
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 

Posouzení nebezpečí při plnění osobního motorového 

vozidla stlačeným zemním plynem 

Student: Bc. Daniel Chaluš 

Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Termín odevzdání diplomové práce: 17. 04. 2015  



 

 

Místopřísežné prohlášení:  

 

„Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně.“  

 

V Ostravě dne 17. 04. 2015 

Bc. Daniel Chaluš



 

 

P R O H L Á Š E N Í  

 

Prohlašuji, že  
 jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. O 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů;  

 beru na vědomí, že odevzdáním diplomové práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona 

č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby 1);  

 beru na vědomí, že diplomová práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním 

informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB – TUO), 

dostupná k prezenčnímu nahlédnutí;  

 beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít 

v souladu s § 35 odst. 3 2);  

 beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO na uzavření 

licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

 beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout 

licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v 

takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – 

TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše);  

 beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové práce využito softwaru poskytnutého VŠB 

– TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k 

nekomerčnímu využití), nelze výsledky diplomové práce využít ke komerčním účelům;  

 beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se 

za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání 

této součásti může být důvodem k neobhájení práce.  

 

Jméno, příjmení: Daniel Chaluš 

 

Adresa: Strážov 297 

 Strážov, 340 21 

 

Dne:  17. 04. 2015      Podpis:………………………  

 

__________________________  
1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

právních předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací:  
(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně 

posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví 

vnitřní předpis vysoké školy.  
(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před 

konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě 

pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy 
nebo rozmnoženiny.  

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.  

2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:  

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních 
nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo).  

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:  
(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 

35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího 

projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.  
(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy 

školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.  

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v 
souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, 

a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím 
zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěl bych poděkovat svému vedoucímu diplomové práce, kterým je doc. Dr. Ing. 

Miloš Kvarčák, za vedení diplomové práce. Dále bych chtěl poděkovat všem odborníkům, 

kteří mi pomohli při konzultaci řešených problémů a poskytli mi užitečné informace. Jedná 

se zejména o Ing. Václava Krále z firmy MOTOR JIKOV, Ing. Petra Štefla a Ing. Pavla 

Nováka z Českého plynárenského svazu, Ing. Markétu Veselou Schauhuberovou z RWE. 

Dále bych chtěl poděkovat Ing. Petru Chabičovskému, který mě provedl plnicí stanicí na 

CNG v podniku MHD Brno a vysvětlil celou technologii. Mé poděkování patří také pplk. 

Ing. Vladimíru Vonáskovi, který mi poskytl statistické údaje o zásazích týkajících se 

provozu CNG. Nakonec bych chtěl poděkovat hlavně svým rodičům za obrovskou podporu 

v průběhu celého studia, protože především jejich zásluhou jsem mohl napsat tuto 

diplomovou práci. 



 

 

Anotace 

CHALUŠ, Daniel. Posouzení nebezpečí při plnění osobního motorového vozidla stlačeným 

zemním plynem. Diplomová práce. Ostrava, 2015. Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany. Vedoucí diplomové 

práce doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák. 

Diplomová práce se zabývá bezpečností paliva CNG, především bezpečností při 

jeho plnění. V první části je zemní plyn porovnáván s ostatními palivy. V další části se 

práce zabývá právními a technickými předpisy pro vybavení plnicích stanic a prostor 

s přítomností automobilů na pohon CNG. V práci je popsán způsob plnění vozidel, 

hodnocení možnosti úniku a příklad výpočtu nebezpečné atmosféry při úniku. Na závěr 

práce jsou uvedena doporučení na zabezpečení jednotlivých garáží. 

Klíčová slova: CNG, čerpací stanice, stlačený zemní plyn, alternativní palivo pro vozidla, 

bezpečnost garáží, větrání 

 

CHALUŠ, Daniel. Assessment of Danger in the course of Filling a Car with Compressed Natural 

Gas. Ostrava, 2015. Diploma thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, Department of Fire Protection. Head of the diploma thesis doc. Dr. Ing. Miloš 

Kvarčák. 

This diplom thesis deals with the safety of CNG fuel, especially the safety of its 

implementation. In the first part is the natural gas compared to other fuels. The next part 

deals with legislative and technical equipment for filling stations and area with the 

presence of vehicles to CNG. The thesis describes how the performance of vehicles, 

evaluating the possibility of escape and a sample calculation dangerous atmosphere in the 

release. In conclusion are given recommendations on protection of individual garages. 

Key words: CNG, gas station, compressed natural gas, alternative fuel vehicles, safety 

garage, ventilation 

  



 

 

Obsah  

Úvod  .................................................................................................................................... 1 

Rešerše ................................................................................................................................... 2 

1 Porovnání paliv pro spalovací motory ....................................................................... 4 

1.1 Benzín ........................................................................................................................ 4 

1.1.1 Chemická charakteristika ........................................................................................... 4 

1.1.2 Vybrané požárně bezpečnostní vlastnosti .................................................................. 4 

1.2 Nafta ........................................................................................................................... 5 

1.2.1 Chemická charakteristika ........................................................................................... 5 

1.2.2 Vybrané požárně bezpečnostní vlastnosti .................................................................. 5 

1.3 LPG ............................................................................................................................ 6 

1.3.1 Chemická charakteristika ........................................................................................... 6 

1.3.2 Vybrané požárně bezpečnostní vlastnosti .................................................................. 6 

1.4 CNG ........................................................................................................................... 6 

1.4.1 Chemická charakteristika ........................................................................................... 7 

1.4.2 Vybrané požárně bezpečnostní vlastnosti .................................................................. 7 

1.5 Souhrnná tabulka hodnot a grafy ............................................................................... 7 

1.6 Porovnání benzínu a zemního plynu při úniku .......................................................... 9 

2 Zákony, vyhlášky, technické normy a pravidla vztažené k CNG ............................ 12 

2.1 Vyhláška č. 341/2014 Sb. ........................................................................................ 12 

2.1.1 Hlavní body vyhlášky č. 341/2014 Sb. vztažené k CNG ......................................... 12 

2.2 Vyhláška č. 23/2008 Sb. .......................................................................................... 13 

2.3 Norma ČSN 73 6058 ................................................................................................ 14 

2.3.1 Větrání garáže .......................................................................................................... 14 

2.3.2 Parkování vozidel na alternativní paliva .................................................................. 14 

2.4 TPG 982 01 .............................................................................................................. 15 

2.4.1 Vybavení prostor pro parkování .............................................................................. 15 

2.4.2 Požárně bezpečnostní podmínky ............................................................................. 16 

2.5 TPG 304 02 .............................................................................................................. 16 

2.5.1 Vybrané technické požadavky na rychloplnicí stanice ............................................ 17 

2.6 TPG 982 03 .............................................................................................................. 18 



 

 

2.6.1 Technické požadavky .............................................................................................. 18 

3 Komponenty automobilu s pohonem na CNG ......................................................... 20 

3.1 Prvky palivové soustavy CNG ................................................................................. 20 

3.1.1 Plnicí hrdlo zemního plynu ...................................................................................... 20 

3.1.2 Vysokotlaké vedení .................................................................................................. 21 

3.1.3 Rozbočovač se zpětným ventilem ............................................................................ 22 

3.1.4 Palivové nádrže na CNG .......................................................................................... 22 

3.1.5 Ventil pro uzavření palivové nádrže ........................................................................ 23 

3.1.6 Regulátor tlaku plynu ............................................................................................... 24 

3.2 Bezpečnost vozidel na CNG .................................................................................... 24 

4 Plnicí stanice CNG ................................................................................................... 25 

4.1 Rychleplnicí stanice ................................................................................................. 25 

4.1.1 Základní parametry rychleplnicí stanice na CNG .................................................... 26 

4.1.2 Hlavní části rychleplnicí stanice .............................................................................. 26 

4.2 Rychleplnicí stanice v areálu MHD Brno ................................................................ 27 

4.2.1 Zabezpečení plnicí stanice ....................................................................................... 28 

4.3 Pomaluplnicí stanice zemního plynu ....................................................................... 30 

4.3.1 Parametry pomaluplnicí stanice ............................................................................... 30 

4.3.2 Plnicí zařízení typu A .............................................................................................. 30 

4.3.3 Plnicí zařízení typu B ............................................................................................... 31 

4.3.4 Základní komponenty plnicí stanice ........................................................................ 31 

4.3.5 Plnící zařízení MJ COMPACT 05 ........................................................................... 32 

5 Větrání garáží ........................................................................................................... 35 

5.1 Provozní větrání ....................................................................................................... 35 

5.1.1 Přirozené větrání ...................................................................................................... 35 

5.1.2 Nucené větrání ......................................................................................................... 36 

5.2 Havarijní větrání ...................................................................................................... 36 

5.3 Požární větrání ......................................................................................................... 36 

6 Výbušná atmosféra a její odvětrání .......................................................................... 37 

6.1 Rychlost úniku ......................................................................................................... 37 

6.1.1 Rychlost úniku plynu při omezované rychlosti plynu ............................................. 38 



 

 

6.1.2 Rychlost úniku plynu při neomezované rychlosti plynu ......................................... 39 

6.2 Větrání ..................................................................................................................... 40 

6.2.1 Nucené větrání ......................................................................................................... 40 

6.2.2 Stupeň větrání .......................................................................................................... 41 

6.2.3 Spolehlivost větrání ................................................................................................. 43 

7 Návrh zabezpečení garáže pro osobní automobil .................................................... 44 

7.1 Vytvoření výbušné atmosféry v garáži .................................................................... 45 

7.1.1 Výpočet výbušné atmosféry ..................................................................................... 45 

7.2 Větrání ..................................................................................................................... 46 

