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DOČEKAL, Martin. Zhodnocení bezpečnosti silničních vozidel s plynnými palivy se 

zaměřením na CNG : diplomová práce. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, FBI, 2011, 59 s. 

 

Předmětem diplomové práce je hodnocení silničních vozidel s plynnými palivy se zaměřením 

na CNG z hlediska bezpečnosti provozování tohoto paliva v autobusech. V obsahu je 

zpracován přehled plynných paliv, která se vyuţívají v silniční dopravě. Následuje popis 

palivových soustav autobusů. Další kapitola práce bude věnována hodnocení provozu, 

mimořádným událostem při provozu těchto vozidel v silniční dopravě a také jejich tzv. 

dopravě v klidu. Cílem práce je zhodnocení bezpečnosti provozu silničních vozidel se 

zaměřením na vozidla s pohonem na CNG. 
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safety operation of this fuel in buses. The thesis content an overview of gaseous fuels used in 
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Úvod 

V dnešním světě techniky, počítačů a nejrůznějších technických vymoţeností se na trh 

prosazuje řada novinek z mnoha oborů. Doprava není výjimkou, a proto je v tomto oboru 

snaha o zavedení alternativních pohonů ve velké míře.  Přínos alternativních paliv v dopravě 

je jejich šetrnost k ţivotnímu prostředí, doprava se stává ekonomičtější a v neposlední řadě 

chtějí alternativní pohony konkurovat zavedeným spalovacím motorům na benzín a naftu. To 

se jim daří a my se proto dnes můţeme na našich silnicích setkávat s dopravními prostředky 

na stlačený zemní plyn, zkapalněný zemní plyn, propan butan, spalovací motory 

kombinované s elektropohonem, bioplyn. Ve světě se na trh začíná prosazovat také vodík jako 

palivo pro pohon dopravních prostředků. Mimo Kanady, Japonska a Spojených států 

amerických se projektem vodíku do dopravy zabývá také provozovatel Mnichovského letiště 

v Německu. Zde jím pohání převáţně letištní autobusy, které rozváţejí pasaţéry k letadlům po 

letištní ploše. V České republice se můţeme setkat s osobními a nákladními automobily  

a autobusy na stlačený zemní plyn nazývaný z angličtiny CNG – compressed natural gas, dále 

jsou to převáţně osobní vozidla a v menší míře nákladní automobily na propan-butan 

z angličtiny LPG – liquefied petroleum gas.  

V diplomové je uveden seznam druhů plynných paliv pouţívaných pro pohon vozidel 

v silniční dopravě včetně jejich vybraných fyzikálně chemických vlastností. Z důvodu široké 

škály vozidel pouţívaných v silniční dopravě je práce zaměřena na autobusy poháněné 

stlačeným zemním plynem a situacím, které mohou v provozu nastat, jako je čerpání 

pohonných hmot na veřejné čerpací stanici či v soukromé plnicí stanici, při parkování a při 

vzniku dopravní nehody nebo poţáru. Rovněţ budou v práci uvedeny poţárně technické 

charakteristiky stlačeného zemního plynu. Tyto charakteristiky budou porovnány s vybranými 

plynnými a kapalnými palivy. Práce obsahuje také rozbor jednotlivých částí palivové 

soustavy s pohledem na její bezpečnostní prvky. 

Závěrem práce je zhodnocení bezpečnosti stlačeného zemního plynu jako paliva pouţívaného 

při  přepravě osob autobusy při provozních situacích uvedených výše. 
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Rešerše 

Mezi širokou veřejností panují mýty a pověry o pouţívání plynných paliv v dopravě. Několik 

těchto mýtů se vztahuje k bezpečnosti plynných pohonů v dopravních prostředcích. Jednak 

všeobecná obava, finanční náročnost přestavby vozidla, řídká síť plnících stanic a omezené 

moţnosti parkování v podzemních garáţích mají za následek pomalejší rozšiřování stlačeného 

zemního plynu v dopravě. V současné době je stlačený zemní plyn podporován  

a doporučován jako alternativní palivo konkurující běţných kapalným pohonným hmotám 

jako je benzín či nafta.  Klade se důraz na rozšiřování sítě plnících stanic tak, aby bylo moţné 

vozidla na stlačený zemní plyn plnit bez nutnosti absolvovat cestu k vzdálené plnící stanici. 

Rovněţ se připravuje změna legislativy, která upravuje parkování vozidel v podzemních 

garáţích. Tato vozidla by v těchto prostorech mohla parkovat se svolením provozovatele 

garáţe za předpokladu, ţe daný prostor bude vybaven poţárně bezpečnostními prvky dle 

platné legislativy. V diplomové práci bude zhodnocena bezpečnost pohonu na stlačený zemní 

plyn ve srovnání s běţnými kapalnými palivy. Výsledek diplomové práce by měl mimo jiné 

přispět ke stanovení jasných postojů k bezpečnosti pohonu vozidel na stlačený zemní plyn. 

Při zpracovávání diplomové práce byly jako jeden z hlavních zdrojů pouţity internetové 

stránky České plynárenské unie, RWE transgas a.s., Českého plynárenského svazu a dalších, 

uvedených v seznamu pouţité literatury. Dále při zpracovávání diplomové práce proběhla 

spolupráce s vedoucím diplomové práce panem ing. Václavem Kratochvílem, Ph.D.  

a s akciovou společností RWE transgas jmenovitě s panem ing. Lubomírem Kolmanem. 

Spolupráce se pohybovala v rovině testů vozidel na stlačený zemní plyn. Jejich pohon nebyl 

montován sériovou výrobou v automobilce, nýbrţ se jednalo o přestavby vozidel na klasická 

kapalná paliva provedené odbornou firmou. Tato vozidla byla zasaţena poţárem dle 

stanovených modelových parametrů a výsledky těchto testů jsou uvedeny v diplomové práci. 

1. Seznámení s  plynnými palivy a vozidly, která pohánějí 

Plynná paliva patřila od prvopočátku silniční dopravy k uznávaným a pouţívaným palivům. 

Mezi prvními pouţívanými palivy byl svítiplyn. Dále se historie plynných paliv v dopravě 

týkala celé skupiny plynných paliv, která jsou uvedena v další kapitole nazvané historie plynu 

v dopravě. Plyn jako palivo pro silniční vozidla zaznamenal vzestup během druhé světové 

války, kdy byl velký nedostatek kapalných paliv. 

V dnešní době se k plynným palivům pro pohánění silničních vozidel opět vracíme. K tomuto 

nás vede velké mnoţství aspektů. Mezi ty nejdůleţitější patří ekologická výhodnost plynu 
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v dopravě s minimálními či dokonce nulovými emisemi oxidu uhličitého či oxidů dusíku nebo 

oxidů síry. Další důleţitý aspekt jsou tenčící se zásoby ropy pod zemským povrchem a tím 

pádem zvyšující se cena kapalných paliv vyráběných z této fosilní suroviny. Očekávaným 

předpokladem pro budoucí léta je stálé zvyšování ceny kapalných paliv z ropy. Tato situace 

velmi nahrává plynným palivům. Společnosti vyrábějící automobily vyvíjí alternativy pro 

pohon svých vyráběných vozidel. Pohony automobilů zaujaly dva směry vývoje.  

První směrem jsou pohony vozidel, do nichţ je zakomponována elektrická energie, která 

 je vyuţívána převáţně k vyrovnávání náhlé energetické spotřeby. Jejich hlavní pohonnou 

jednotkou je motor na klasická kapalná paliva. Elektromotory tomuto hlavnímu pohonu 

napomáhají ke zvýšení výkonu nebo umoţňují jízdu pouze na elektrický proud. Avšak ujetá 

vzdálenost vozidla pouze na elektrický proud je v řádu desítek kilometrů.   

Druhý směr vývoje je zavedení plynných paliv do silniční dopravy.  Pro pohon vozidel se ve 

velké míře pouţívají převáţně stlačený zemní plyn a propan - butan. V menší míře také 

bioplyn a zkapalněný zemní plyn. Do budoucna je velký předpoklad vyuţití vodíku pro pohon 

vozidel. V dnešní době se vodík teprve začíná vyuţívat v několika málo projektech. Jako 

příklad je uveden projekt Mnichovské letiště, kde je provozována plnící vodíková stanice 

 a letištní autobusy na vodík, které rozváţejí cestující po letištní ploše.  

 

 

Obrázek 1 První registrace osobních automobilů v ČR za rok 2010 dle paliva [29] 

  

99,85% to je 168 979 ks = benzin nebo nafta 100 % = 169 236 ks

První registrace osobních automobilů v ČR za rok 2010

- dle paliva

57,28%

39,99%

0,019% 0,000%0,041%

0,089%

0,004%

2,57%

Benzin Nafta CNG LPG E85 BioNafta Elektro Benzin či nafta (nerozlišeno)
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2. Historie plynu v dopravě 

Historie plynu pouţívaných jako palivo pro dopravní prostředky se píše od počátku  

19. století. Mezi pouţívané plyny během jeho éry v dopravě patří svítiplyn, zemní plyn, 

vysokopecní plyn, metan, dřevoplyn, kalový plyn, acetylén, propan - butan, generátorový 

plyn, bioplyn a vodík. Současný vývoj se zaměřuje na pouţití vodíku ve stlačené nebo 

zkapalněné formě 

2.1 Historie použití plynu v dopravě ve světě 

 

Mezi průkopníky mezi pouţíváním plynu jako paliva pro spalovací motory se bezpochyby 

řadí jména Rivaz a Lenoir. Tito panové vynalezli výbušný plynový motor. V roce 1807 

získává Švýcar Issac de Rivaz patent na vozidlo poháněné výbušným motorem. Motor byl 

sloţen z pístu a válce, ve kterém se píst pohyboval. Do činnosti ho uváděla elektricky 

zapalovaná směs svítiplynu a vzduchu. Energie spálené směsi tento píst zdvihala vzhůru  

a opačný pohyb způsobovala hmotnost pístu a atmosférický tlak vzduchu. Jak se píst 

pohyboval ve válci, poháněl svým ozubeným hřbetem soukolí, které tento pohyb přenášelo na 

kola vozidla. 

 

Obrázek 2 Vlevo Lenoirův motor, vpravo Lenoirův automobil [14] 

 

Francouz belgického původu Jean Joseph Lenoir dokázal dovést výbušný motor k takové 

dokonalosti, ţe ho bylo moţno prakticky vyuţít. V roce 1859 se mu podařilo získat patent  

na motor poháněný svítiplynem. O rok později tento vynálezce začal stavět vozidlo 

s plynovým motorem a vlastní nádrţkou se stlačeným plynem. První jízda tohoto vozu se 

konala v roce 1863. Ujetá vzdálenost z Paříţe do jejího předměstí Joinville měřila 18 km  

a Lenoir ji se svým vozem projel rychlostí 6 km/h. O zdokonalení plynového motoru se 

v dalších letech zasadili vynálezci z Německa Daimler, Benz, Mylbach, Langer ze spojených 

států amerických Errani, Brayton, Andres. 
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Obrázek 3 Počátky vyuţití plynu v dopravě – USA [14] 

 

První historická zmínka o pouţití zemního plynu v dopravě je z roku 1872, kdy bylo toto 

médium pouţito v Ottově spalovacím motoru. Ale v druhé polovině 19. století se začaly 

uplatňovat převáţně kapalná paliva. V roce 1863 to byl petrolej a 1973 benzín a nafta. 

Koncem 19. století se zdálo, ţe plyn jako palivo vozidel zcela skončilo. Avšak díky 

nedostatku kapalných pohonných hmot došlo k opětovnému pouţívání plynu. Díky těţbě uhlí, 

kterého státy měly dostatek, se nabízelo pouţívání svítiplynu v dopravě. Nákladní automobily 

měly na sobě připevněné balóny se svítiplynem, který získávaly z nejbliţšího nízkotlakého 

plynového potrubí. 

