Schémata CNG a LPG automobilů 

 

 

 

Obr. 1 – Schéma běžného 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 - Požadavky na instalaci 

ČSN EN ISO 11439 
Lahve na přepravu plynu - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako 

palivo v motorových vozidlech 

ČSN EN 12805 Části motorových vozidel na LPG - Zásobníky 

ČSN EN 12806 Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže 

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 požadavky 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 požární 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 garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným 

systémem CNG 

TDG 982 02 
Podmínky provozu, oprav, údržby 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 Použití propan-butanu (LPG) k pohonu motorových vozidel 

ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 

ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 736057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení 

ČSN 736058 Hromadné garáže. 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 použití 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 garáží pro motorová vozidla s pohonem CNG požárně 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 

považuje za dostatečné a účinné, pokud jsou splněny následující podmínky: větrací otvory 

jsou neuzavíratelné, opatřené sítem nebo mřížkou s rozměry otvorů 0,5 až 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 než 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 považuje za dostatečné a účinné, pokud je zajištěna minimálně 6-ti 

násobná výměna vzduchu za hodinu a ke spuštění větrání dojde samočinně při dosažení 20 % 

dolní meze výbušnosti. Detekce koncentrace zemního plynu musí být zajištěna 

prostřednictvím zařízení plynové detekce. Činnost havarijního větrání v hromadných garážích 

musí mít záložní zdroj elektrické energie na dobu nejméně 60 minut [6]. 

 

 

 