7.2.1 Větrání při vytváření výbušné koncentrace ............................................................. 47 

7.3 Další prvky zabezpečení garáže ............................................................................... 48 

7.4 Porovnání garáže s kuchyní ..................................................................................... 49 

7.4.1 Popis kuchyně s plynovým sporákem ...................................................................... 49 

7.4.2 Bezpečnost plynového sporáku ............................................................................... 49 

7.4.3 Porovnání požadavků pro kuchyň a garáž ............................................................... 50 

Závěr  .................................................................................................................................. 51 

Seznam použité literatury .................................................................................................... 53 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 56 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 57 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 57 

 

  



 

 

Seznam použitých zkratek 

CNG – compressed natural gas – stlačený zemní plyn 

SPBI – Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství 

VŠB – Vysoká škola báňská 

LNG – liquefied natural gas – zkapalněný zemní plyn 

ČR – Česká republika 

% obj. – objemová procenta 

LPG -  liquefied petroleum gas – zkapalněný ropný plyn 

UEL – upper explosion limit – horní mez rozsahu výbušnosti 

LEL – lower explosion limit – dolní mez rozsahu výbušnosti 

MD – Ministerstvo dopravy 

MV – Ministerstvo vnitra 

Vol%; V/V – objemové procenta  

ČSN – Česká státní norma 

EHK -  Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) 

MHD – městská hromadná doprava 
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Úvod 

Alternativní paliva pro motorová vozidla se stávají čím dál populárnější. Pro 

uživatele motorových vozidel se jedná zejména o úsporu nákladů. Čím dál více 

rozšiřujícím palivem se v České republice stává stlačený zemní plyn. To především díky 

rozšíření počtu čerpacích stanic pro stlačený zemní plyn, který v roce 2015 významně 

vzroste. V diplomové práci se budu zabývat bezpečností při plnění osobních motorových 

vozidel stlačeným zemním plynem. 

V další části rozeberu dokumenty, které specifikují výstavbu, provoz, umístění, 

revize apod. plnicích stanic na CNG. Jedná se zejména o legislativní dokumenty a 

technické předpisy včetně platných technických norem. Získané informace budou 

porovnávány s přístupem ostatních zemí. 

Základní problematikou bude parkování vozidel v uzavřených prostorech (např. 

v garážích). Vzhledem k úspoře času a pohodlí uživatelů těchto automobilů se začínají 

dodávat domácí plnicí stanice na zemní plyn. Cílem diplomové práce je zjistit bezpečnost 

při plnění motorových vozidel v jednotlivých garážích. 

Pro co nejpřesnější popis možného problému při úniku paliva detailně popíši 

palivový systém osobních motorových vozidel, který se u různých značek může lišit, 

přičemž obecný princip bude stejný. Po popsání palivového systému zhodnotím rizika 

úniku paliva u osobních automobilů. Detailně popíši také systém plnění plnicími stanicemi 

a rovněž zhodnocení rizika úniku z plnicí stanice. 

Na závěr práce navrhnu modelovou situaci úniku zemního plynu z plnicího 

zařízení a pro tuto situaci vypočtu množství uniklého plynu a potřebné odvětrání prostor 

pro zamezení vzniku výbušné atmosféry. Dle výsledků v diplomové práci také doporučím 

zabezpečení uzavřených prostor, kde se budou vyskytovat domácí plnicí stanice na zemní 

plyn, aby došlo ke snížení rizika vzniku a iniciace výbušné směsi.  
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Rešerše 

Cíle rešerše: 

 Prostudovat publikace s ohledem na bezpečnost CNG motorových vozidel ve 

srovnání s kapalnými palivy. 

 Prostudovat publikace, které se zabývají bezpečností parkování vozidel na pohon 

CNG. 

 Prostudovat publikace, normy a jiné předpisy, které se zabývají bezpečností CNG 

plnicích stanic. 

Zdroje: 

Pro účely této rešerše byla použita databáze Ústřední knihovny VŠB, vědecké a 

odborné publikace a články získané od předních odborníků na CNG v České republice, 

soubor norem, technických předpisů, zákonů a vyhlášek, publikace vydané pro požární 

ochranu řady SPBI a internetové zdroje. 

Klíčová slova: 

Česky: CNG, čerpací stanice, stlačený zemní plyn, alternativní palivo pro vozidla, 

bezpečnost garáží, větrání 

Anglicky: CNG, gas station, compressed natural gas, alternative fuel vehicles, 

safety garage, ventilation 

Závěry 

Cílem této rešerše bylo zjistit co nejvíce informací o provozu vozidel na pohon 

CNG. Vyhledával jsem publikace, které porovnávaly CNG s kapalnými palivy (benzín, 

nafta). Dále jsem se zaměřil na možnost parkování CNG vozidel ve vnitřních prostorech, 

jelikož to bylo potřeba pro účel mé diplomové práce. Nakonec jsem se seznámil se 

současným stavem zabezpečení CNG plnicích stanic. Především právní úpravy, normy a 

technické předpisy. 

Během rešerše bylo nalezeno několik dokumentů, které jsem protřídil a v této 

rešerši uvedu jen ty nejdůležitější a nejpřínosnější, které odpovídaly cílům rešerše, pro 

nasměrování celé diplomové práce. Jedná se zejména o odborné vyjádření několika expertů 
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k bezpečnosti CNG vozidel. Odborné publikace jsem většinou obdržel při konzultaci u 

předních odborníků na CNG v ČR. Dále jsem využil diplomových prací z databáze 

Ústřední knihovny VŠB a prostudoval zákony a vyhlášky dostupné online na portále 

www.gov.cz. 

Bezpečnostní studie [1], kterou zpracovala Fakulta bezpečnostního inženýrství 

pro Český plynárenský svaz, se zabývá parkováním vozidel CNG v garážích. V této studii 

je podrobně rozpracována tématika ohledně úniku CNG z dané příčiny. Byly použity různé 

výpočetní metody a analýzy nebezpečí, software pro výpočet koncentrace a šíření CNG a 

porovnání výsledků s kapalnými palivy. Práce se také zabývá rozborem nehod vozidel 

s pohonem na CNG. 

Odborné vyjádření [2] Dipl.-Ing. Dr. Bernharda Schneidera se zabývá porovnáním 

úniku paliva z benzínové nádrže a nádrže na CNG. Pomocí numerických metod počítal 

koncentraci hořlavých par pro dvě různě velké garáže a hodnoty mezi sebou porovnával. 

Z této studie vyplývá, že vozidla na CNG jsou bezpečnější než vozidla na benzín. 

V diplomové práci [3] se autor zabývá technickým zabezpečením CNG stanice. 

Zejména proti vnějšímu úmyslnému poškození. Je zde rozpracované riziko většího 

poškození CNG stanice. 

Technická pravidla [4], [5], [6], vydána Českým plynárenským svazem, 

specifikují pravidla pro navrhování CNG plnicích stanic a vybavení prostor, v nichž se tato 

vozidla pohybují. 

Parkováním vozidel ve vnitřních prostorech a jejich zabezpečením pro povolení 

vjezdu vozidel s CNG se zabývají technické normy [7], [8]. Ať už počtem míst pro osobní 

automobily na pohon CNG nebo vybavení požárním zabezpečením. 
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1 Porovnání paliv pro spalovací motory 

Paliva lze obecně rozdělit dle skupenství: tuhá, kapalná a plynná. Pro spalovací 

motory se především používají paliva ve skupenském stavu kapalném a plynném. 

1.1 Benzín 

Jedná se o nejrozšířenější kapalné palivo pro zážehové motory. Z požárního 

hlediska jde o velmi nebezpečnou látku, což rozvádím dále. 

1.1.1 Chemická charakteristika 

Složitá směs uhlovodíků vroucích v rozmezí asi 30 °C až 210 °C s obsahem 

aromatických uhlovodíků do 35 % V/V a obsahem benzenu do 1 % V/V. Pro zlepšení 

užitných vlastností mohou obsahovat vhodná aditiva – antidetonační, detergentní, 

antioxidační aj. Typ „Speciál“ obsahuje speciální přísadu na ochranu ventilových sedel 

(VSRPA). Bezolovnaté automobilové benzíny mohou jako komponenty obsahovat také 

různé kyslíkaté sloučeniny s vyhovujícími vlastnostmi v množství daném platnou normou, 

přičemž celkový obsah kyslíku nesmí překročit 2,7 m/m [9]. 

1.1.2 Vybrané požárně bezpečnostní vlastnosti 

Benzín je klasifikovaný podle zákona č. 356/2003 Sb. [21], ve znění pozdějších 

předpisů, jako extrémně hořlavý, karcinogenní kat. 2. Jeho páry tvoří se vzduchem 

výbušnou směs. Je nebezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí. Má nízkou teplotu 

vzplanutí a je vysoce výbušný. Většina jeho par je těžší než vzduch – nebezpečí výbuchu 

v kanalizaci, garážích pod úrovní terénu. Při přečerpávání si musíme dát pozor na statickou 

elektřinu – snadná iniciace. Teplota vznícení se u různých dodavatelů liší, uvedu hodnoty 

z bezpečnostního listu [9] firmy PARAMO: 

 Hořlavost: extrémně hořlavá kapalina, I. třída nebezpečnosti, 

 teplota vznícení cca 220 °C – Teplotní třída T3, 

 meze výbušnosti 0,6–8,0 % obj., 

 bod vzplanutí a hoření pod –20 °C, 
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 bod varu 30–210 °C,  

 bod tekutosti < -40 °C, 

 hustota (při 15 °C) cca 745 kg/m
3
. 