Praxe ukázala, ţe plynné palivo je pro provoz vozidel velice výhodné. Provoz byl levnější  

a motory snáze startovaly a to i v zimním období. Naši předkové si jiţ v té době uvědomovali, 

ţe vozidla poháněná plynnými palivy jsou výrazně ekologičtější neţ provoz motorů na 

kapalná paliva. Jediná nevýhoda vozidel poháněných plynnými palivy byla v jeho dojezdové 

vzdálenosti, proto se začínal pouţívat stlačený plyn. Jeho počátky v dopravě jsou ve třicátých 

letech 20. století ve Francii. Odtud se stačený svítiplyn jako palivo motorů vozidel rozšířil  

do celé Evropy. Lidé stavěli kompresní tankovací stanice, plyn byl plněn do tlakových lahví, 

vozidla byla přestavována na plynné palivo. 

Souběţně s pouţíváním stlačeného plynu technici prováděli pokusy s pouţitím dalších 

plynných paliv a to především kalového plynu a metanu.  

Zkapalněné uhlovodíkové plyny se začaly prosazovat na začátku 30. let 20. století. Jako první 

ho v roce 1934 ke svému pohybu pouţívaly motory nákladních automobilů v německém 

Porúří. Těchto vozidel bylo 50 kusů. Jiţ o tři roky později uţ bylo nákladních automobilů  

na tekutý plyn 12 tisíc. Tekutý plyn se získával jako vedlejší produkt při výrobě benzínu  

z uhlí. 
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Plyn v městské hromadné dopravě byl poprvé pouţit pro pohon tramvají. Tyto tramvaje 

vyjely do ulic německých Dráţďan v roce 1893 a poháněl je stlačený svítiplyn. Vozidlo 

dosahovalo rychlosti 10 – 12 km/h a mělo dojezd 40 km. Svítiplyn byl stačen  

v 6 nádrţích, kaţdá o objemu 1 m
3
, tlakem 0,6 MPa. Mezi další města, která pouţívala 

tramvaje na svítiplyn, se řadí Chicago či Nordhausen. V roce 1903 vyjel do ulic britského 

Sussexu první motorový omnibus. V automobilové dopravě jsou první pokusy se stlačeným 

svítiplynem zaznamenány v roce 1930. Firma Bellis &Morcom vyvinula kompresor pomocí, 

kterého dokázala stlačit plyn cca na 35 MPa pro pohon autobusů. Od roku 1940 jezdily po 

evropských silnicích stovky autobusů na stlačený svítiplyn. 

 

Obrázek 4 Plynová taxi v Birminghamu / 1940 [14] 

Během druhé světové války byl velký nedostatek kapalných paliv, proto byla snaha  

o pouţívání paliv alternativních. Vyuţíval se svítiplyn, zemní plyn, zkapalněné uhlovodíkové 

plyny a dřevoplyn. Posledně jmenovaný dřevoplyn poháněl v Německu převáţně motory 

lokomotiv. 

 

Obrázek 5 Londýn - 2. světová válka [14] 
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V poválečné době došlo k velkému útlumu plynných paliv a nastal návrat ke klasickým 

kapalným palivům, jako je benzín nebo nafta. 

Opětovný celosvětový rozmach plynných paliv nastal v 60. a 70. letech. Od let 70. byly na 

běţné linky nasazeny autobusy poháněné stlačeným zemním plynem. Od devadesátých let se 

plynné pohonné hmoty na trhu stále více prosazují.  

 
              

Obrázek 6 Vlevo italský automobil – 50. léta 20. století, vpravo autobus na nestlačený 

svítiplyn - Čína, 70. léta 20. století [14] 

2.2 Historie použití plynu v dopravě v Čechách 

Plyn jako palivo motorů vozidel se v Čechách objevil v roce 1936. Nejprve byl vyuţíván 

stlačený svítiplyn k pohonu autobusů traktorů i osobních vozidel. O rozšíření plynu se 

postaraly také Vítkovické ţelezárny, které provozovaly své nákladní automobily poháněné 

svítiplynem. Tato firma mimo jiné vyráběla kompresní tankovací stanice. V roce 1937 byla 

postavena kompresní tankovací stanice v Hradci Králové, kde došlo k přestavbě autobusů 

městské dopravy na plynné palivo. Ve 30. a 40. letech jezdily městské autobusy v Krnově, 

Mladé Boleslavi, Olomouci nebo Praze. Na obrázku 7 je plnící stanice stlačeného svítiplynu 

v praţské Michli. 
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Obrázek 7 Vlevo plnicí stanice stlačeného svítiplynu v areálu Praţské obecní plynárny 

v Michli, vpravo český osobní automobil Wikov - 30. léta 20. století [14] 

Během druhé světové války byla díky nedostatku kapalných paliv posílena síť tankovacích 

stanic v Praze a ke stanici v Michli přibyly další na ostrově Štvanice a před Masarykovým 

nádraţím. V hojné míře byl vyuţíván dřevoplyn a to nejen v silniční dopravě, ale také 

v dopravě ţelezniční. V roce 1941 – 1943 byly vyráběny dvě série motorů na dřevoplyn.  

V roce 1944 byl zahájen provoz autobusu na nestlačený svítiplyn na lince Hostivař – Michle. 

Provoz na nestlačený svítiplyn znamenal malou dojezdovou vzdálenost vozidel, a proto byla 

vozidla provozována pouze v blízkosti tankovacích stanic. 

 

Obrázek 8 Vlevo autobus Praga TO jezdící na nestlačený svítiplyn na trase Michle - Hostivař  

a zpět v letech 1944-45, vpravo autobus Praga TO při plnění v plnící stanici [3] 

Trend poválečného ústupu plynných paliv se projevil i v Čechách a jako hlavní paliva motorů 

se pouţívají klasické kapalné pohonné hmoty. Návrat plynu v Československé republice 

nastal roku 1981, kdy bylo přestavěno první vozidlo na zemní plyn. O čtyři roky později byla 

zpracována studie náhrady kapalných pohonných hmot plynnými, podle které měly být v roce 

1995 postaveny desítky plnících stanic, a v provozu mělo být několik tisíc vozidel. 
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V roce 1989 byla uvedena do provozu v Měcholupské plynárně plnící stanice stlačeného 

zemního plyn určená převáţně pro praţské autobusy, které začaly jezdit o dva roky později. 

Zavádění autobusů poháněných stlačeným zemním plynem se projevilo hlavně na Moravě. 

Města Havířov, Prostějov, Uherské Hradiště a Frýdek - Místek provozovali přestavěné 

autobusy na zemní plyn ve svých městských dopravních podnicích. Přestavba se sice jevila 

jako neekonomická, ale v té době to byla jediná moţnost jak takový autobus provozovat, 

protoţe český výrobce je nenabízel. Podobné to bylo také v osobní a nákladní silniční 

dopravě. Jednotlivé přestavby vozidel se v praxi neosvědčily, a proto se plynofikace dopravy 

skoro zastavila, přičemţ v 90. letech byla Česká republika na předních místech v plynofikaci 

dopravy [14]. 

2.3 Významná data použití plynu jako motorového paliva 

Svět:  

1791   John Barber (Anglie) navrhl vyuţití hořlavého plynu ve směsi  

           se vzduchem k pohonu „výbušné“ turbiny. 

1801   Phillipe Lebon (Francie) si nechal patentovat motor poháněný směsí 

           svítiplynu získaného suchou destilací dřeva a vzduchu. 

1807   Issac de Rivaz (Švýcarsko) postavil a veřejně vyzkoušel jednoválcový 

           motor na směs svítiplynu a vzduchu.  

1859   J.J.E. Lenoire (Francie) získal patent na motor poháněný svítiplynem. 

1861   Lenoire vykonal zkušební jízdu vozidlem poháněným svítiplynem na trati 

           dlouhé 18 kilometrů. 

1863   V Dráţďanech zavedena pravidelná doprava osob šesti vozy 

           poháněnými motory na plyn. Vozidla ujela asi 40 km a byla schopna 

           dopravit aţ 25 cestujících. 

1863   První uplatnění petroleje jako motorového paliva. 

1872   Poprvé vyuţit zemní plyn (metan) v Ottově motoru. 

1873   První pouţití benzínu jako motorového paliva. 

1893   Plyn poprvé pouţit v městské dopravě – nikoli pro pohon autobusů,  

           ale tramvají. 

1903   První pouţití plynu v autobusech v Sussexu. 

1917   Během 1. světové války pouţívali Angličané k pohonu autobusů 

           svítiplynu. Ten byl umístěn v balónech na střeše vozidla.  
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30. léta 20. století 

Úspěšné pokusy s pohonem na stlačený svítiplyn v Anglii, ve Francii, Itálii a Německu. 

 

1934   První pouţití tekutého plynu - Porúří. 

1939   Angličané začali přestavovat nákladní auta a autobusy na pohon 

           nestlačeným svítiplynem.  

1940   Ve Francii začali přestavovat na pohon plynem autobusy. Stejně tak  

           v Německu, kde tento pohon dosáhl na svou dobu značného rozmachu. 

1972   Na olympiádě v Mnichově v roce 1972 pouţity městské autobusy 

           poháněné stlačeným nebo zkapalněným zemním plynem.  

od začátku 90. let 

Prosazování zemního plynu na trhu pohonných hmot.  

Čechy a Morava: 

1936   Vítkovické ţelezárny postavily 11 vozidel s motory na stlačený svítiplyn. 

           Byly postaveny kompresní stanice ve Vítkovicích a v Michelské  

           plynárně v Praze. 

1937   Výstavba kompresní stanice v Hradci Králové. 

1941   Slavnostní otevření kompresní stanice v Olomouci, kde tankovalo deset 

           nákladních aut, později autobusy a další vozy.  

2. světová válka: 

 

Pro nedostatek benzínu zvýšen počet tankovacích stanic stlačeného svítiplynu pro pohon 

automobilů. 

1944   V březnu byl zahájen provoz na pravidelné lince „A“ autobusu MHD  

           na nestlačený svítiplyn Michle - Hostivař.  

80. léta 20. století: 

 

Rozšíření propan butanu jako pohonné hmoty. 
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1989   V plynárně Měcholupy uvedena do provozu plnící stanice stlačeného 

           zemního plynu určená zejména pro autobusy v Praze. 

1991   Prvních 5 autobusů poháněných stlačeným zemním plynem zahájilo 

           provoz v Praze.  

Začátek 90. let 20. století: 

Rozšíření pouţívání plynových autobusů v městské dopravě i do dalších měst, hlavně na 

Moravě – Havířov, Frýdek Místek, Uherské Hradiště, Prostějov. 

1999  Schváleny první hromadné přestavby vozidel na zemní plyn [15].  

3 Seznámení s druhy plynů používaných pro pohon dopravních 
prostředků 

3.1. Stačený zemní plyn CNG (compressed natural gas) 

Stlačený zemní plyn je povaţován za jedno z alternativních paliv získaných těţbou 

z neobnovitelných přírodních zdrojů. Jeho základní sloţkou je metan, který dle ČSN 38 6110 

musí pro komerční uţití být obsaţen z minimálně 85 %. Zemní plyn se dále skládá ze 

sloučenin síry, oxidu uhličitého a propan-butanu. Je hořlavý, nejedovatý se slabým zápachem, 

bez chuti, lehčí neţ vzduch a volně se rozptyluje. Mezi jeho důleţité vlastnosti patří 

výbušnost, ta je vyjádřena oblastí výbušnosti, která je ohraničena dolní mezí 5 % obj a horní 

mezí 15 % obj. Do zemního plynu je kvůli jeho snadné detekci čichem přidáván merkaptan. 
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Obrázek 9 Těţba zemního plynu a zpracování zemního plynu a ropy [19] 

 

Legenda 

A Těţba ropy    B Těţba plynu  

A1 ropné loţisko    B1 loţisko plynu 

A2 těţební plošina    B2 úprava plynu / sušení  

A3 tanker      B3 doprava plynu  

A4 rafinerie     B4 skladování plynu  

A5 petrochemická výroba   B5 rozvodná soustava / odorizace  

A6 energetika     B6 spotřebitelská síť - průmysl/energetika  

A7 prodej pohonných hmot 
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Obrázek 10 Zpracování zemního plynu podle M. Beychoka [30] 

 

Zápalná teplota zemního plynu je asi dvakrát větší neţ zápalná teplota benzínu. Tyto a další 

fyzikálně-chemické vlastnosti jsou uvedeny v kapitole 5.6. Česká republika a několik dalších 

zemí vyuţívají zemní plyn s označením H. Některé země dováţejí zemní plyn s označením L. 