1.2 Nafta 

Nafta je nejrozšířenější palivo pro vznětové motory. Z požárního hlediska je méně 

nebezpečná než benzín, ale stále se jedná o hořlavou kapalinu. 

1.2.1 Chemická charakteristika 

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a 

hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370 °C. Mohou obsahovat aditiva na 

zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a 

inhibitory koroze. Při zvýšené teplotě může docházet k odpařování těkavých organických 

látek. Přípravek obsahuje do 8 % m/m polycyklických aromatických uhlovodíků [10]. 

1.2.2 Vybrané požárně bezpečnostní vlastnosti 

Nafta je klasifikována podle zákona č. 356/2003 Sb. [21], ve znění pozdějších 

předpisů, jako karcinogenní kat. 3. Je nebezpečná pro lidské zdraví a životní prostředí. Má 

nízkou teplotu vzplanutí. Páry tvoří ve směsi se vzduchem výbušnou směs. Teplota 

vznícení se u různých dodavatelů liší, uvedu hodnoty z bezpečnostního listu [10] firmy 

PARAMO: 

 Hořlavost: hořlavá kapalina, III. třída nebezpečnosti, 

 teplota vznícení cca 220 °C – Teplotní třída T3, 

 meze výbušnosti 0,6–6,5 % obj., 

 bod vzplanutí nad 55 °C,  

 bod hoření cca 100 °C, 

 bod varu 180–370 °C,  

 bod tekutosti < 0 °C, 

 hustota (při 15 °C) cca 830 kg/m
3
. 
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1.3 LPG 

LPG je nejrozšířenějším plynným palivem pro spalovací motory v České 

republice. Vozidla s pohonem na LPG nesmí u nás parkovat v podzemních garážích (LPG 

je těžší než vzduch). Hrozí zatečení plynu do nižších částí stavby a jeho ustálení v tomto 

místě, kde dojde k vytvoření nebezpečné výbušné směsi. 

1.3.1 Chemická charakteristika 

LPG je směs uhlovodíkových plynů, které vznikají při rafinaci ropy. Získávat se 

dá i ze zemního plynu, coby kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby. 

Souhrnně jde o směs zkapalněných rafinérských plynů – uhlovodíků, obsahující převážně 

propan a butan a menší množství vyšších uhlovodíků, přičemž poměr obsahu propanu a 

butanu v LPG je v různých zemích odlišný (lišit se může také v zimním / letním období). 

1.3.2 Vybrané požárně bezpečnostní vlastnosti 

Je extrémně hořlavý a jakýkoliv únik vytváří značné požární nebezpečí. Při 

normálních podmínkách skladování a užití je malá pravděpodobnost nebezpečí poškození 

zdraví. Expozice vysokou koncentrací (nad 10 %) může vyvolat narkotické účinky se 

symptomy jako slabost, bolest hlavy, zmatenost, závratě, nevolnost. V kapalném stavu při 

styku s kůží působí omrzliny. Základní parametry z bezpečnostního listu [11]: 

 Teplota vznícení cca 430 °C, 

 hořlavost – extrémně hořlavý, 

 meze výbušnosti 1,8–9,5 % obj., 

 teplota samovznícení 465 °C, 

 bod varu -40–5 °C,  

 bod tání/tuhnutí -47 °C, 

 hustota (při 20 °C) cca 540 kg/m
3
. 

1.4 CNG 

Využití zemního plynu pro pohon motorových vozidel roste velkou rychlostí jak 

ve světe, tak v České republice, kde se stále více rozvijí síť plnicích stanic. Zatím se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhlovod%C3%ADky
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především využívá ve stlačené podobě – CNG. Ale už se do České republiky začíná 

dostávat ve zkapalněné formě s označení LNG. 

1.4.1 Chemická charakteristika 

Zemní plyn obsahuje jako hlavní složku methan (cca 98 % obj.), vyšší uhlovodíky 

C2–C8 (do 1 % obj.) oxid uhličitý a dusík (do 1 % obj.). Součástí přepravy zemního plynu 

je kondenzát (kapalný podíl) vyskytující se v potrubí, který tvoří vyšší alifatické 

uhlovodíky C9–C60, voda a produkty abraze potrubí. Dále se v kondenzátu nachází 

turbínový olej T4C a stopová množství merkaptanů. Obsah kondenzátu je značně 

proměnlivý – vyšší výskyt je ve vysokotlakých potrubních systémech [12].  

1.4.2 Vybrané požárně bezpečnostní vlastnosti 

Zemní plyn je extrémně hořlavý - výstražný symbol nebezpečnosti: F+, 

některé složky kondenzátu mohou být toxické. Látka může při kontaktu s kůží 

způsobit podráždění. Zemní plyn je lehčí než vzduch, proto v uzavřených prostorech 

hrozí pod stropem vytvoření výbušné směsi se vzduchem. Odstranění výbušné 

koncentrace lze dosáhnout správně navrhnutým odvětráváním. Některé vlastnosti 

zemního plynu jsou převzaty z bezpečnostního listu [12]: 

 Teplota vznícení (výbušné směsi) 537 °C, 

 hořlavost – extrémně hořlavý, 

 meze výbušnosti 4,4–15 % obj., 

 bod varu -161,6 °C,  

 bod tání/tuhnutí -182,5 °C, 

 hustota (při 0 °C) cca 0,7138 kg/m
3
. 

 

1.5 Souhrnná tabulka hodnot a grafy 

Vybrané vlastnosti zmíněných paliv pro motorová vozidla shrnu do jedné tabulky 

a pomocí grafu přehledně porovnám nebezpečnost daných paliv, viz Tab. 1. 

. 
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Tab. 1 Vlastnosti paliv pro spalovací motory 

Znak jakosti Jednotka Benzíny Nafty LPG Zemní plyn 

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

Cetanové číslo, rozsah   - 51 až 55 - - 

Teplota vzplanutí °C -20 55 - - 

Teplota hoření °C -20 100 - - 

Teplota vznícení °C 220 220 430 537 

Teplota varu °C 30 až 210 180 až 370 - 40 až -5 - 161.6 

Teplota tuhnutí °C -40 0 -47 -182,5 

Hustota při 15 °C kg/m
3
 745 830 530 0,678 

LEL  % obj. 0,6 0,6 1,8 4,4 

UEL  % obj. 8,0 6,5 9,5 15 

 

 

Obr. 1 Graf mezí výbušnosti paliv pro motorová vozidla 

Z grafu vyplývá, že CNG má spodní mez výbušnosti nejvýš, takže vytvoření 

výbušné atmosféry (po smíchání se vzduchem) bude trvat nejdéle. Z tohoto hlediska se dá 

uvážit, že CNG je nejbezpečnější z vybraných paliv, ale naopak hodnota horní meze 
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výbušnosti je nejvyšší. To znamená, že CNG bude vytvářet výbušnou atmosféru po 

největší dobu. 

 

Obr. 2 Graf teploty vznícení paliv pro motorová vozidla 

Z Obr. 2 vyplývá, že CNG má nejvyšší teplotu vznícení, proto můžeme opět 

usoudit, že CNG je jako palivo pro spalovací motory nejbezpečnější. 

1.6 Porovnání benzínu a zemního plynu při úniku 

Pro srovnání bezpečnosti zemního plynu a benzínu uvedu hodnoty z technické 

zprávy [2], ze které vyplývá, že automobily na CNG jsou bezpečnější, než automobily na 

benzín. V této studii se jedná o výpočet koncentrace při úniku CNG z tlakové láhve a 

úniku benzínu z palivové nádrže. Koncentrace byly počítány pro garáže o velikosti 35 a 

250 m
2
. Četnost výměny vzduchu je 0,5. 

V případě CNG bylo pro modelovou situaci určeno, že plyn bude ucházet trhlinou 

o velikosti 330 µm z tlakové nádoby o objemu 100 l s počátečním tlakem 100 bar. Tento 

scénář byl vybrán podle Vídeňského nařízení o garážích, jelikož se jedná o tzv. worst-case 

scénář. 

V případě benzínu byla modelována 50 l nádrž, ve které se zvolila trhlina o 

průřezu 45 mm
2
, délky 22,5 mm a šířky 2 mm. Velikost trhliny se určila tak, aby se nádrž 

vyprázdnila do 30 minut. Koncentrace odpařených par se počítaly pro teploty 15 a 25 °C. 
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Porovnání výsledků uvedu pouze pro garáž o velikosti 35 m
2
. Pro garáž o 

velikosti 250 m
2
 se použila metoda boxů, kdy prostor garáže byl rozdělen na 7 boxů a pro 

každý box se počítala koncentrace zvlášť. Vzhledem k výsledkům, které uvedu v závěru 

této kapitoly, není potřebné zde uvádět naměřené hodnoty pro výpočet větší garáže. 

Tab. 2 Koncentrace výbušné směsi se vzduchem [2] 

Čas 
[min] 

Koncentrace [Vol %] 

CNG 
Benzín 

15 °C 25 °C 

5 - 0,05 0,07 

10 1,83 0,20 0,31 

15 - 0,41 0,60 

20 3,35 0,65 0,94 

30 - 1,15 1,68 

35 4,60 - - 

40 5,61 - - 

50 7,04 - - 

60 7,68 2,34 3,27 

80 8,04 - - 

90 - 3,06 4,04 

100 8,22 - - 

120 8,11 3,49 4,08 

150 7,66 - - 

180 7,02 3,86 4,13 

210 - 3,61 3,57 

240 6,30 3,42 3,13 

300 4,94 2,82 2,53 

330 - 2,48 2,32 

360 3,69 - - 

390 - 2,00 2,04 

420 2,67 - - 

480 1,89 1,61 1,52 

540 1,30 - - 

571 1,08 - - 

682 0,59 - - 
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Obr. 3 Porovnání výbušné koncentrace směsi se vzduchem 

Z grafu a hodnot v Tab. 2 vyplývá, že v případě úniku CNG hrozí nebezpečí 

výbuchu po dobu přibližně 4 hodin. Nejvyšší koncentrace směsi zemního plynu se 

vzduchem byla 8,2 Vol %. V případě garáže o velikosti 250 m
2
 se koncentrace LEL 

nedosáhlo a koncentrace 50 % LEL byla dosažena přibližně po dobu 30 minut. 

U benzínu byla dolní hranice výbušnosti překročena téměř po celou dobu 

simulace výpočtu. Nejvyšší hodnota koncentrace se vyšplhala až na 6,7 násobek LEL 

(horní hranice byla 4,13 Vol %). Při výpočtu garáže o velikosti 250 m
2
 byla překročena 

LEL přibližně po dobu 4 hodin s maximální hodnotou 1,08 Vol %. 

Z výsledků bezpečnostní studie vyplývá, že větší riziko nebezpečí představuje 

netěsnost v benzínové nádrži než netěsnost v tlakové láhvi na zemní plyn. 
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2 Zákony, vyhlášky, technické normy a pravidla 

vztažené k CNG 

V této kapitole se pokusím uvést základní právní a jiné dokumenty, které se 

zabývají bezpečnostní CNG vozidel a plnicích stanic. Problematika CNG je propojena do 

několika zákonů a vyhlášek, které se zabývají i ekologií apod., jenž zde nebudu uvádět. 

Důležitým aspektem je, že zařízení CNG (automobily, plnicí stanice) se nepovažují za 

plynárenská zařízení ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. [23], ve znění 

pozdějších předpisů. Technické normy a pravidla musejí splňovat požadavky, které jsou 

ukotveny v zákonech (a prováděcích vyhláškách). Například podle zákona 

č. 239/2013 Sb. [22] (novelizace zákona 56/2001) se stanovují zvláštní požadavky na 

komponenty pro vozidla s pohonem na CNG. 

Do konce roku 2014 nebylo správně legislativně vyřešeno v povolení vjezdu 

vozidel do uzavřených prostor a hromadných garáží. Pro řešení povolení vjezdu vozidel 

CNG do uzavřených prostor existovaly dvě vyhlášky, které si ovšem odporovaly. To vše 

vyřešila novelizovaná vyhláška MD 341/2014 Sb. [13]. 

2.1 Vyhláška č. 341/2014 Sb.  

Vyhláška č. 341/2014 Sb. O schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích [13] novelizuje vyhlášku č. 

341/2002 Sb. Vyhláška je v platnosti od 1. 1. 2015 a vyřešila problém odporujících si 

vyhlášek při povolování vjezdu automobilů do uzavřených prostor, garáží apod. Vyhláška 

již neřeší parkování vozidel CNG v podzemních garážích a uzavřených prostorech, takže 

povolení vjezdu do těchto prostor se řídí vyhláškou č. 268/2011 Sb [18]. Novelizováním 

vyhlášky došlo k usnadnění projektování a zpřístupňování zmíněných prostor pro vozidla 

s pohonem na CNG. 

2.1.1 Hlavní body vyhlášky č. 341/2014 Sb. vztažené k CNG 

V příloze vyhlášky č. 341/2014 Sb. se uvádí nejdůležitější podmínky, které musí 

splňovat automobily s pohonem na CNG. Jedná se zejména o tyto [13]: 
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 Při úniku plynu a poruše plynového zařízení musí toto zařízení umožňovat 

okamžité uzavření uzavíracích ventilů tlakových nádob (pokud toto není 

zajištěno samočinně), 

 musí být opatřeno nálepkou s nápisem CNG v pravém horním, případně 

levém dolním rohu, 

 výrobce plynových komponentů stanový termíny, podmínky a způsob 

provádění kontrol a revizí těchto částí, 

 tlakové nádoby musí být umístěny tak, aby nebyly vystaveny vnějšímu 

působení tepla, 

 vozidlo přestavěné na CNG musí odpovídat technickému předpisu 

EHK č. 110 [25], 

 výrobce musí zajistit návod k obsluze, který bude obsahovat bezpečnostní 

pokyny apod. 

2.2 Vyhláška č. 23/2008 Sb. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb [14] 

byla novelizována vyhláškou č. 268/2011 [18]. Věnuje se požární ochraně staveb. 

Nejdůležitější body pro automobily s pohonem CNG [14]: 

 Garáže, které slouží pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, 

musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu 

s českou technickou normou, 

 posouzení garáže s vozidly na plynná paliva a jejího vybavení elektrickým 

zařízením z hlediska vzniku výbušné atmosféry (musí být provedeno 

v souladu s českými technickými normami). 

Ostatní zákony a vyhlášky jsou vzhledem k mému tématu méně důležité a proto 

přejdu k nejdůležitějším technickým normám a pravidlům. Stěžejní české technické normy 

jsou ČSN 73 0804 [8] a ČSN 73 6058 [7]. A to především norma ČSN 73 6058 – 

Jednotlivé, řadové a hromadné garáže [7]. 

Norma ČSN 73 0804 [8] rozděluje garáže, v příloze I, na několik druhů: 

 Garáž skupiny 1, 2, 3, podle druhu zaparkovaných vozidel, 
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 jednotlivé garáže, řadové garáže, hromadné garáže (více jak tři vozidla). 

Především stanovuje, že jednotlivá garáž musí tvořit samostatný požární úsek, což 

je důležitá podmínka pro pozdější řešení úkolu mé diplomové práce. 

2.3 Norma ČSN 73 6058 

Norma ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže [7] se zabývá 

celkovým návrhem garáží. Stanovuje minimální rozměr jednotlivé garáže, což použiji 

později při navrhování zabezpečení. Další stěžejní bod je větrání garáže a vjezd vozidel 

s alternativním pohonem. 

2.3.1 Větrání garáže 

V prostoru garáže se všeobecně navrhují tři způsoby větrání [7]: 

 provozní větrání, které zajišťuje nepřekročení přípustných koncentrací 

škodlivin v ovzduší garáže; 

 havarijní větrání, které zajišťuje ředění hořlavých látek s nebezpečím 

výbuchu v garáži tak, aby nebylo dosaženo jejich dolní meze výbušnosti; 

 požární větrání, které odvádí teplo a kouř při požáru z prostoru garáže. 

Provozní a požární větrání může být přirozené, nebo nucené. Havarijní větrání se 

navrhuje pouze jako nucené. 

Havarijní větrání se navrhuje pro vyhrazená parkovací místa pro vozidla na 

plynná paliva (viz níže). Výjimkou jsou jednotlivé garáže, které mají výjezd rovnou do 

volného prostranství. Při detekci úniku plynného paliva musí havarijní větrání zajistit 

minimálně šestinásobnou výměnu vzduchu za hodinu ve vyhrazeném úseku. 

2.3.2 Parkování vozidel na alternativní paliva 

Aby mohla vozidla s pohonem na plynná paliva parkovat v garážích, musí tyto 

garáže splňovat podmínky podle vyhlášky č. 23/2008 [14] a technické požadavky podle 

ČSN 73 0804 [8]. 

Při detekci úniku plynného paliva, který odpovídá [7]: 
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 nejvýše 10 % dolní meze výbušnosti, dojde k aktivaci nuceného 

provozního větrání, pokud je v garáži instalováno; 

 20 % dolní meze výbušnosti, dojde k aktivaci havarijního větrání; 

 50 % dolní meze výbušnosti, dojde k vyhlášení požárního poplachu a je 

zakázán vjezd dalších vozidel do garáže. 

V novostavbách garáží s více než 27 parkovacími místy musí být minimálně 10 

míst přizpůsobeno pro parkování vozidel na plynná paliva. Tato místa musejí být ve 

vyhrazeném prostoru a splňovat zabezpečení dle požadavků této normy. Musí být stavebně 

oddělena tak, aby bylo zaručeno řádné odvětrání těchto parkovacích míst. 

Další normy se zabývají detailními pravidly pro výrobu komponentů, zkoušení 

tlakových lahví, elektronické signalizace apod. Ty již nebudu zmiňovat a přesunu se 

k technickým pravidlům, které vydává Český plynárenský svaz. Pro svoji práci zmíním 

technická pravidla TPG 982 01 [4], TPG 304 02 [5] a TPG 982 03 [6]. Český plynárenský 

svaz spolupracuje při vytváření těchto pravidel s Hasičským záchranným sborem, 

Hospodářskou komorou ČR, odborníky přes stavební a požární bezpečnost a inspiruje se i 

u kolegů v zahraničí. 

2.4 TPG 982 01  

Technické pravidlo, TPG 982 01 – Vybavení garáží a jiných prostorů pro 

motorová vozidla s pohonným systémem CNG [4], určuje požadavky na vybavení garáží a 

jiných prostor s výskytem vozidel na CNG. Určuje podmínky pro projektování, výstavbu a 

provoz těchto prostor a určuje jejich vybavení požárně bezpečnostními zařízeními. 

V novelizaci této normy došlo především k upravení požadavků na osazení čidel plynové 

detekce a jejich součinnosti s větracím zařízením. Dále došlo k upravení předpisů na 

základě získaných poznatků z praxe.  