Tyto dva typy se od sebe odlišují procentním podílem nehořlavých sloţek, kde zemní plyn 

typu H obsahuje do 5 % nehořlavých sloţek a zemní plyn typu L obsahuje více neţ 10 % 

nehořlavých sloţek. 

Stlačený zemní plyn je v dopravě vyuţíván vzhledem k jeho několika strategickým 

vlastnostem. Při jeho spalování vznikají menší emisní hodnoty, neţ při pouţití klasických 

pohonných hmot jako je benzín či nafta a jeho zásoby jsou v porovnání se zmiňovanými 

palivy odhadovány asi na devadesát let. Díky jeho vlastnostem lze stlačeným zemním plynem 

pohánět vznětové i záţehové motory. Pouze u vznětových pohonných agregátů odpadá 

moţnost pouţití původního paliva díky jeho přestavbě na agregát záţehový. Na obr. 26 - 28 

lze vidět palivovou soustavu osobního automobilu přestavěného na pohon stlačeným zemním 

plynem. 

Plyn v tlakovém zásobníku má tlak 20 MPa. V dnešní době se stlačený zemní plyn začíná 

prosazovat a je s ním počítáno v budoucnosti s jako velmi důleţitým palivem pro osobní, ale 
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také nákladní dopravu. V současnosti se v České Republice vyuţívá tohoto paliva  

i v hromadné dopravě osoba a jsou zemním plynem poháněny spalovací agregáty autobusů. 

Důleţitým aspektem při rozhodování o zavedení CNG do dopravy je jeho pořizovací cena a to 

buď cena přestavby či pořízení nového vozu. Předpokládá se ale, ţe tento aspekt bude 

s narůstající cenou běţných kapalných pohonných hmot částečně potlačen. Dalším důvodem 

proč investoři váhají s přestavbou je řídká síť čerpacích stanic na CNG a omezení místa 

většinou v přepravním prostoru automobilu. 

3.2.  Zkapalněný zemní plyn LNG (liquefed natural gas) 

Zkapalněný zemní plyn je známou formou stlačeného zemního. Jak jiţ bylo uvedeno, jedná se 

o kapalinu namodralé barvy bez zápachu s vysokým obsahem metanu CH4. Nemá korozivní 

ani toxické vlastnosti a bývá skladován při teplotě -162 °C. Zkapalněný zemní plyn zaujímá 

cca 600 krát méně prostoru neţ plynná forma tohoto paliva.  

Nízké rozšíření tohoto plynu v dopravě je způsobeno velmi řídkou sítí čerpacích stanic, také 

absencí většího mnoţství tohoto paliva v České republice, protoţe se dopravuje pouze 

v cisternách z Libye, Alţíru, Egypta, Malajsie a Kataru, dovozu zkapalněného plynu se lze 

vyhnout pouze výstavbou zkapalňovací stanice. Za malé rozšíření zkapalněného plynu jako 

paliva můţe i efekt, kterým se vyznačuje. Tento efekt nese název boil off effect, který má za 

následek únik zemního plynu do ovzduší. Únik je způsoben přirozeným prostupem okolního 

tepla do nádrţe s plynem o teplotě -162 °C. Efekt se projevuje cca za 15 dní parkování  

a dochází vlivem okolního tepla k úniku zemního plynu odfukem nádrţe. Tyto nádrţe jsou 

konstruovány pouze na tlak 0,8 - 1,6 MPa [28]. Únik z nádrţe není nijak markantní, ale je to 

důleţitý bezpečnostní aspekt z hlediska parkování v uzavřených prostorách. Konstrukce 

palivové soustavy je velice podobná soustavě na CNG rozdíl je pouze v nádrţi, kde se pro 

uchovávání LNG pouţívají nádrţe kryogenní, které svou konstrukcí pomáhají udrţet palivo 

hluboko pod bodem mrazu. Výhodou LNG v dopravě je moţnost dojezdu dopravního 

prostředku, která je srovnatelná s běţnými kapalnými palivy, jako je benzín nebo nafta. 
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Obrázek 11 Kryogenní nádrţ LNG 

3.3. Propan-butan LPG (liquid petroleum gas) 

Propan-butan je směs dvou zkapalněných ropných plynů propanu a butanu. Procentuální 

sloţení směsi se mění dle ročního období na zimní a letní směs. Přičemţ zimní směs je oproti 

letní více obohacena procentním obsahem propanu.  Sloţení letní a zimní směsi je uvedeno 

v tabulce 1.  

Tabulka 1 Sloţení letní a zimní směsi propan-butanu [21] 

 
Země Sloţení LPG – poměr propan-butan 

Zimní směs Letní směs 

Belgie 50/50 30/70 

Finsko Propan Propan 

Holandsko 70/30 30/70 

Německo Převaha propanu Převaha propanu 

Norsko Propan Propan 

Rakousko 20/80 20/80 

Švýcarsko, Švédsko Propan Propan 

 

 

 Plynné palivo LPG se získává při výrobě syntetických paliv při zpracování ropy v rafineriích 

či při vysokotlaké hydrogenaci hnědého uhlí. Jeho asi 60 % produkce je získávána ze zemního 

plynu, jak je uvedeno na obrázku 10.  

Se vzduchem tvoří výbušnou směs, která je schopna iniciace jiţ při 2 % objemové koncentraci 

LPG. Jedná se o nejedovatý, nedýchatelný plyn, těţší neţ vzduch. Hrozí „zatékání“ plynu do 

níţe poloţených prostor jako jsou např. sklepy, kanalizace, montáţní šachty nebo kabelové 

kanály. Pokud dojde k úniku propan-butanu, dochází k jeho rychlému odpaření a rozptýlení 

do okolí. 

V současné době je směs propan-butanu nejrozšířenějším palivem v dopravě na území České 

republiky. Lze ho pouţít jak pro záţehové, tak i pro vznětové motory, které se musejí upravit 
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dle normy na záţehový motor. Sloţení LPG pro pohon motorových vozidel musí odpovídat 

normě ČSN EN 589, kde je kladen důraz na čistotu pouţívaného plynu, která je vyšší neţ při 

jeho průmyslovém pouţití. Úpravy vozidel jsou dlouhodobě prověřeny a tato úprava je 

legislativně zakotvena v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. Upravená vozidla musejí splňovat emisní normy pro obě paliva, jak pro palivo 

plynné tak i kapalné. Úprava vznětových motorů je sloţitější a řeší se formou individuální 

přestavby vozidla. Jedná se totiţ o zásah do motoru. Všechny pouţité díly zařízení na LPG 

musejí být homologovány. Nevýhody vozidel na LPG jsou sníţení uţitkového prostoru 

vozidla druhou palivovou nádrţí. LPG je těţší neţ vzduch, a proto je vozidlům na tento pohon 

zakázáno vjíţdět do podzemních garáţí, které nejsou upraveny pro parkování vozidel s tímto 

pohonem z důvodu nebezpečí výbuchu při úniku LPG do okolí. 

Výhody vozidla na LPG jsou v niţších nákladech na provoz, kdy se uvádí, ţe návratnost 

montáţe zařízení na plyn v hodnotě 30 000,- Kč je při ročním ujetí 15 000 kilometrů za dva 

roky pouţívání vozidla na plyn LPG [20]. 

3.4. Vodík 
 Vodík je nejrozšířenějším prvkem na Zemi. V plynném stavu se vyskytuje pouze 1 % 

hmotnosti, ale jeho výhodným zdrojem je voda. Vodík je, dá se říci nevyčerpatelným zdrojem 

pohonu vozidel. V plynném stavu je bez zápachu, lehčí neţ vzduch, bezbarvý.  

V přírodě se volný vodík nevyskytuje, proto se získává výrobními procesy. A to buď 

elektrolýzou, nebo parním reformováním zemního plynu. Elektrolýza vodíku je technologický 

postup, kdy jsou do okyseleného vodního roztoku ponořeny dvě elektrody. Na tyto elektrody 

je přiváděno stejnosměrné napětí a dochází k reakci. Na katodě se uvolňuje vodík a na anodě 

zase kyslík v poměru 2:1. Tato reakce je energeticky náročná. Na výrobu 1 kWh je potřeba 

1,53 kWh elektrické energie, proto se tento systém získávání vodíku nepouţívá pro výrobu 

vodíku jako paliva. Na obrázku 12 je uvedena fotografie elektrolyzéru, kterým se vyrábí 

vodík pro pohon vozidel. 
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Obrázek 12 Elektrolyzér na výrobu vodíku [7] 

 

K parnímu reformování lze pouţít jako zdroj uhlovodíků ropa, uhlí nebo zemní plyn ten je pro 

výrobu nejvýhodnější, protoţe v jeho sloţení je nejvíce obsaţeného metanu. Při výrobě 

vodíku je dodávána energie. Její spotřeba je v tomto procesu výhodnější neţ při elektrolýze. 

Při reakci se na 1 kWh spotřebuje 1,43 kWh chemické energie zemního plynu. Tímto 

výrobním procesem se dnes vyrábí cca 90% technického vodíku. 

Vodík jako palivo vozidel na plynný pohon je v dnešní době spíše ve vývoji a do sériové 

výroby je zařazeno jenom několik málo vozidel. Automobilky pouţívají pro pohon svých 

vozidel vodík dvěma způsoby. 

 přímé spalování ve válcích vozidla 

 jako palivo palivového článku s následnou výrobou elektrické energie 

Vozidla s přímým spalováním vodíku ve svých válcích nenašla své vyuţití. Vodík s jeho 

nízkým energetickým obsahem nedokáţe vyvinout vysoký výkon motoru, tak jako například 

kapalné palivo. Motory poháněné spalováním vodíku mají přibliţně poloviční výkon a musejí 

být pro pouţití vodíku přestavěny. Výkon motoru neklesá pouze při pouţívání tohoto plynu, 

ale také při pouţití benzínu. 

Automobilka BMW je ve vývoji vozidla na vodík pravděpodobně nejdále. Jiţ v roce 2000 

představila testovací sérii vozidel. V dnešní době automobilka vyvinula nové vstřikovací 

trysky pro vodík, upravila sání motoru a sníţila kompresní poměr. Stále, ale není výkon 

motoru srovnatelný se sériově vyráběnými vozidly na kapalná paliva. Problém je také 

s velikostí molekul vodíku potaţmo s těsností palivové soustavy, kdy můţe vznikat výbušná 

směs vodíku se vzduchem. Motor na vodík má ale výborné ekologické vlastnosti, kdy je 

emisní hodnota CO2 aţ 32 krát zmenšena v porovnání s benzínovým motorem podobné 

kategorie. 



18 

 

Vozidla vyuţívající vodík jako surovinu palivového článku. V těchto článcích probíhá 

elektrochemická oxidace za vzniku elektrického proudu. Na zápornou elektrodu je přiváděn 

vodík popřípadě jiné uhlovodíkové palivo a na kladnou elektrodu je přiveden kyslík. Na 

anodě dochází k oxidaci a vzniku volných elektronů. Takto vzniká elektrický proud proudící 

směrem ke katodě, která přijímá volné elektrody. Katoda i anoda mají funkci katalyzátorů 

reakce.  

Typy palivových článků podle elektrolytu: 

 alkalické; 

 s tuhým polymerem; 

 s tuhými oxidy; 

 s roztavenými uhličitany; 

 s kyselinou fosforečnou. 

 

Účinnost palivových článků je proti spalovacím motorům na vodík dvojnásobná. 

 

Skladování vodíku ve vozidle je řešeno pouţitím tlakových nádob na stlačené plyny 

s maximálním tlakem 35 MPa. Kapalný vodík se převáţí a skladuje v kryogenických 

podmínkách při teplotě -253 °C. Tlak v kryogenických nádrţích je 0,6 MPa. Jako třetí 

alternativa skladování vodíku jsou nádrţe, které uchovávají vodík vázaný na povrchu 

grafitových tělísek či vázaný v hydridech slitin kovů. Tyto nádrţe jsou, ale velmi těţké. Jejich 

hmotnost se pohybuje od 300 - 750 kg a váhový obsah vodíku je proti jejich hmotnosti 

výrazně niţší. Výhodné jsou hlavně z hlediska bezpečnosti.    

Nevýhody vodíku jako paliva jsou v jeho ceně, dostatečně nevyvinuté technologii vyuţití 

paliva. Chybějící síť čerpacích stanic a distribuce paliva. Skladování ve vozidle v kryogenní 

nádrţi, která je uvedena na obrázku 15. 

Výhody vodíku v dopravě jsou vznik minimálních emisí a jeho dostatek pro budoucí 

generace.  

3.5. Biometan 
Pod pojmem biometan si představíme plynnou směs metanu, oxidu uhličitého, nasycených 

vodních par, vodíku, sirovodíku, dusíku a dalších látek. Biometan někdy také nazýván jako 

bioplyn, nese svůj název, protoţe je vyráběn ze zbytků organických látek, kterými jsou 

zejména biomasa, exkrementy chovného zvířectva a další odpady ţivočišné výroby. Je 

výhodné zpracovávat rostlinné zbytky vyprodukované sečením a úpravou městské zeleně. 

Bioplyn se vyrábí v bioplynových stanicích a lze ho získat dvěma způsoby: 
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 biochemickým;  

 termochemickým. 

První z těchto dvou způsobů výroby je zaloţen na anaerobním rozkladu organických sloţek 

tzn. bez moţnosti přístupu kyslíku. Tohoto způsobu se vyuţívá převáţně v zemědělských 

vyvíječích plynu, čistírnách odpadních vod. Dále se výroba dělí na mokrý a suchý způsob.  

Mokrý je zaloţen na přítomnosti vody v bioreaktorech a suchý na kvašení organických látek 

umístěných na skládce bioodpadu. Suchý způsob je zaloţen na kvašení sypkých pevných 

organických látek ve vzduchotěsně uzavřených fermentorech. Podíl suché příměsi je aţ 60 %. 

Druhý způsob je realizován spotřebou energie potřebné na zplyňování biomasy. 

 

 

 

Obrázek 13 Bioplynová stanice vyrábějící bioplyn suchým způsobem fermentace [18] 

Legenda: 

1 Biomasa 

2 Míchací místo 

3 Fermentor 

4 Plynový zásobník 

5 Topná technika 

6 Kogenerační jednotka 

7 Vyuţití tepla/chladu 

8 Napájení elektrickým proudem 
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Obrázek 14 Bioplynová stanice vyrábějící bioplyn mokrým způsobem fermentace [32] 

 

Takto získaný bioplyn obsahuje asi 45 – 75 % metanu. Jeho kvalita a koncentrace je závislá 

na sloţení organických látek, jejich vlhkosti a hloubce uloţení., a proto je zatím pro pouţití ve 

spalovacích motorech nepouţitelný. Vhodnými technologickými úpravami lze bioplyn 

zušlechtit tak, aby se jeho výsledná koncentrace metanu pohybovala okolo 95 %. Dále je plyn 

vyčištěn, zbaven vody, stlačen na 20 MPa a odorizován, tak aby byla snadná jeho detekce při 

úniku do okolního prostředí. Z bioplynu se před jeho distribucí také odstraňují další sloţky 

jako např. sulfan a oxid uhličitý, který svou absencí zvyšuje energetický obsah. 

Bioplyn je velice vhodný k pouţívání v dopravě jelikoţ se jedná o ekologické palivo. Oxid 

uhličitý vznikající jeho výrobou nezvyšuje tvorbu skleníkových plynů, neboť pochází 

z přírody, do které se opět naváţe zpátky. Bioplynovými projekty se převáţně zabývají 

Německo, Švédsko a Švýcarsko. V České republice toho palivo vyuţívají zatím převáţně 

zemědělci, kteří takto zpracovávají organické zbytky. 
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3.6. Tabulky fyzikálně chemických vlastností plynných paliv pro 
motorová vozidla 

3.6.1. Fyzikálně chemické vlastnosti zemního plynu 

 

Tabulka 2 Fyzikálně chemické vlastnosti zemního plynu [28] 

 
Parametr Jednotka Hodnota 

Výhřevnost MJ m
-3

 47,7 

Spalné teplo MJ m
-3

 37,852 

Hustota kg m
-3

 0,694 

Meze výbušnosti % obj. 4,4 – 15,0 

Teplota vzplanutí °C 650 

Teplota vznícení °C 537 

Oktanové číslo - 130 

 

Pozn. uvedené hodnoty jsou vztaţeny k normálním podmínkám 

3.6.2. Fyzikálně chemické vlastnosti propanu plynná fáze 

 

Tabulka 3 Fyzikálně chemické vlastnosti propanu [28] 

 
Parametr Jednotka Hodnota 

Výhřevnost MJ m
-3

 93,57 

Spalné teplo MJ m
-3

 101,82 

Hustota kg m
-3

 2,019 

Meze výbušnosti % obj. 2,1 – 9,4 

Teplota vzplanutí °C 510-580 

Teplota vznícení °C 425-460 

Oktanové číslo - 100 

 

Pozn. uvedené hodnoty jsou vztaţeny k normálním podmínkám 
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3.6.3. Fyzikálně chemické vlastnosti butanu plynná fáze 

 

Tabulka 4 Fyzikálně chemické vlastnosti butanu [28] 

 
Parametr Jednotka Hodnota 

Výhřevnost MJ m
-3

 123,55 

Spalné teplo MJ m
-3

 134,02 

Hustota kg m
-3

 2,590 

Meze výbušnosti % obj. 1,9 – 8,4 

Teplota vzplanutí °C 475 - 550 

Teplota vznícení °C 400 - 435 

Oktanové číslo - 100 

 

Pozn. uvedené hodnoty jsou vztaţeny k normálním podmínkám 

 

3.6.4. Fyzikálně chemické vlastnosti vodíku 

 

Tabulka 5 Fyzikálně chemické vlastnosti vodíku [28] 

 
Parametr Jednotka Hodnota 

Výhřevnost MJ m
-3

 10,79 

Spalné teplo MJ m
-3

 12,75 

Hustota kg m
-3

 0,0838 

Meze výbušnosti % obj. 4 - 75 

Teplota vzplanutí °C - 

Teplota vznícení °C 585 

Oktanové číslo - - 

 

Pozn. uvedené hodnoty jsou vztaţeny k normálním podmínkám 
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3.6.5. Fyzikálně chemické vlastnosti bioplynu 

 

Tabulka 6 Fyzikálně chemické vlastnosti bioplynu [26] 

 
Parametr Jednotka Hodnota 

Výhřevnost MJ m
-3

 21,5 

Spalné teplo MJ m
-3

 24,7 

Hustota kg m
-3

 1,2 

Meze výbušnosti % obj. 6-12 

Teplota vzplanutí °C - 

Teplota vznícení °C 500 

Oktanové číslo - - 

 

Pozn. uvedené hodnoty jsou vztaţeny k normálním podmínkám 

 

3.6.6 Grafické výstupy 

 

 

 

Obrázek 15 Hustota par plynných paliv 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Zemní plyn Propan Butan Vodík Bioplyn Vzduch

H
u

st
o

ta
 p

ar
 [

kg
 m

-3
] 

 

Hustota par plynných paliv v porovnání 
s hustotou vzduchu 



24 

 

 
 

 

Obrázek 16 Teplota vznícení plynných paliv 

 

 

 
 

Obrázek 17 Meze výbušnosti plynných paliv  
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4. Zaměření na CNG pohon v autobusech 

4.1. Právní a technické předpisy 

Předpisy týkající se stlačeného zemního plynu v dopravě jsou uvedeny v této kapitole  

a přispívají k rozvoji zavedení tohoto paliva: 

 TDG 982 01 „Vybavení garáţí a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným 

systémem CNG“, tento předpis se týká poţárně bezpečnostních podmínek a nároků na 

vybavení prostor určený k parkování vozidel; 

 TDG 982 02 „Podmínky provozu, oprav, údrţby a kontroly motorových vozidel 

s pohonným systémem CNG“, tento předpis se týká klasifikace zvláštních 

komponentů vozidel na CNG, které jsou homologované, schválení způsobilosti 

vozidel určených pro montáţ zvláštních komponent homologovaného typu, 

motorových vozidel, která jsou vyráběna sériově a vozidel přestavěných, kontrol 

technického stavu palivové soustavy CNG a pravidel pro provozování těchto vozidel, 

údrţby a opravy vozidla, poţadavků pro zajištění bezpečnosti; 

 TDG 982 03 „Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG“, 

tento předpis se týká všech informací a technických poţadavků k instalaci  

a provozování malých domácích plnících stanic CNG;  

 TDG 304 02 „Plnící stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla“, tento 

předpis se týká technických poţadavků na plnící stanice, jejich provoz, zkoušení  

a kontrolu; 

 ECE R110 norma stanovující poţadavky na znovu naplnitelné plynové lahve určené 

pouze pro skladování stlačeného zemního plynu pevně spojené s vozidlem. Dále 

stanovuje zkušební a provozní podmínky; 

 Předpis č. 110 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů – jednotná 

ustanovení pro schvalování typu:  

- I. zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému 

pouţívají stlačený zemní plyn CNG; 

- II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro pouţití 

stlačeného zemního plynu CNG k jejich pohonu. 