2.4.1 Vybavení prostor pro parkování 

U jednotlivých a řadových garáží se vychází z technických norem ČSN 73 0804 

[8] a ČSN 73 6058 [7]. Garáže musejí být osazeny u stropu čidly pro detekci plynu a musí 

být instalováno účinné  větrání dle ČSN 73 6058 [7]. 
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Vyhrazená parkovací místa u hromadných garáží musejí být osazeny plynovou 

detekcí s dvoustupňovou signalizací. 1. stupeň se spustí při 10 % LEL a vyšle signál do 

místa trvalého střežení a spustí nucené provozní větrání, pokud je nainstalované. Při 

druhém stupni (20 % LEL) zapne nouzové osvětlení a havarijní větrání. V provozu zároveň 

zůstane akustický i informační systém. Po vyhlášení 2. stupně se zamezí vstupu osobám a 

všechny osoby nacházející se uvnitř neprodleně opustí tyto prostory.  

2.4.2 Požárně bezpečnostní podmínky 

Důležité bezpečnostní podmínky [4]: 

 Vozidlům, která vyjíždějí, musí být umožněn výjezd bez omezení a vjezd 

vozidlům neprodleně zakázán (v případě úniku). 

 Únikové cesty musejí být vybaveny tlačítky pro spuštění havarijního 

větrání. Tyto tlačítka musejí být řádně označeny v českém jazyce. 

 Činnost havarijního větrání musí mít náhradní zdroj na dobu funkčnosti 

minimálně 60 minut. 

 Parkování vozidel s pohonem CNG se doporučuje umístit co nejblíže 

k výjezdu z garáže, k odvětrávacím ventilátorům (otvorům), aby se 

nebezpečná koncentrace co nejrychleji rozptýlila (odvětrala). 

2.5 TPG 304 02 

Technické pravidlo, TPG 304 02 – Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro 

motorová vozidla [5], platí pro rychleplnicí stanice zemního plynu. Stanovuje základní 

podmínky pro stavbu nových plnicích stanic a rekonstrukci plnicích stanic. Platí pro plnicí 

stanice CNG i čerpací stanice s kapalnými palivy, které slouží zároveň i pro plnění 

stlačeným zemním plynem. Návrh plnicí stanice se řídí spolu s normami ČSN 73 0804 [8], 

ČSN 65 0202 [24] a jinými. Technické pravidlo již umožňuje mít stojan na CNG vedle 

plnicích stojanů na ostatní paliva. Dokonce jsou již povoleny i sdružené stojany, kde jsou 

výdejní místa pro všechny paliva v jednom stojanu. 
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2.5.1 Vybrané technické požadavky na rychloplnicí stanice 

Elektrická zařízení (kromě osvětlení s provedením do výbušného prostředí, 

havarijního větrání a výstražné signalizace) musejí mít jednotné havarijní tlačítko, kterým 

bude možné všechny tyto zařízení vypnout [5]. 

Hlavní uzávěr musí být na snadno a trvale přístupném místě, označen tabulkou 

„Hlavní uzávěr plynu“. Za hlavním uzávěrem plynu se instaluje automatický uzávěr, který 

se spustí [5]: 

 v případě stisknutí havarijního vypínače, 

 při výpadku dodávky elektrického proudu z distribuční sítě, 

 v případě aktivace detektoru umístěného u kompresoru. 

Opětovné otevření automatického uzávěru lze pouze manuálně obsluhou čerpací 

(plnicí) stanice [5]. 

Kompresor pro stlačování zemního plynu musí být vybaven hlídači tlaku, které 

zajistí vypnutí kompresoru v nastavených hodnotách, termostatem, jenž zabrání překročení 

teploty 60 °C a pojistným ventilem, který je dimenzován na maximálně 1,1 násobek 

nejvyššího provozního tlaku na posledním stupni komprese [5]. 

Zásobní nádrže musí být vybaveny uzávěrem a pojistným zařízením (pojistný 

ventil nebo průtržná membrána). Pokud je zásobní nádrž rozdělena do více částí (bloků), 

bude takto vybaven každý blok [5]. 

Výdejní zařízení musí obsahovat ručně uzavíratelný ventil nastavený tak, aby 

nedošlo k přeplnění vozidla nebo překročení tlaku 20 MPa, případně dané teploty. 

Odtlakovaný plyn nesmí ohrozit bezpečnost osob a majetku. Do ovzduší může uniknout 

maximálně 0,002 m
3 
[5]. 

Kompresor a vyrovnávací nebo zásobní nádrž se umisťují v samostatných 

objektech, skříních, přístavcích, na volném prostranství, přístřešcích nebo provozních 

objektech a musejí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob [5]. 

Kontrola plnicí stanice probíhá nejméně jednou za 6 měsíců, při které se zjišťuje 

celkový technický stav, funkce zabezpečovacího zařízení apod. (viz kapitola 8, 

TPG 304 02) [5]. 
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Obr. 4 Technologické schéma plnicí stanice [5] 

Na Obr. 4 je znázorněno technologické schéma plnicí stanice. Mezní vzdálenosti 

stojanů u plnicí stanice CNG a nebezpečné zóny kolem zařízení viz Příloha A. 

2.6 TPG 982 03 

Technické pravidlo, TPG 982 03 – Plnicí zařízení pro motorová vozidla [6], se 

zabývá pomaluplnicími stanicemi stlačeného zemního plynu. Stanovuje pravidla pro 

umístění, provedení, zkoušení a provoz CNG  stanic s pomalým plněním. Podle tohoto 

předpisu se pomaluplnicí stanice dělí na stanice typu A a stanice typu B. Rozdíl mezi 

těmito plnicími stanicemi uvedu v další kapitole. 

2.6.1 Technické požadavky 

Mezi nejdůležitější technické požadavky pro moji diplomovou práci patří [6]: 
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 Ukostření všech částí plnicího zařízení, 

 přítomnost havarijního tlačítka, které vypne celé zařízení (kromě osvětlení 

v provedení do výbušného prostředí, havarijního větrání a výstražné 

signalizace), 

 při zjištění úniku plynu nebo porušení hadice musí dojít k samočinnému 

přerušení činnosti plnicího zařízení a indikaci zastavení, 

 výfuky přetlakových ventilů musí být vyvedeny do volného prostranství, 

které je vzdálené od oken, dveří, výklenků, ventilace apod., nebo musí být 

vyvedeny do zastřešeného prostoru plnicí stanice, 

 instalace zařízení pro sušení plynu, 

 vybavení kompresoru snímačem minimálního tlaku, pojistným ventilem 

pro vypnutí zařízení při překročení maximálního plnicího tlaku a 

termostatem, který zaručí vypnutí při dosažení teploty plynu 60 °C. 
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Obr. 5 Technologické schéma pomaluplnicí stanice [6] 

Legenda: 

1 – hlavní uzávěr plynu 

2 – izolační spoj 

3 – regulátor 

4 – uzávěr plynu 

5 – plynoměr 

6 – automatický uzávěr 

7 – sušení plynu 

8 – filtr 

9 – zpětná armatura 

10 – pojistný ventil 

11 – vyrovnávací nádrž 

12 – kompresor 

13 – uzávěr plynu 

14 – plnicí přípojka 

15 – uzávěr plynu plnicího 

zařízení 

16 – plynoměr plnicího 

zařízení 

17 - regulátor  
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Na Obr. 5 je znázorněno schéma pomaluplnící stanice na CNG 

Technických předpisů a norem týkajících se bezpečnosti motorových vozidel na 

CNG je samozřejmě více, ale do své diplomové práce jsem uvedl jen ty základní předpisy, 

kterými se budu řídit při navrhování zabezpečení při plnění motorových vozidel na pohon 

CNG. 

3 Komponenty automobilu s pohonem na CNG 

V této kapitole popíšu základní části komponentů palivové soustavy CNG u 

automobilů a jejich návaznost na bezpečnostní zařízení. Vycházím z materiálů od 

automobilky ŠKODA AUTO a. s., která mi poskytla informace pro oba sériově vyráběné 

vozy na CNG. Ve své diplomové práci uvedu prvky z vozidla Škoda Octavia II G-Tec, 

které se nepatrně liší od vozu Škoda Citigo G-Tec. 

Výrobou, schvalováním, certifikací, zkoušením apod. komponentů k palivové 

soustavě na CNG se mimo jiné zabývá předpis EHK č. 110 [25]. V tomto předpise jsou 

detailně rozebrány všechny komponenty s důrazem na jejich bezpečnost. Jako příklad 

mohu uvést, že je zde detailně rozepsáno, jak se mají zkoušet tlakové láhve (Příloha 3 

EHK č. 110 [25]), než získají svoji certifikaci pro bezpečnost v provozu. 

3.1 Prvky palivové soustavy CNG 

Postupně zde uvedu prvky palivové soustavy CNG vozu Škoda Octavia II G-Tec. 

Informace čerpám z Dílenské učební pomůcky [15]. 

3.1.1 Plnicí hrdlo zemního plynu 

Plnicí hrdlo se u vozu Škoda Octavia II G-Tec nachází pod víkem společně 

s plněním do palivové nádrže. Návaznost vysokotlakého potrubí na plnicí hrdlo je pomocí 

svarového spoje, aby se zamezilo úniku plynu. Tím odpadá nutnost kontroly těsnosti spoje 

pro případný únik. Pro požární bezpečnost to znamená, že zde neuvažuji žádný 

potencionální únik paliva. Na Obr. 6 je znázorněno plnící hrdlo vozu. 
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Obr. 6 Plnicí hrdlo Škoda Octavia [15] 

3.1.2 Vysokotlaké vedení 

Vysokotlaké vedení je vyrobeno z ušlechtilé oceli. Spoje jsou řešeny pomocí 

šroubení doplněného dvojicí těsnících kroužků. Vysvětlení principu funkčnosti šroubového 

spoje viz Obr. 7. 