 Předpis č. 115 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů - řešící 

problematiku dodatečné montáţe CNG [27]. 
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4.2. Porovnání zemního plynu s ropnými palivy a propan-butanem 

 

Tabulka 7 Porovnání fyzikálně chemických vlastností vybraných kapalných a plynných paliv 

[9] 

 
Znak jakosti Jednotka Benzín Nafta LPG Zemní plyn 

Oktanové číslo, rozsah - 91-98 - 100-110 128 

Cetanové číslo, rozsah - - 51-55 - - 

Teplota vzplanutí °C -20 55 -69-60 152 

Teplota hoření °C -20 80 -40 650 

Teplota vznícení °C 340 250 400-450 537 

Hustota plynné fáze při 

15°C 

kg m
-3 

3,5 6,0 2,29 0,678 

Min. výhřevnost kapalné, 

resp. plynné fáze 

MJ kg
-1 

MJ m
-3

 

43,5 41,8 94 47,7 

Meze výbušnosti ve 

směsi se vzduchem 

% 0,6-8 0,6-6,5 1,5-9,5 4,4-15 

Třída nebezpečnosti - I III I IV 

 

Pozn. uvedené hodnoty jsou vztaţeny k normálním podmínkám 

 

 

 

 
 

Obrázek 18 Relativní hustota par vybraných kapalných a plynných paliv 
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Obrázek 19 Teplota vznícení vybraných kapalných a plynných paliv 

 

 
 

Obrázek 20 Meze výbušnosti vybraných kapalných a plynných paliv 
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4.2.1 Porovnání CNG a nafty pro autobus s dojezdem 500 km na objem 

paliva v jedné nádrži 

 

Tabulka 8 Porovnání CNG a nafty pro autobus s dojezdem 500 km na jedno natankování[1] 

 
Vlastnost Jednotka Nafta CNG 

 

Výhřevnost MJ/kg 41,8 47,7 

 

Přetlak v nádrţi MPa 0,0 20 

 

Objem nádrţe l 200 1270 

 

Zvýšení hmotnosti kg – 1000 

 

Hustota paliva kg/m
3 

830 140 

 

 

Pozn. uvedené hodnoty jsou vztaţeny k normálním podmínkám 

 

 

 

Tabulka 9 Porovnání emisí autobusu na zemní plyn a klasického autobusu na naftu [1] 

 
Druh paliva NOx [g/kWh] CO [g/kWh] CH4 [g/kWh] 

 

Autobus na naftu 13,4 4,6 - 

 

Autobus na zemní 
plyn 

2,9 0,3 2,7 
 

 

 

 

Tabulka 10 Hmotnostní parametry autobusových nádrţí na CNG, LNG a na naftu [1] 

 
Nádrţe Hmotnost 

prázdných 

nádrţí [kg] 

Hmotnost 
paliva [kg] 

Dojezd 
autobusu[km] 

Hmotnost 
nádrţí s 

palivem[kg] 

 

Nafta – objem; 240 l 40 198 580 238 
 

LNG – kryogenní (-161 °C) 165 97 280 262 

CNG – ocelové (20 MPa) 860 97 280 957 

CNG – kompozitové (20 MPa) 338 102 295 420 
 

 

Pozn. uvedené hodnoty jsou vztaţeny k normálním podmínkám 
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5. Konstrukce palivových soustav autobusů na CNG 

5.1. Palivové soustavy 
 Dělení palivových soustav na zemní plyn: 

dle způsobu pouţití paliva: 

 Jednopalivová - jde převáţně o autobusy, případně některá nákladní vozidla; 

 Dvoupalivová - moţnost přepínání mezi kapalným a plynným palivem - většina 

osobních automobilů; 

 Smíšená neboli bivalentní - společné vyuţití kapalného i plynného paliva. Kapalné 

palivo je přiváděno do prostoru válce za účelem vznícení směsi, neboť pouhá 

komprese nestačí ke vznícení plynného paliva [1]. 

dle principu směšování paliva: 

 palivové soustavy s centrálním směšováním paliva; 

 palivové soustavy s přímým vstřikováním paliva. 

Popis funkce palivové soustavy. 

Plynná palivo uskladněné v tlakovém zásobníku pod tlakem 200 bar je vedeno přes 

uzavírací ventil a filtr paliva k regulátoru tlaku. V tomto zařízení je tlak plynného paliva 

sniţován na hodnotu 3,8 baru. Potom je palivo vedeno nízkotlakým potrubím 

k dávkovacímu ventilu společnému pro všechna sací potrubí. Provoz celého systému 

palivové soustavy řídí řídící jednotka. Do této jednotky jsou přivedena vstupní data od 

snímacích prvků palivové, výfukové soustavy a dalších prvků vozidla. Výhodou palivové 

soustavy na CNG a obecně plynná paliva je absence podávacího a vysokotlakého 

čerpadla, která jsou nepostradatelná ve verzích palivových soustav na kapalná paliva. 

Výše uvedená čerpadla sniţují výkonnost motoru a jsou zdrojem vyššího rizika poruchy 

vozidla. 
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Obrázek 21 Schéma palivové soustavy spalovacího motoru autobusu na CNG nebo bioplyn 

s bivalentním reţimem [22] 

Legenda: 

1 Tlakový zásobník 

2 Plnící ventil 

3 Uzavírací ventil 

4 Filtr 

5 Regulátor tlaku 

6 Řídící jednotka 

7 Dávkovací ventil 

8 Dávkovací ventil 

 

 
 

Obrázek 22 Schéma dodávky plynu ve vozidlech poháněných zemním plynem 
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Legenda: 

1 Plnící hrdlo plynu 

2 Vysokotlaké potrubí zemního plynu 

3 Nádrţe zemního plynu s bezpečnostními (závěrnými) ventily 

4 Regulátor tlaku plynu 

5 rozdělovací lišta plynu s ventily vstřikování plynu 

 

Obrázek 23 Palivová soustava pohonu na stlačený zemní plyn [10] 

 

5.2. Komponenty palivových soustav autobusů 

5.2.1. Plnící ventil  

Plnící ventil je určen k doplňování tlakových lahví vozidla. Je konstruován tak, aby byla 

zajištěna dostatečná těsnost při plnění nádrţe vozidla a nevznikaly kolem plnicího místa 

plynové výpary. Konstrukce také zajišťuje bezpečné odpojení od vozidla, pokud řidič nevrátí 

plnicí koncovku do výdejního stojanu a rozjede se.  

Nejčastější uloţení plnícího ventilu jsou: 

 v totoţném víčku palivové nádrţe na kapalná paliva; 

 v motorovém prostoru; 

 samostatně vyvedené s krycím víčkem na vozidle. 

Plnící ventil je spojen vysokotlakým potrubím s bezpečnostním ventilem, přes který je 

prováděno plnění. Vozidla v silniční dopravě jsou převáţně vybavena dvěma typy plnících 

ventilů NGV 1 NGV 2, které jsou zobrazeny na obrázku 24. Plnící ventil NGV 2 je pouţíván 

pro plnění autobusů. 
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Obrázek 24 Vlevo plnící ventil NGV1, vpravo plnící ventil NGV2 [23] 

5.2.2. Koncovka NGV 1  

Koncovka NGV 1 je součástí tankovacího potrubí a slouţí ke spojení s plnícím ventilem 

palivové soustavy vozidla. Její provedení je navrţeno tak, aby bylo zajištěno těsné spojení 

koncovky s plnícím ventilem a bylo tak zabráněno vzniku výbušné koncentrace vlivem 

unikajícího plynu. Provedení koncovky také zaručuje bezpečné odpojení od plnícího ventilu 

v případě nečekaného odpojení plnící hadice o vozidla. Tato situace můţe vzniknout 

například, kdyţ řidič zapomene odpojit plnící hadici a s vozidlem se rozjede. Některé 

koncovky bývají opatřeny krytkou, která brání vniknutí nečistot do prostoru spoje koncovky  

a plnicího ventilu. Některé konstrukce koncovek NGV 1 jsou znázorněny na obrázku 25. 

 
 

Obrázek 25 Koncovka pro plnění vozidla zemním plynem NGV1 [23] 

5.2.3 Koncovka NGV 2 

Koncovka NGV 2 se od koncovky NGV 1 liší převáţně ve způsobu jejího pouţití. Tato 

připojovací koncovka se pouţívá pro plnění autobusů stlačeným zemním plynem. Její 

vlastnosti jsou obdobné jako u předcházející koncovky, která se pouţívá pro plnění osobních 

vozidel. Mezi její vlastnosti patří zajištění plynotěsného spojení s moţností havarijního 

odpojení při rozjezdu vozidla bez odpojení plnící hadice. Její konstrukce je znázorněna na 

obrázku 26. 
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Obrázek 26 Vlevo koncovka pro plnění vozidla zemním plynem NGV2 [23], vpravo plnění 

autobusu koncovkou NGV2 [9] 

5.2.4. Tlakové lahve 

Tlakové lahve pro skladování stlačeného zemního plynu pouţívané v dopravě jsou vyráběny 

z kompozitních materiálů či z oceli nebo hliníku. Tloušťka jejich stěn v porovnání 

s klasickými nádrţemi na kapalná paliva je několikanásobně silnější. Rovněţ je zajištěna 

bezpečnost tlakových nádob řadou testů a zkoušek, které se u nádrţí na kapalná paliva vůbec 

neprovádějí. Jedná se o zkoušky reakce tlakové nádoby na poţár, na náraz, na zvýšený tlak, 

na průstřel. Tlakové lahve uloţené v konstrukci vozidla jsou dále vybaveny pojistnými prvky, 

které se montují na jejich plnící hrdla. Tyto pojistné prvky v kombinaci s konstrukcí 

tlakových lahví zaručují bezpečný provoz. Plyn je v tlakových lahvích skladován pod tlakem 

200 bar. Tlakové zkoušky jsou prováděny na tlak třikrát větší, neţ je tlak provozní tedy  

600 bar. 

Typy tlakových lahví dle normy ECE R 110: 

 CNG-1 - kovová nádrţ; 

 CNG-2 - kompozitová nádrţ (kovový liner s vlákny impregnovanými 

pryskyřicí - omotání pouze válcové části - hoop wrapped); 

 CNG-3 - kompozitová nádrţ (kovový liner s vlákny impregnovanými 

pryskyřicí - omotání vláknem kompletní - full wrapped); 

 CNG-4 - kompozitová nádrţ (nekovový liner s vlákny impregnovanými 

pryskyřicí - omotání vláken kompletní) [2]. 

 Na obrázcích 27 - 29 jsou znázorněny testy tlakových lahví a příklady jejich uloţení ve 

vozidle [2]. Poţadavky na tlakové lahve se nacházejí v příloze č. 1. Zkoušky tlakových lahví 

typu CNG 1 včetně fotodokumentace jsou uvedeny v příloze č. 2. 
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Obrázek 27 Zkouška tlakové lahve [16] 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 28 vlevo test tlakové lahve na přetlak, vpravo test tlakových lahví v podmínkách 

poţáru [16] 

 

 
 

Obrázek 29 Zkouška tlakové lahve [16] 
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Obrázek 30 Vlevo uloţení tlakových lahví v podvozku vozidla, vpravo spojení tlakových 

lahví na střeše autobusu [9] 

 

 

Obrázek 31 Uloţení tlakových lahví na střeše autobusu Citelis 18M CNG [12] 

5.2.5. Vysokotlaké a nízkotlaké dopravní potrubí 

Vysokotlaké a nízkotlaké potrubí slouţí jako propojovací prvek jednotlivých komponentů 

palivové soustavy. Potrubní vedení se dělí na vysokotlakou a nízkotlakou část. Vysokotlaká 

část palivového potrubí začíná plnícím ventilem, pokračuje přes bezpečnostní ventil k tlakové 

nádobě a končí u regulačního ventilu tlaku. Za regulačním ventilem tlaku začíná nízkotlaká 

část palivového potrubí, která pokračuje přes řídící jednotku k rozdělovací liště s ventily 

vstřikování plynu do spalovacího válce. 

5.2.6. Bezpečnostní ventil 

Bezpečnostním ventilem je osazena kaţdá nádrţ na stlačený zemní plyn instalovaná do 

vozidla. Bezpečnostní ventil má tyto základní funkce: 

 vypnutí přívodu paliva, kdyţ motor vozidla není v chodu; 

 vypnutí přívodu paliva, kdyţ dojde k poruše nebo úplnému přerušení některé ze 

součástí palivové soustavy; 
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 umoţnění kontrolovaného odhoření paliva pomocí tepelné pojistky. 

Bezpečnostní ventil je prvek palivové soustavy, který má za úkol kontrolovat její bezpečnost 

a v případě její poruchy účinně zamezit vzniku nebezpečné situace. Jak jiţ bylo uvedeno 

v odráţkách výše, tento ventil se automaticky uzavírá při nečinnosti motoru. Pokud dojde 

k netěsnosti či úplnému přerušení dopravního potrubí paliva, které můţe vzniknout například 

vlivem dopravní nehody nebo průjezdem v terénu, kde tento terén vykazuje vlastnosti 

s rozměry vyššími neţ je světlost podvozku vozidla. Ventil zanalyzuje sníţení tlaku v systému 

a automaticky uzavře přívod paliva. Vozidlo poháněné stlačeným zemním plynem se můţe 

vyskytnout i v podmínkách poţáru. Pro tento případ je bezpečnostní ventil vybaven tavnou 

pojistkou. Její funkční teplota je stanovena cca na 100 °C. Při této a vyšší teplotě dojde 

k jejímu roztavení a kontrolovanému vyhoření celého objemu plynu v nádrţi bez dosaţení 

destrukčního tlaku uvnitř tlakové lahve.   

 
 

Obrázek 32 Bezpečnostní ventil schéma [13] 

Legenda: 

1 Nádrţ zemního plynu 

2 Závěrný kohout 

3 Ventil zavírání nádrţe 

4 Omezovač průtokového mnoţství 

5 Připojovací závit potrubí zemního plynu směrem k plnícímu hrdlu plynu 

6 Zpětný ventil s připojovacím závitem potrubí zemního plynu směrem k plnícímu hrdlu 

plynu 

7 Tepelná pojistka 

8 Připojovací závit potrubí zemního plynu směrem k další nádrţi 
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Obrázek 33 Bezpečnostní ventil [13] 

 

 
 

Obrázek 34 vlevo propojení bezpečnostních ventilů jednotlivých tlakových lahví [13], vpravo 

bezpečnostní ventil pouţívaný v autobusech [9] 

 

5.2.7. Regulátor tlaku plynu 

Regulátor tlaku plynu slouţí v palivové soustavě vozidla k redukci tlaku stlačeného zemní 

plynu na nastavenou úroveň. Před tímto ventilem se nachází vysokotlaká část palivové 

soustavy, za regulátorem tlaku plynu pokračuje nízkotlaká palivová soustava. Součástí 

regulátoru tlaku je uzavírací ventil. Regulátor je napojen na vnitřní chladící okruh motoru, 

z něhoţ odebírá teplo. 
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Obrázek 35 Regulátor tlaku plynu [31] 

 

5.2.8. Manometr  

Jedná se o volitelnou část palivové plynové soustavy. Manometr slouţí ke zjištění tlaku paliva 

ve vysokotlaké části palivové soustavy.  

5.2.9. Přepínač druhu paliva 

Tento přepínač slouţí řidiči vozidla k volbě druhu paliva. Přepnutím přepínače je motor 

vozidla zásoben buď kapalným palivem, nebo zemním plynem. Přepínač je vybaven 

ukazatelem mnoţství zemního plynu a kontrolkou zvoleného druhu paliva. U sériově 

vyráběných vozidel je součástí palubní desky. U vozidel přestavěných na tento druh paliva je 

přepínač umístěn v zorném poli řidiče. Při poloze přepínače na stlačený zemní plyn je 

zastaven přívod kapalného paliva a v plynové palivové soustavě probíhá regulace tlaku plynu 

v závislosti na jeho potřebě. 

5.2.10. Elektronická řídící jednotka 

Elektronická řídící jednotka slouţí ke správnému dávkování plynného paliva do motoru. 

Činnost řídící jednotka je dána vyhodnocováním signálů z motoru a dalších přidruţených 

komponentů. Získaná data řídící jednotka v reálném čase vyhodnotí a následně upraví dávku 

paliva. V následujícím textu je uveden příklad několika systémů řízení spalování dle typu 

motoru. 

Systém SOLARIS uvádí několik verzí řídících jednotek CNG 

1. SOLARIS MINI4 V3 OBD - jednotka pro 3 - 4 válec s moţností kalibrace 

s připojeným OBD, nebo načtením korekčních map podle zatíţení motoru a časů 

vstřiku benzínové ECU 
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2. SOLARIS 4 OBD - jednotka pro 3 - 4 válec s moţností kalibrace s připojeným 

OBD, nebo načtením korekčních map podle zatíţení motoru a časů vstřiku benzínové 

ECU.  

Tato jednotka je navíc doplněna moţností trvalého propojení s diagnostikou OBD na 

vozidle. Toto spojení umoţňuje nepřetrţitou kontrolu nad přesným nastavením 

plynového vstřikování monitorováním dlouhodobé a krátkodobé korekce směsi 

benzínové jednotky. Na případné odchylky od základní korekční mapy způsobené 

např. rozdílnou kvalitou či sloţením LPG, nebo částečným zanesením filtru plynné 

fáze apod., reaguje plynová jednotka korekcí svého nastavení tak, aby plynový systém 

vţdy pracoval v optimálním reţimu, tedy aby byl shodný s charakteristikou benzínové 

řídící jednotky. 

3. SOLARIS 6 OBD - jednotka pro 5 - 6 válec. Tato jednotka je všemi funkcemi 

ekvivalentní s jednotkou SOLARIS 4 OBD, liší se jen v počtu kanálů pro jednotlivé 

válce. 

4. SOLARIS 8 OBD - jednotka pro 8 válec. Tato jednotka je všemi funkcemi 

ekvivalentní s jednotkou SOLARIS 4 OBD, liší se jen v počtu kanálů pro jednotlivé 

válce [13]. 

 

 
 

Obrázek 36 Řídící jednotka pro plynný pohon vozidla na CNG [13] 

5.2.11. Elektronické vstřikovače 

Elektronický vstřikovač je zařízení, které slouţí pro kaţdý válec motoru, proto těchto 

segmentů je v palivové soustavě stejný počet jako je počet válců motoru. Elektronický 

vstřikovač řídí dávku paliva jednotlivého válce. Tomuto systému se říká sekvenční. Palivo je 

do válce dávkováno jeho přívodním potrubím.  
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5.2.12. Palivová lišta 

Palivová lišta je propojovacím prvkem plynné palivové soustavy vozidla a slouţí k přívodu 

paliva od regulátoru tlaku k jednotlivým vstřikovačům. 

 

 
  

Obrázek 37 Palivová lišta [31] 

5.2.13. Katalyzátor s lambda sondou 

Tento prvek umístěný ve výfukovém potrubí slouţí k analýze výfukových plynů. Na základě 

analýzy sloţení těchto plynů jsou data předávána elektronické řídící jednotce, která dále řídí 

dávkování paliva. 

5.2.14. Krokový motorek 

Krokový motorek je ovládán řídící jednotkou. Jednotka na základě vyhodnocení vstupních 

signálů pomocí tohoto motorku upravuje mnoţství dávkovaného plynu. 

5.2.15. Směšovač 

Směšovač plynného paliva je prvkem palivové soustavy vozidla. Jeho funkce je mísení dávky 

zemního plynu se vzduchem a vytvoření zápalné směsi. Jeho činnost se dá srovnávat 

s činností vstřikovačů kapalného paliva či karburátoru. 
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6. Statistika vozidel s pohonem na kapalná a plynná paliva  
  

 

Tabulka 11 Vývoj CNG v České republice v letech 2004 aţ 2010 [8] 

 
Vývoj v roce Počet 

plnících 
stanic 

Počet 

osobních 
vozidel 

Počet 

autobusů 

Počet 

ostatních 
vozidel 

Počet 

vozidel 
celkem 

do roku 2004 9 150 100 0 250 

2005 0 130 65 5 200 

2006 2 120 15 0 135 

2007 6 280 15 25 320 

2008 0 270 20 10 300 

2009 6 515 55 30 600 

2010 9 647 30 23 700 

Celkem 32 2112 300 93 2505 

 

 

Tabulka 12 Statistika vozidel na pohon CNG ve světě k 31. 12. 2010 [6] 

 
Počet CNG vozidel ve světě 12 000 000 

Počet CNG vozidel v Evropě 1 400 000 

Počet CNG vozidel v ČR 2 505 

Počet CNG autobusů ve světě 400 700  

Počet CNG autobusů v ČR 300 

Počet CNG stanic ve světě 17 755 

Počet CNG stanic v Evropě 3 570  

Počet CNG stanic v ČR 47 

Spotřeba CNG v roce 2010 ve světě 40 000 mil m
3 

Spotřeba CNG v roce 2010 v Evropě 8 700 mil m
3
 

Spotřeba CNG v roce 2010 v ČR 10, 058 mil m
3
 

 

Tabulka 13 Scénáře rozvoje alternativních paliv dle Evropské komise uvedená  

v Bílé knize dopravní politiky [33] 

 

Druh paliva  2005 2010 2015 2020 

zemní plyn % <1 2 5 10 

biopaliva % 2 6 7 8 

vodík % <1 <1 2 5 

celkem % 2 8 14 23 
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7. Zhodnocení bezpečnosti pohonu na zemní plyn při možných 

situacích 

7.1. Plnění vozidla zemním plynem na plnící stanici  

Plnící stanice stlačeného zemního plynu je zařízení, které plní nádrţe vozidel zemním plynu o 

tlaku 20 MPa a někdy 25 MPa pro lepší vyuţití nádrţe. Mechanické nečistoty dokáţou 

poškodit komponenty palivové soustavy ve vozidle i komponenty samotné plnící stanice, 

proto jsou plnící zařízení vybavena filtrem nečistot a sušícím prvkem, aby do systému stanice 

a palivové soustavy vozidla nevnikla vlhkost popřípadě mechanické nečistoty. Poţadavkem 

pro plnící stanice zemního plynu je jejich připojení k plynovodu. 

Plnící stanice zemního plynu se dělí dle kritérií na několik druhů. 

Podle rychlosti plnění: 

 pomalu plnící stanice-zařízení určené k plnění vozidel zemním plynem. Toto zařízení 

pracuje s tlakem plynu z domovní přípojky. Okamţitý poţadovaný plnící výkon 

odpovídá výkonu plnícího kompresoru. Doba plnění tímto zařízením trvá přibliţně  

3 hodiny. Po dosaţení plnícího tlaku se zařízení automaticky vypne a ukončí plnění; 

 
Obrázek 38 Pomalu plnící stanice CNG 

 rychlo plnící stanice - jsou to zařízení vybavená zásobníky stlačeného zemního plynu 

spojené do sekcí o různých tlacích tak, aby se zkrátila doba plnění vozidla. 

Kompresor nemusí být dimenzován na okamţitý plnící výkon. 

Podle pouţití: 

 veřejná plnící stanice; 

 domácí plnící stanice. 
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Obrázek 39 Schéma čerpací stanice zemního plynu [24] 

Legenda: 

1 Plynový filtr 

2 Plynoměr 

3 Sušící zařízení 

4 Kompresor 

5 Elektromotor 

6 Chladič 

7 Zásobník plynu 

8 Výdejní stojan 

 

 

Obrázek 40 Plnění CNG vlevo elektronický výdejní stojan [24], vpravo plnění plnící 

koncovkou [17] 
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Zhodnocení bezpečnosti plnění 

Plnění pomocí plnících stanic stlačeného zemního je proces znamenající určitá rizika provozu 

tohoto zařízení. Plnící zařízení a plnící koncovky jsou konstruovány tak, aby bylo zabráněno 

jakémukoliv úniku plynu mimo plnící soustavu a palivovou soustavu vozidla. Provozovatelé 

plnících stanic jsou povinni tato zařízení provozovat v souladu s platnou legislativou a jsou 

povinni zajistit revize, údrţbu a servis firmami k tomuto úkonu způsobilými. Riziko při 

provozování plnících stanic převáţně vyplývá z nedodrţení některého z pokynů výrobce, či 

chybějící pravidelné kontroly a údrţby zařízení, nebo pouţití neoriginálních a neschválených 

náhradních dílů. 