 

Obr. 7 Šroubový spoj vysokotlakého vedení [15] 

Těsnost vysokotlaké části palivového vedení je zajištěna, takže ani zde 

nepředpokládám únik paliva netěsností spoje. 
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3.1.3 Rozbočovač se zpětným ventilem 

Rozbočovač slouží k rozvodu plynu od nádrží CNG k regulátoru tlaku a také 

k přívodu CNG od plnicího hrdla, který je osazen zpětným ventilem. Na Obr. 8 je použitý 

rozbočovač. 

 

Obr. 8 Rozbočovač [15] 

3.1.4 Palivové nádrže na CNG 

Palivové nádrže jsou opatřeny 3 vrstvami laku, které působí jako ochrana proti 

korozi a poškrábání. Tlakové lahve mají životnost 20 let a ke karoserii vozu jsou přidělány 

pomocí držáků. Uchycení palivových nádrží je znázorněno na Obr. 9. 

 

Obr. 9 Palivové nádrže na CNG [15] 
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3.1.5 Ventil pro uzavření palivové nádrže 

Tímto ventilem je osazena každá tlaková láhev, aby bylo možné uzavření 

jednotlivých nádrží. Součásti ventilu viz Obr. 10. 

 

Obr. 10 Uzavírací ventil palivové nádrže [15] 

Elektromagnetický ventil zajistí uzavření nádrží při vypnutém zapalování. Pomocí 

tohoto ventilu je minimalizováno nebezpečí úniku CNG u zaparkovaných vozidel 

v případě nějaké netěsnosti. Ventil je opatřen pružinou, která slouží pro plnění paliva. 

Pružinka je přetlačována plnicím tlakem a po ukončení plnění ventil opět uzavře. 

Mechanickým uzavíracím ventilem lze nádrž uzavřít ručně. Tato možnost je 

nezbytná pro provádění servisních úkonů. 

Kanál k tepelné pojistce zůstává otevřený i v případech uzavření mechanického a 

elektromagnetického ventilu. Tepelná pojistka zabraňuje roztržení nádrže v případě vysoké 

teploty okolí. K roztavení pojistky dojde při působení teploty přesahující 110 °C. Tím 

dojde k otevření ventilu a regulovanému úniku paliva. 

Omezovací ventil průtoku je nainstalován, aby zabránil případnému náhlému a 

prudkému úniku zemního plynu z CNG nádrže (např. v případě poškození vysokotlakého 

vedení zemního plynu). 
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3.1.6 Regulátor tlaku plynu 

Slouží k snížení tlaku z vysokotlaké části (200 bar) na nízkotlakou část (5 – 9 

bar), která vede do spalovacího motoru. Regulátor tlaku plynu je připojen k chladícímu 

okruhu automobilu. Regulátor tlaku pracuje pomocí dvoustupňového snížení tlaku. 

V prvním stupni je tlak snížen na 20 bar a v druhém stupni se sníží tlak zemního plynu na 

požadovanou hodnotu. Podoba regulátoru tlaku je znázorněno na Obr. 11. 

 

Obr. 11 Regulátor tlaku [15] 

Za regulátorem tlaku plynu se nachází vypouštěcí plynové ventily, které jsou 

zasunuty do kanálků sacího potrubí motoru a jsou aktivovány řídící jednotkou při jízdě na 

zemní plyn. V případě poruchy jednoho vypouštěcího plynového ventilu řídící jednotka 

uzavře i zbývající a motor se přepne na benzínový provoz a spustí signalizaci poruchy. 

3.2 Bezpečnost vozidel na CNG 

Vozidla na pohon s CNG jsou bezpečná. Vzhledem k tomu, že dojde k uzavření 

plynových nádrží při vypnutém zapalování i v případě netěsnosti, tak soudím, že 

potencionální riziko úniku zemního plynu je minimální. To vše potvrzují i testy, které byly 

s vozidly na CNG provedeny. Automobilka ŠKODA AUTO a. s. provedla několik testů 

zahoření CNG vozidla. K výsledkům testů a fotografiím jsem se bohužel nedostal, ale při 
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konzultacích mi byly tyto materiály ukázány. Tlakové láhve a všechny redukční ventily 

požár přežily bez většího poškození. Jako kladné také hodnotím postupné vyhoření paliva, 

které je regulováno ventily. Závěry testu byly, že automobily na CNG nejsou 

nebezpečnější než vozidla na benzín nebo naftu. 

Společnost ADAC vystavila vozidla na CNG crashtestu, při kterém bylo 

zjišťováno poškození komponentů palivové soustavy na CNG. Při čelní srážce rychlostí 

64 km/h nedošlo k žádnému poškození palivové soustavy CNG ani netěsnostem 

způsobeným deformací nárazu (ohnutí vysokotlakého potrubí). Tento automobil následně 

ještě zkusili zapálit pro ověření bezpečnosti všech prvků a všechny bezpečnostní prvky se 

zachovaly podle své funkce. Jediným negativem bylo vyhodnoceno větší zatížení pasažérů 

vzhledem k vyšší hmotnosti vozidla. Jinak byl automobil uznán stejně bezpečným, jako 

automobily na kapalná paliva. Nejstabilnějším prvkem na palivové soustavě CNG byly 

vyhodnoceny palivové nádrže. Takže únik trhlinou v palivové nádrži (vzhledem k přísným 

požadavkům na certifikaci) se dá téměř vyloučit. 

4 Plnicí stanice CNG 

Plnicí stanice CNG se podle technických pravidel Českého plynárenského svazu 

dělí na rychloplnicí stanice a pomaluplnicí stanice. Technická pravidla již umožňují 

přítomnost stojanů na CNG v blízkosti stojanů na kapalná paliva, což vedlo ke značnému 

rozšíření CNG plnicích stanic. Dále je již povolen jednotný stojan pro kapalná paliva a 

CNG při splnění daných podmínek. Příklad vzdáleností plnicí stanice a jejího stojanu od 

stojanů na kapalná paliva viz Příloha A. 

4.1 Rychleplnicí stanice 

K rychleplnicím stanicím se váže technický předpis TPG 304 02 [5]. Základní 

požadavky na stavbu a požární bezpečnost rychleplnicích stanic jsem popsal v kapitole 

2.5.1. Rychleplnicí stanice se používají zejména na veřejných místech nebo v areálech 

firem (např. MHD). Zde je zapotřebí naplnit co nejrychleji požadovaná vozidla (v případě 

veřejných čerpacích stanic) nebo velké množství vozidel (v případě autobusů MHD). 
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4.1.1 Základní parametry rychleplnicí stanice na CNG 

O rychloplnicí stanici se jedná, pokud plnicí stanice nesplňuje ani jeden z těchto 

bodů [5]: 

 vstupní přetlak zemního plynu nepřesáhne 0,03 MPa; 

 je-li instalován pouze jeden kompresor; 

 výkon kompresoru nepřesáhne 20 m
3
h

-1
; 

 vnitřní objem zemního plynu v kompresoru nepřesáhne 0,5 m
3
; 

 nevyužívají zásobní nádrž zemního plynu; 

 nepodléhají stavebnímu řízení dle příslušného předpisu. 

Je-li splněna alespoň jedna podmínka z těchto bodů, tak se jedná o pomaluplnicí 

stanici, která podléhá jinému předpisu. 

4.1.2 Hlavní části rychleplnicí stanice 

Hlavní části rychleplnicí stanice jsou [5]: 

 Hlavní uzávěr plynu – na snadno a trvale přístupném místě; 

 rozvod stlačeného plynu – od hrdla kompresoru k hrdlu výdejních stojanů; 

 kompresor – zařízení, které stlačuje zemní plyn minimálně na tlak plnění 

nádrží motorových vozidel s pohonem na CNG (200 bar); 

 zásobní nádrž – slouží pro naplnění více vozidel na jednou nebo pro méně 

časté spouštění kompresoru, dle velikosti zásobní nádrže se kompresor 

spouští např. po naplnění 4 osobních automobilů = ekonomičtější provoz a 

menší namáhání kompresoru (ke kterému by došlo při častějším spouštění 

a vypínání); 

 zařízení pro sušení plynu – musí být instalováno v případě, že plyn 

nesplňuje na výstupu parametry vlhkosti (nesmí pohlcovat odorizační 

látku); 

 zařízení pro odorizaci plynu – instalováno, pokud zemní plyn není 

odorizován; 

 měřící a regulační zařízení – např. omezovač průtoku plynu; 
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 vyrovnávací nádrž – tlaková nádoba nebo rozšířené potrubí, které brání 

tlakovým rázům v sacím potrubí při spouštění kompresoru, může plnit i 

funkci odlučovače vlhkosti a zkapalněných vyšších uhlovodíků; 

 výdejní zařízení – zařízení k výdeji a měření stlačeného zemního plynu; 

 zabezpečovací zařízení. 

Všechny části musí být mezi sebou elektricky spojeny a ukostřeny, dále musí být 

opatřeny řádnou protikorozní úpravou. Příklad technologického schématu plnicí stanice viz 

Obr. 4. 

Bezpečnost rychleplnicí stanice je zajištěna řadou samouzavíracích ventilů a 

detektorů plynu, které v případě detekce tyto ventily uzavírají. Ventily se také zavírají 

v případě výpadku proudu nebo náhlého a prudkého zvýšení průtoku (odběru) plynu. Dle 

dostupných informací je nejčastějším (a zatím jediným) problémem neodpojení plnicího 

hrdla a odjetí s ním od stojanu. Drtivá většina plnicích stanic je vybavena tzv. trhacími 

spojkami, které při zvýšeném namáhání (odjezd auta s připojenou hadicí) odpojí plnicí 

hrdlo od zbytku hadice a dojde k vypnutí přívodu plynu do stojanu. Zároveň je uzavřena i 

samotná hadice na konci trhací spojky. Tím je zajištěno, že nedojde k úniku stlačeného 

zemního plynu v případě porušení. Příklad nebezpečných zón kolem plnicí stanice je 

uveden v Příloze A. Zóna 1 je pouze 0,2 m kolem plnicího stojanu a 0,25 m kolem plnicího 

hrdla. Zbytek plynu, který se uvolní při zapojení a odpojení plynu je zanedbatelný. 