7.2. Doprava v klidu (parkování) 

Parkování vozidel nebo také doprava v klidu je jednou ze specifických částí provozování 

vozidla. Dopravu v klidu můţeme rozdělit na kategorie dle místa parkování: 

 parkování na otevřených prostranstvích – Na otevřených prostranstvích vozidel na 

plynná paliva není legislativně omezeno. V případě vzniku poţáru vozidla nebo jiné 

mimořádné události je nutno, aby zasahující sloţky dokázali poznat druh paliva, na 

které vozidlo jezdí a podle fyzikálně chemických vlastností přizpůsobily průběh 

zásahu tomuto palivu. V případě stlačeného zemního plynu, který je lehčí neţ vzduch 

se tento plyn bude volně rozptylovat do okolí. Je třeba vyloučit jakýkoliv iniciační 

zdroj [5]. Přehled fyzikálně chemických vlastností a grafické porovnání jejich 

vlastností vybraných paliv je uveden v kapitole 5.6.; 

 parkování v otevřených garáţových stáních – Tato garáţová stání jsou také vhodná 

pro parkování vozidel na plynná paliva díky jejich vysokému stupni odvětrání. 

Parkování vozidel na plynná paliva však v těchto prostorech není dovoleno 

legislativou České republiky. Připravuje se ale změna vyhlášky č. 23/2008 Sb.,  

o technických podmínkách poţární ochrany staveb, která by měla začít platit koncem 

první poloviny roku 2011 [11]. Ze změny vyhlášky vyplývá povolení parkování 

vozidel v garáţích i hromadných garáţích nákupních center a jiných za předpokladu 

doplnění garáţí poţárně bezpečnostním zařízením dle legislativy [5]; 

 parkování v garáţích s nízkým parametrem odvětrání a parkování v garáţích 

uzavřených – V prostorech garáţí s nízkým stupněm odvětrání či v garáţích 

uzavřených je třeba zhodnotit bezpečnost parkování vozidel na plynná paliva. V praxi 

je známo, ţe řidiči běţně porušují zákazy parkování vozidel na CNG v garáţích 

většinou z důvodu obsazenosti okolních vhodných parkovacích míst nebo kvůli velké 
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vzdálenosti jejich cíle od vhodného parkoviště. Proto bez systémové kontroly se tento 

zákaz dodrţuje pouze z dobré vůle řidiče, někteří však tento zákaz nereflektují  

a v garáţích parkují. Proto je třeba zaměřit se spíše tvorbu nové legislativy, jak je 

uvedeno v předchozím odstavci a na prostory garáţí tak, aby zde vozidla na CNG 

mohla parkovat, tak jako ve většině ostatních zemí EU [5]. 

7.3. Dopravní nehoda 

Dopravní nehoda je mimořádná událost při provozu vozidla. K dopravní nehodě 

můţe dojít řadou okolností, jako je například nepřizpůsobení rychlosti vozidla 

povaze a stavu vozovky, technická závada, či klimatické ztíţení dopravní situace atd. 

Proto jsou vozidla na CNG vybavena řadou prvků zajišťujících jejich bezpečnost. Při 

dopravní nehodě mohou vzniknout ve vztahu k CNG pohonu netěsnosti plynové 

palivové soustavy vozidla. Aby nedošlo k úniku zemního plynu do okolí a vytvoření 

výbušné koncentrace, je palivová soustava vybavena bezpečnostním ventilem. Tento 

ventil automaticky uzavře zbývající palivo v tlakovém zásobníku a zabrání tak úniku 

plynu do okolí, pokud by z jakéhokoliv důvodu nedošlo k uzavření ventilu je tento 

dále vybaven ručním uzávěrem paliva. Všechny tlakové zásobníky vozidla jsou 

vybaveny těmito bezpečnostními ventily a zásobníky jsou konstruovány tak, aby 

nehrozila jejich destrukce vlivem nárazu při dopravní nehodě. 

 

Doporučený způsob provedení zásahu dopravní nehody vozidla na CNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní 

nehoda 

1. Ověřit únik plynu 

popř. uzavřít ručně 

bezpečnostní ventil 

2. Poskytnout první 

pomoc zraněným, 

odpojit akumulátor, 

označit místo 

nehody 

3. Vyprostit osoby, 

zajistit lékařskou 

pomoc 

4. Zamezit a 

odstranit uniklé 

provozní kapaliny 

5. Úklid vozovky, 

odstranění vozidla z 

komunikace 
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7.4. Požár 

Vznik poţáru je mimořádná událost. Poţár vozidla mívá rychlý a intenzivní průběh, protoţe 

pouţité materiály na jejich výrobu jsou převáţně plasty, textilie a kov. Vozidlo můţe začít 

hořet kvůli technické závadě například palivové soustavy, nebo třením některé z točivých 

částí vozidla, nebo můţe být zapáleno úmyslně. Pokud je poţárem zasaţeno vozidlo 

s integrovaným pohonem na stlačený zemní plyn, největší riziko pro zasahující jednotky 

představuje tlakový zásobník stlačeného paliva, u kterého hrozí destrukce vlivem narůstání 

tlaku způsobeného tepelným účinkem poţáru. Palivová soustava na stlačený zemní plyn je na 

tento případ konstrukčně vybavena. Kaţdý tlakový zásobník paliva je osazen bezpečnostním 

ventilem. Tento ventil je vybaven průtrţnou pojistkou a tepelnou pojistkou. Průtrţná pojistka 

slouţí k uzavření paliva v tlakovém zásobníku při netěsnosti palivové soustavy, naopak 

tepelná pojistka slouţí k bezpečnému vypuštění plynu do okolního prostředí.  

Funkce tepelné pojistky je následující. Vlivem působení poţáru na vozidlo a na prvky 

palivové soustavy je zahřívána tepelná pojistka umístěná v bezpečnostním ventilu. Při 

dosaţení teploty cca 100 °C dojde k roztavení tepelné pojistky z Woodova kovu. Průtrţná 

pojistka se rozlomí kvůli roztavené tepelné pojistce, tudíţ jiţ nebrání průtoku paliva ven 

z nádrţe přes oba otevřené pojistné prvky. Unikající palivo se mísí se vzduchem a 

v podmínkách poţáru bezpečně odhořívá. Obě pojistky jak průtrţná, tak i tepelná jsou 

v bezpečnostním ventilu umístěny ještě před mechanickým ručním závěrným ventilem tak, 

aby vţdy zaručovaly správnou funkci bez ovlivnění polohy uzávěrů tohoto ventilu. 

Ověření správné funkce bezpečnostních ventilů a tlakových zásobníků instalovaných do 

vozidel provedly firmy RWE Transgas, a.s., KRASO, Vítkovice Cylinders a.s. Experiment se 

skládal z 6 testů poţáru vozidel. Byly namodelovány tři základní situace průběhu poţáru tak, 

aby se co nejvíce podobaly reálným podmínkám. Kaţdý ze tří testů byl kvůli průkaznosti 

proveden dvakrát. 

Druhy provedených testů: 

 poţáru v těsné blízkosti vozidla; 

 poţár pod vozidlem; 

 poţár v kabině vozidla. 

Pouţité testované automobily byly z finančních důvodů přestavěné na pohon CNG odbornou 

firmou, nešlo tedy o vozidla sériově vyráběná. Během testu byly automobily nastartované, 

plně funkční, s plným tlakovým zásobníkem CNG 1 o vodním objemu 55 litrů a minimálním 

objemem benzínu asi 5 - 6 litrů, aby nedošlo k ovlivnění poţáru kapalným palivem. 
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Bezpečnostní ventily byly od italského výrobce O.M.V.L. s úpravou pro nadkritický průtok 

plynu. Část bezpečnostního ventilu pro nadkritický průtok tzv. primární ventil je umístěn 

přímo na bezpečnostním ventilu v části, která je zašroubována v tlakovém zásobníku 

stlačeného zemního plynu. Tato konstrukce zaručuje funkčnost primárního ventilu i při 

uraţení bezpečnostního ventilu. 

Prvky kompletní vestavby pohonu na CNG: 

 řídící jednotky italské firmy Landi Renzo s.p.a.; 

 regulátory tlaku plynu italské firmy O.M.V.L.; 

 plnící ventil EMER 198/1; 

 krokový motorek Landi Renzo s.p.a.; 

 bezpečnostní ventily O.M.V.L.; 

 tlakové plynové potrubí měděné a plastové, průměr 6x1mm; 

 tlakové hadice GAS; 

 odvětrávací potrubí; 

 konstrukce uchycení tlakového zásobníku v zavazadlovém prostoru. 

 

Prováděná měření teplot a tlaků: 

 měření teploty v kabině vozidla; 

 měření teploty v prostoru sedadla řidiče; 

 měření teploty tlakového zásobníku; 

 měření tlaku plynu v tlakovém zásobníku (pouze při kaţdém druhém experimentu). 

 

Výsledky testů 

Pět z šesti provedených testů mělo standardní průběh. To znamená, ţe po zahoření vozidel  

a vzrůstu teploty cca na 100 °C došlo ke správné funkci tepelné pojistky a otevřela se 

výtoková cesta plynu. 
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Obrázek 41 Fotodokumentace bezpečnostního ventilu před a po poţáru vozidla. Šipkou je 

označen bezpečnostní prvek z Woodova kovu, který s testu prokázal svou funkčnost [5]. 

 

 Teplota poţáru stále narůstala na 850 – 1000 °C a docházelo k postupnému zvyšování tlaku  

v zásobníku. Po dosaţení potřebného tlaku došlo k protrţení tlakové pojistky a řízenému 

odhořívání plynu z tlakového zásobníku. Odváděný plyn okamţitě vyhořel světlým 

plamenem. Plynové zásobníky v těchto pěti případech zůstaly neporušené a kompaktní. 

Vyhoření plynu při experimentu trvalo od 3 do 5 minut. 

 

 
 

Obrázek 42 Pohled na tlakový zásobník plynu po poţáru vozidla [4] 
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Obrázek 43 Průběh testu poţáru vozidla na CNG [4] 

 

 
 

Obrázek 44 Průběh testu poţáru vozidla na CNG [4] 

 

Výsledek testu s nestandardním průběhem.  

Průběh nárůstu teplot byl podobný jako při předchozích experimentech. Nedošlo však 

k dostatečnému odpouštění unikajícího plynu z tlakového zásobníku, coţ bylo moţné 

pozorovat i pomocí sluchu a zraku. Tlak v zásobníku nadále stoupal a odpouštění plynu bylo 

nedostatečné. Tlak ve třinácté minutě dosáhl kritické hodnoty a došlo k destrukci zásobníku  

a odletu explodovaných částí do okolí. Utrţený bezpečnostní ventil a části vozidla se rozletěly 

do vzdálenosti 15 m, části kapoty byly nalezeny ve vzdálenosti 100 m od vozidla. Při sběru 

částí bylo zjištěno, ţe konstrukce bezpečnostního ventilu se neshoduje s konstrukcí ostatních 

pouţitých bezpečnostních ventilů. Ventily se odlišovaly primárním ventilem. V tomto případě 

konstrukce ventilu nedovolovala dostatečné vypouštění plynu z tlakového zásobníku  

a sniţování tlaku v zásobníku. Po provedení expertízy bylo zjištěno, ţe při tomto experimentu 

byl pouţit nevhodný ventil staršího data výroby cca z roku 1996, který má nevhodnou 

konstrukci pro vozidla s pohonem na CNG. 
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Obrázek 45 Průběh testu poţáru vozidla na CNG při nestandardním průběhu [4] 

 

 

Obrázek 46 Vrchlík tlakového zásobníku na CNG s částí bezpečnostního ventilu 

s nevhodným primární ventilem[4] 

 

 

Obrázek 47 Utrţený bezpečnostní ventil [4] 
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 Reálný poţár autobusu na CNG, který se stal ve Spojených státech amerických v Marylandu. 

Fotodokumentace:  

 

 

Obrázek 48 Vlevo poţár autobusu na CNG USA Maryland fáze rozhořívání, vpravo poţár 

autobusu na CNG USA Maryland fáze rozhořívání příjezd hasičských jednotek na místo 

poţáru [25] 

 

Obrázek 49 Poţár autobusu na CNG USA Maryland hašení autobusu s odstupem, vyhořívání 

paliva unikajícího bezpečnostními ventily [25] 

 

Obrázek 50 Poţár autobusu na CNG USA Maryland dohašování [25] 
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Obrázek 51 Poţár autobusu na CNG USA Maryland pohled na trosky autobusu [25] 

Doporučený způsob provedení zásahu při poţáru vozidla na CNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučená opatření pro hasební zásah: 

 vhodné hasivo: roztříštěný vodní proud, vodní mlha, hasicí prášky, CO2; 

 nevhodné hasivo: kompaktní vodní proud, lze pouţít pro chlazení tlakového 

zásobníku; 

 ochranné prostředky: izolační dýchací přístroj, běţná zásahová výbava hasiče; 

 při nedostatku kyslíku můţe při hoření zemního plynu vznikat oxid uhelnatý; 

Poţár 

1. Zajistit bezpečný 

odstup JPO od 

vozidla 

2. Při roztavení 

tepelné pojistky 

bezp. ventilu nechat 

vyhořet plynné 

palivo 

3. Kontrolovaně 

nechat hořet palivo, 

hasit ostatní části 

vozidla 

4. Po vyhoření 

dohasit vozidlo a 

okolí, popř. odpojit 

akumulátor 

5. Zchladit všechny 

integrované nádrţe 

vozidla 
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 snaha o zamezení vzniku výbušné koncentrace, vyloučit přítomnost zdroje, který by 

mohl iniciovat výbušnou směs. 

 

Některé autobusy na CNG jsou vybaveny automatických hasicím systémem. Tento systém se 

skládá z tlakové nádoby s hasebním médiem CO2. Tato tlaková lahev je napojena na potrubní 

systém. Potrubí je rozmístěno po motorovém prostoru autobusu tam, kde se nachází 

nejpravděpodobnější riziko vzniku poţáru. Tedy v motorovém prostoru je několik hasicích 

zakončení. Toto zakončení se při vzniku poţáru roztaví a do daného místa je pod tlakem 

vháněno hasivo. Činnost hasicího systému je opticky i akusticky signalizována řidiči na 

palubní desce. 

 

Obrázek 52 Tlaková lahev s hasivem automatického hasicího systému autobusu [9] 

 

Obrázek 53 Vlevo potrubí automatického hasicího systému autobusu, vpravo výfuk hasiva 

automatického hasicího systému autobusu [9] 
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   Závěr  

Předmětem diplomové práce je hodnocení silničních vozidel s plynnými palivy se zaměřením 

na CNG z hlediska bezpečnosti provozování tohoto paliva v autobusech. V diplomové práci je 

zpracována historie plynných paliv v silniční dopravě. Dále je uveden přehled plynných paliv 

včetně jejich fyzikálně chemických vlastností s porovnáním pomocí grafického výstupu  

a porovnání stlačeného zemního plynu a LPG jako druhu hojně pouţívaného plynného paliva 

s běţnými kapalnými palivy. Obsah diplomové práce dále popisuje palivové soustavy 

autobusů včetně jejich prvků. Další kapitola práce je věnována hodnocení provozu, 

mimořádným událostem při provozu těchto vozidel v silniční dopravě a parkování. Cílem 

práce je zhodnocení bezpečnosti provozu silničních vozidel se zaměřením na vozidla 

s pohonem na CNG. 

Mezi širokou veřejností panuje obava s pouţívání plynu v silniční dopravě z důvodu obavy 

lidí o svou bezpečnost a bezpečnost své rodiny. Důvody obav veřejnosti jsou kvůli skladování 

plynného paliva v dopravním prostředku pod vysokým tlakem, obava z poţáru vozidla či jeho 

výbuchu. Pouţití stlačeného zemního plynu v dopravních prostředcích je ale jiné, bezpečnější.  

Při hodnocení bezpečnosti plynných paliv je třeba hodnotit bezpečnost daného druhu plynu  

a nehodnotit všechna paliva současně, protoţe jejich fyzikálně chemické vlastnosti jsou různé. 

Pouţití zemního plynu je dle jeho fyzikálně chemických vlastností bezpečnější neţ např. 

pouţití klasických kapalných paliv, protoţe zemní plyn je lehčí neţ vzduch. Proto se na rozdíl 

od par benzínu či nafty volně rozptyluje do okolního prostředí a tudíţ pravděpodobnost 

vzniku výbušné atmosféry je niţší neţ u LPG či kapalných paliv. Rovněţ teplota vznícení je  

u zemního plynu vyšší neţ u porovnávaných paliv mimo vodíku. Při porovnání charakteristik 

mezí výbušnosti uvedených v kapitole 5.6.6 a 6.2. je zřejmé, ţe dolní mez výbušnosti 

zemního plynu začíná zhruba na dvojnásobné hodnotě směsi plynu a par se vzduchem neţ  

u kapalných paliv či LPG. Horní mez výbušnosti zemního plynu se nachází na hodnotě 15 % 

objemového obsahu ve směsi se vzduchem. Tato hodnota je proti vodíku nízká a zemní plyn 

tak netvoří široké pásmo objemu plynu ve směsi se vzduchem, kdy je směs výbušná.  

Aby se zabránilo vzniku výbušné atmosféry při provozu, jsou vozidla v silniční dopravě 

vybavena řadou pojistek, které zaručují bezpečnost těchto vozidel. Tankovací ventil má 

integrovanou zpětnou klapku, která zabraňuje toku plynného paliva opačným směrem. 

Vysokotlaké potrubí je vyrobeno z bezešvé ušlechtilé oceli. Palivo je v dopravním prostředku 

skladováno v tlakových zásobnících pod tlakem 200 bar. Zásobníky jsou ocelové bezešvé, či 

kompozitové, kde je jejich bezpečnost zaručena řadou testů a kontrol a jsou odolné vůči 
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nárazu na rozdíl od tenkostěnných palivových nádrţí na kapalná paliva. Na kaţdém tlakovém 

zásobníku je osazen bezpečnostní ventil, který je uzavřen při nečinnosti vozidla, pro servisní 

nebo havarijní účely je vybaven ručním uzavíracím ventilem. Bezpečnostní ventil zaručuje 

zamezení úniku plynu do okolního prostředí vlivem netěsnosti soustavy, která způsobena 

provozní závadou nebo mimořádnou událostí. Na příčiny poţáru jsou bezpečnostní ventily 

tlakových zásobníků vybaveny tepelnou pojistkou z tavného kovu, která při cca 100 °C 

odtává a otevře tak cestu pro bezpečný odfuk a následné vyhoření v okolním prostoru. Toto se 

potvrdilo i testy vozidel na stlačený zemní plyn, které provedly firmy RWE Transgas a.s., 

KRASO a Vítkovice Cylinders a.s. Funkce bezpečnostního ventilu zůstává zachována  

i v případě uraţení jeho části vyčnívající z tlakového zásobníku tudíţ nehrozí destrukce 

zásobníku vlivem vysokého tlaku. Funkčnost a bezpečnost vozidel byla ověřena i reálným 

provozem, kdy nedošlo k úniku plynu při dopravní nehodě a vozidlo bylo totálně zničeno. 

V kapitole 9.4 jsou uvedeny fotografie reálného poţáru autobusu na stlačený zemní plyn. Zde 

rovněţ byly funkční bezpečnostní prvky, a i kdyţ vozidlo zcela shořelo, nedošlo k destrukci 

tlakových zásobníků umístěných na střeše autobusu.  

Provedení zásahu na vozidlo s pohonem CNG jednotkami poţární ochrany je obdobné jako 

zásah na vozidlo s klasickými kapalnými palivy. Průběh zásahu při dopravní nehodě je 

uveden v kapitole 9.3 a zásah při poţáru vozidla je uveden v kapitole 9.4.  

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit bezpečnost vozidel na stlačený zemní plyn. 

Z předchozích kapitol, fyzikálně chemických vlastností paliv a prvků a sloţení palivových 

soustav vozidel vyplývá, ţe vozidla s pohonem na stlačený zemní plyn jsou bezpečnější neţ 

vozidla na LPG či plynná paliva. Riziko vzniku mimořádné události s nepředpokládaným 

průběhem můţe nastat při pouţití neoriginálních dílů palivových soustav, neodbornou 

opravou nebo nedodrţování povinných servisních prohlídek a revizí palivové soustavy 

vozidla v autorizovaných servisech oprávněných k provádění takových sluţeb.  

 

. 
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Bc. Martin Dočekal, Zhodnocení bezpečnosti silničních vozidel s plynnými 

palivy se zaměřením na CNG 

Příloha 1 Poţadavky na tlakové lahve [2]  

 

Provozní a zkušební podmínky 

Ţivotnost: ţivotnost nádrţí je specifikována výrobcem, ale nepřesáhne 20 let od data výroby 

tato ţivotnost je stanovena za předpokladu, ţe počet naplnění za rok nepřesáhne jeden tisíc. 

Minimální počet naplnění je 15 000: 

 

 Platí pro láhve o provozním tlaku 20 MPa (200 bar) při ustálené teplotě 15 °C a pro 

maximální plnicí tlak 26 MPa (260 bar); 

 

 Teplotní rozsah: ustálená teplota plynu v lahvích se smí pohybovat v rozmezí – 40 °C 

do +65 °C. Teplota materiálu láhve se smí pohybovat v rozmezí – 40 °C do +82 °C; 

 

 Minimální zkušební tlak pouţitý při výrobě musí být 300 bar (1,5 násobek provozního 

tlaku); 

 

 Minimální skutečný destrukční tlak nesmí být menší neţ 450 bar. 

 

Schvalování a certifikace tlakových lahví 

Poţadované zkoušky: 

 materiálové zkoušky na 1 láhvi (tahová a rázová zkouška, zkouška materiálu SSC,  

je-li mez pevnosti nad 950 MPa); 

 hydrostatická destrukční zkouška na 3 láhvích; 

 zkouška cyklickým tlakováním při teplotě okolí na 2 láhvích; 

 zkouška LBB (uvolnění tlaku únikem a ne roztrţením) na 3 láhvích; 

 zkouška ohněm na 1 nebo 2 láhvích podle potřeby; 

 zkouška průstřelem na 1 láhvi. 
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Bc. Martin Dočekal, Zhodnocení bezpečnosti silničních vozidel s plynnými 

palivy se zaměřením na CNG 

Příloha 2 Zkouška lahví typu CNG 1 a jejich fotodokumentace [2] 

 
Na jedné tlakové láhvi ze skupiny: 

 jedna hydraulická destrukční zkouška; 

 kontrola kritických rozměrů; tahová zkouška; tři rázové zkoušky; povrchová ochrana; 

 cyklická zkouška. 

Na každé láhvi: 

 pomocí ultrazvukové kontroly ověření, ţe maximální velikost vad nepřesahuje 

velikost stanovenou v konstrukčním návrhu; 

 ověření, ţe kritické rozměry a hmotnost hotových láhví jsou v rámci tolerancí 

konstrukčního návrhu; 

 ověření shody se stanoveným povrchovým provedením; 

 ověření označení; 

 zkouška tvrdosti tepelně zpracovaných láhví - hodnoty takto stanovené musejí být  

v rozsahu stanoveném pro konstrukční návrh; 

 hydraulická zkouška hotových láhví (eventuálně water jacket test – max 10 % 

permanentní roztaţení). 

 

 
Hydraulická destrukční zkouška 
 

 
 

Obrázek 1 Tlaková lahev po destrukční zkoušce tlakem [2] 
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Cyklická zkouška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Cyklická zkouška [2] 

 

Ultrazvuková kontrola 

 

 
 

Obrázek 3 Ultrazvuková kontrola [2] 
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Zkouška tvrdosti 

 

Obrázek 4 Zkouška tvrdosti [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určení hmotnosti a hydraulická zkouška 

 

 
 

Obrázek 5 Vlevo určení hmotnosti, vpravo průběh hydraulické zkoušky [2] 

 

 

 

 