Vzhledem k tomu, že se rychleplnicí stanice nachází především na volném prostranství, tak 

není nutné řešit větrání, jelikož zemní plyn je lehčí než vzduch. Jediná podmínka je, aby 

v přístřešcích nebyly žádné výklenky, ve kterých by se plyn mohl hromadit a zajištění 

dostatečné vzdálenosti od větracích otvorů (dveře okna) a nasávacích otvorů 

vzduchotechniky. V případě umístění plnicího zařízení ve „skříni“ je nutno tuto skříň 

vybavit detekcí pro zemní plyn a možností odvětrání. 

4.2 Rychleplnicí stanice v areálu MHD Brno 

V rámci zpracování mé diplomové práce jsem navštívil a detailně si prohlédnul 

rychleplnicí stanici v areálu podniku MHD Brno - Slatiňany. Tato stanice patří mezi 

nejmodernější plnicí stanice ve střední Evropě. 
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Plnicí stanice je připojena přímo na vysokotlakou distribuční plynárenskou síť, 

což snižuje energetickou náročnost stlačení zemního plynu na požadovanou hodnotu. 

V areálu jsou 3 výdejní stojany. Každý stojan má svůj vzduchem chlazený kompresor a 

zásobní nádrž.  

Jeden kompresor má přibližný výkon 2500 m
3
h

-1
 a do nádrže jednoho autobusu 

lze naplnit přibližně 250 m
3
. To znamená, že jeden stojan je schopen naplnit 10 autobusů 

za hodinu (doba plnění jednoho autobusu 6 – 7 minut). Pro základní údržbu autobusů (mytí 

apod.) slouží prostorná hala, která je vybavena čidly pro detekci zemního plynu a 

odpovídajícím zařízením pro odvětrání. K parkování slouží přilehlá venkovní nezastřešená 

plocha. 

4.2.1 Zabezpečení plnicí stanice 

Plnicí stanice je zabezpečena dle technického předpisu TPG 304 02 [5]. Každá 

„skříň“ s příslušenstvím plnicí stanice je opatřena detektory zemního plynu, je zajištěno 

odvětrání dané skříně při zjištění úniku zemního plynu (přirozené větrání). Na vstupu u 

vysokotlaké části je hlavní uzávěr plynu a za ním uzavírací ventil, který se uzavře 

v případě detekování problému. Otevření tohoto ventilu je možné pouze zásahem obsluhy 

(neotevře se sám v případě odstranění závady). V celém systému je řada uzavíracích 

ventilů, které reagují na náhlý pokles tlaku nebo zvýšení průtoku zemního plynu. Stojany 

jsou osazeny trhacími spojkami, ačkoliv řídící jednotky autobusů nedovolí nasazení plnicí 

koncovky na hrdlo bez vypnutí zapalování. Opačně nelze ani nastartovat motor v případě 

nasazené plnicí koncovky na hrdlo. Z popsaného zabezpečení vyplývá, že stanice 

z požárního hlediska je dostatečně zabezpečena a nepředstavuje zvýšenou 

pravděpodobnost vytvoření výbušné atmosféry (umístění na volném prostranství). Řídící 

jednotka sama vyhodnocuje venkovní teplotu, teplotu plynu, objem plněného množství a 

tím způsobenou změnu teploty zemního plynu v nádrži. Podle toho spočítá maximální 

povolené množství zemního plynu, které může natankovat, aby nedošlo k překročení tlaku 

v nádrži vlivem rozpínání plynu působením teplot. To znamená, že v zimě, kdy jsou 

teploty nižší, automaticky naplní nádrže na menší hodnotu, aby nedošlo při zajetí autobusu 

do technické haly k rozpínání plynu a tím ke zvýšení tlaku v nádrži. 
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Obr. 12 Vysoušeč Obr. 13 Zásobní nádrž Obr. 14 Kompresor 

 

Obr. 15 Situování částí plnicí stanice 

Na Obr. 15 vidíme situování částí plnicí stanice. Zemní plyn prochází přes 

technologickou místnost č. 1, kde se vysuší (Obr. 12), dále pokračuje do kompresoru (Obr. 

12), který v případě malého odběru plní plyn do zásobní nádrže (Obr. 12 v technologické 

místnosti č. 2. Ze zásobní nádrže pokračuje stlačený zemní plyn do výdejního stojanu. Na 

obrázku si můžeme všimnout odvětrávacích otvorů jak na technologických místnostech, 

tak i na kompresorech. 
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4.3 Pomaluplnicí stanice zemního plynu 

Pomaluplnicí stanice zemního plynu se řídí technickým pravidlem TPG 982 03 

[6]. Pomaluplnicí stanice se umisťují většinou v areálech podniků nebo domácích garáží, 

kde není nutné co nejrychlejší plnění motorového vozidla. Plnění motorového vozidla trvá 

i několik hodin a provádí se např. v noci, kdy je motorové vozidlo zaparkované. Podle 

technického předpisu se dělí pomaluplnicí stanice na stanice typu A a typu B. Základní 

bezpečnostní a technické požadavky viz kapitola 2.6.1.  

4.3.1 Parametry pomaluplnicí stanice 

Pomaluplnicí stanice musí splňovat tyto parametry [6]: 

 maximální výstupní tlak kompresoru 250 bar; 

 výkonnost kompresoru nepřesáhne 20 m
3
h

-1
; 

 vnitřní objem zemního plynu v kompresoru nepřesáhne 0,5 m
3
; 

 maximální počet plnicích přípojek je 5; 

 celkový objem zásobníků stlačeného zemního plynu nepřesáhne 0,96 m
3
 

geometrického objemu. 

4.3.2 Plnicí zařízení typu A 

Plnicí zařízení navržená pro vnitřní i vnější instalaci především jako domácí plnicí 

zařízení. Zařízení musí splňovat tyto charakteristiky [6]: 

 maximální počet přípojek jsou 2; 

 bez zásobníku stlačeného plynu; 

 výkonnost kompresoru nepřesáhne 7 m
3
h

-1
.  

Speciální požadavky [6]: 

 jakýkoliv únik pojistnými ventily musí být bezpečně odvětrán do 

venkovního prostředí; 

 v uzavřených prostorech zajištěna výborná spolehlivost větrání; 

 potrubí a spojky musí být připojeny tak, aby při běžném provozu nedošlo 

k rozpojení. 
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4.3.3 Plnicí zařízení typu B 

Plnicí zařízení navržená pouze pro venkovní instalaci především jako areálové 

plnění. Zařízení je možno doplnit o zásobníky stlačeného zemního plynu. Zařízení musí 

splňovat tyto charakteristiky [6]: 

 maximální počet plnicích přípojek je 5; 

 výkonnost kompresoru nepřesáhne 20 m
3
h

-1
; 

 celkový objem zásobníků stlačeného zemního plynu nepřesáhne 0,96 m
3
 

geometrického objemu. 

Speciální požadavky obdobné jako u typu A. 

4.3.4 Základní komponenty plnicí stanice 

Povinné [6]: 

 uzávěr plynu pro plnicí zařízení – na snadno a trvale přístupném místě, 

řádně označen; 

 rozvod plynu; 

 plynoměr – součástí zařízení nebo na přívodním plynovém potrubí; 

 kompresor – vybavený snímačem minimálního tlaku, pojistným ventilem a 

termostatem; 

 plnicí přípojka – délka maximálně 8 metrů, vybavena prvky, které 

nepovolí překročení tlaku plynu 200 bar při 15 °C; 

 zařízení pro sušení plynu; 

 vyrovnávací nádrž – utlumení tlakových rázů v přívodním potrubí při 

spuštění kompresoru, musí být opatřena pojistným ventilem; 

 měřící a regulační zařízení; 

 zabezpečovací zařízení. 

Volitelné [6]: 

 ventilace; 

 samostatný dálkový kontrolní systém; 

 teplotně kompenzační systém na kontrolu výstupního tlaku; 
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 odlučovač kapalin; 

 zásobník stlačeného zemního plynu (jen u typu B). 

Všechny části musí být mezi sebou elektricky spojeny a ukostřeny, dále musí být 

opatřeny řádnou protikorozní úpravou. 

4.3.5 Plnící zařízení MJ COMPACT 05 

Jedním z hlavních dodavatelů menších plnicích zařízení na zemní plyn je 

společnost Motor Jikov. Mimo jiné vyrábí pomaluplnicí stanici typu A, která je určena i 

pro plnění motorových vozidel ve vnitřních prostorech. Obchodní název této plnicí stanice 

je MJ COMPACT 05. Tato plnicí stanice se vykazuje nízkými provozními a servisními 

náklady. Hlavní částí plnicí stanice je třístupňový kompresor s výkonem 5 Nm
3
/h. Plnění 

motorového vozidla o velikosti nádrže 70 l trvá přibližně 3 hodiny. Příklad umístění plnící 

stanice v garáži je na Obr. 16. Plnící stanice je znázorněna na Obr. 17 a Obr. 17 Schéma 

plnící stanice viz Obr. 19. 

Technické parametry [16]: 

 maximální plnicí tlak 200 bar při 15 °C; 

 minimální vstupní tlak plynu do jednotky 0,01 bar; 

 maximální vstupní tlak plynu do jednotky 0,3 bar; 

 rozsah provozních teplot -15 až +50 °C u provedení Standard; 

 nominální výkon min. 5 Nm
3
/h při 15 °C a 200 bar při vstupním tlaku 

plynu 0,1 bar; 

 elektrické připojení 3 x 400 V, trojfázové, 50 Hz; 

 proudový jistič pro připojení 10 A; 

 elektromotor 2,2 kW, 2800 ot/min; 

 rozměry (šířka x výška x délka) v mm: 600 x 1050 x 780; 

 váha 135 kg; 

 vyzařovaný hluk 65 dB. 

Technická specifikace: 

Zařízení se skládá z kompresoru pro stlačování zemního plynu, elektromotoru pro 

pohon kompresoru, elektrického rozvaděče, ovládání a elektroniky, která řídí proces plnění 



 

 

33 

 

a hlídá provozní stavy zařízení, sušičky plynu, expanzní nádoby pro odkalení kompresoru a 

odvětrání plynu. Dále má zařízení integrovaný plynoměr pro odečet spotřeby nasávaného 

plynu, manostat pro sledování vstupního tlaku plynu a methanové čidlo pro detekci úniku 

plynu. Zařízení je vybaveno též teplotní kompenzací, která zaručuje optimální naplnění 

zásobníku stlačeného plynu vozidla s ohledem na atmosférickou teplotu. Zařízení je 

standardně vybaveno jednou sadou na plnění, která se skládá z trhací spojky, plnicí hadice 

a koncovky. Jednotka může být vybavena i druhou sadou pro plnění dvou vozidel 

najednou. Druhou plnicí hadici lze dodat i na stávající zařízení. V tomto případě se čas 

plnění úměrně prodlouží. Trhací spojka zabezpečuje, že při náhodném vytržení plnicí 

hadice nedojde k poškození plnicího zařízení ani k úniku plynu (např. kdyby řidič odjel s 

připojenou plnicí hadicí). Zařízení je vybaveno ventilátorem a plášť zařízení je opatřen 

větracími otvory pro výměnu vzduchu. Všechna provozní hlášení jsou indikována na 

textovém displeji. Kompresor je mazán tlakově olejem, havarijní indikaci poklesu tlaku 

oleje zjistí uživatel na ovládacím displeji [16]. 

Činnost methanového čidla v plnicí stanici reaguje při koncentraci vyšší než 10 % 

dolní meze výbušnosti zemního plynu. Při naplnění nádrže dojde automaticky k vypnutí 

plnění a zbytek zemního plynu je vpuštěn zpět do systému. 

 

Obr. 16 Umístění vnitřní plnicí stanice [16] 
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Obr. 17 Plnicí stanice se skříní [16] Obr. 18 Vnitřní pohled na plnicí stanici [16] 

Při správné funkčnosti použitých bezpečnostních prvků by nemělo dojít 

k výraznému úniku zemního plynu, jelikož při zjištění poklesu tlaku nebo zvýšení průtoku 

(mimo nastavené pracovní hodnoty) se automaticky uzavře přívod zemního plynu do plnicí 

stanice. Díky methanovému čidlu uvnitř skříně bude také každý únik velmi rychle odhalen, 

proto usuzuji, že nebezpečí vytvoření výbušné koncentrace je minimální. 

 

Obr. 19 Schéma plnicí stanice MJ COMPACT 05 [16] 
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5 Větrání garáží 

Proces větrání se řídí složitými procesy a výpočty, které jsou např. rozebrány 

v publikaci Větrání objektů [18]. Pro větrání jednotlivých garáží pro osobní automobily se 

nebudu detailně zabývat problematikou větrání, která již byla rozebrána v několika 

diplomových pracích. Uvedu základní způsoby větrání garáží, které se řídí dle normy ČSN 

73 6058 [7], případně normy 73 0804 [8] a jiných. Navrhuje se pro vozidla všech druhů 

pohonu. Garáže se větrají buď přirozeným, nebo nuceným způsobem. Větrání garáží 

můžeme rozdělit na tři druhy: 

 provozní 

 havarijní 

 požární 

5.1 Provozní větrání 

Úkolem provozního větrání je splnění hygienických limitů odvodu škodlivin od 

spalovacích motorů. Provozní větrání se liší dle druhu garáže. Např. na garáže 

samoobslužné, s obsluhou, s pohybem vlastní silou, zakladačové systémy apod. Pro svoji 

práci budu počítat s jednotlivými garážemi, pro které v  kapitole 7 navrhnu větrání a 

požární zabezpečení. 

5.1.1 Přirozené větrání 

Přirozené větrání pro jednotlivé garáže se navrhuje příčné s neuzavíratelnými 

otvory, které jsou umístěny v protilehlých stěnách. Celková plocha větracích otvorů pro 

osobní automobily v jednotlivých garážích je minimálně 0,025 m
2
. 

Polovina plochy větracích otvorů se umisťuje u podlahy (spodní hrana otvorů 

nejvýše 0,5 m nad podlahou), polovina pod stropem (horní hrana otvorů nejníže 0,3 m pod 

stropem). Spodní hrana otvorů u podlahy musí být na venkovní straně alespoň 0,3 m nad 

terénem [7]. 
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5.1.2 Nucené větrání 

Nucené větrání funguje na principu podtlaku. Nuceně se odvádí vzduch z garáže a 

přísun čerstvého vzduchu je zajištěn přirozeným způsobem. Minimální průtok odváděného 

vzduchu se spočítá pomocí intenzity větrání podle vzorce (1). 

V = I * O          (1) 

O (m
3
) je vnitřní objem prostoru garáže 

I (h
-1

) intenzita větrání (I = 1,0 h
-1

) 

Odváděcí potrubí s ventilátorem se umisťují pod strop. Velikost přiváděcího 

otvoru se spočítá z odváděného množství a rychlosti přiváděného vzduchu dle vzorce (2). 

Sp = V / wp         (2) 

wp (m/s) rychlost přiváděného vzduchu (wp ≤ 0,7 m/s) 

Nucené větrání musí být v provozu po celou dobu přítomnosti osob. K aktivaci 

nuceného provozní větrání také dojde, pokud koncentrace výbušné směsi zemního plynu se 

vzduchem překročí 10 % dolní meze výbušnosti. 

5.2 Havarijní větrání 

Systém havarijního větrání se navrhuje pro vyhrazená parkovací místa, která jsou 

určena pro vozidla s alternativním pohonem. Havarijní větrání se spouští při indikaci 20 % 

spodní meze výbušnosti směsi se vzduchem. Havarijní větrání musí zajistit minimálně 

šestinásobnou výměnu vzduchu vyhrazených parkovacích míst za hodinu. 

Pro jednotlivé garáže se havarijní větrání navrhovat nemusí. 

5.3 Požární větrání 

Požární větrání garáží se navrhuje podle normy ČSN 73 0804 [8], případně 

ČSN 73 0802 [19] příloha H. Doporučuje se propojení požárního větrání s provozním 

větráním, ale musí být splněny požadavky u obou druhů. Požární větrání se navrhuje 

především pro prostory se zvýšeným požárním rizikem. 
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Požární větrání se dimenzuje na určitý rozsah požáru. Cílem požárního odvětrání 

je odvod zplodin hoření a kouře včetně odvodu tepla, aby namáhání konstrukcí teplem bylo 

co nejmenší. Dělí se na přirozené (rozdíl hustot plynů; větší teplota = menší hustota) nebo 

nucené pomocí požárních ventilátorů. Množství uvolněného tepla závisí na požárním 

zatížení objektu a charakteru látek, které se v něm vyskytují. Množství uvolněného tepla se 

dá odečíst z tabulkových hodnot nebo spočítat podle rovnice (3). 

𝑄1 = (
𝑡𝑣

𝑘𝑣
)2. 𝑘𝑐 . 103  (kW)       (3) 

tv (s) - doba, pro kterou je návrhový požár určován, min 300 s 

kv (-) - konstanta, daná tabulkově (podle skupiny výrobního objektu) nebo 

výpočtem 

Podrobnější popis výpočtu je uveden v příloze H normy ČSN 73 0802 [19].  

6 Výbušná atmosféra a její odvětrání 

Výpočet vzniku výbušné atmosféry a navržení jejího větrání lze provést podle 

normy ČSN EN 60079-10-1 [17]. Podle tohoto předpisu se určují nebezpečné prostory a 

jejich zóny. Je nutné stanovit zdroj úniku (každá část zařízení, např. nádrž, čerpadlo, 

potrubí). V případě, že daná část byla vyhodnocena jako potencionální zdroj úniku, 

musíme stanovit stupeň úniku podle pravděpodobnosti, četnosti a doby trvání úniku 

(trvalý, primární, sekundární). 

Rychlost úniku plynné směsi je ovlivňována především těmito parametry [17]: 

 tlakem uvnitř zařízení, které obsahuje plyn; 

 molární hmotností, 

 geometrií zdroje úniku; 

 koncentrací unikajícího plynu v unikající směsi. 

6.1 Rychlost úniku 

Pro výpočet rychlosti úniku plynu je zapotřebí stanovit zdroj a velikost úniku. Ve 

výpočtech je zanedbána viskozita plynu, která rychlost úniku může snižovat (v případě, že 
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zdroj úniku má výrazně větší délku než šířku). Rychlost úniku plynu se počítá pro případ 

s omezovanou rychlostí plynu a případ s neomezovanou rychlostí plynu. 

Rychlost uvolňovaného plynu je omezována (na rychlost zvuku), je-li tlak uvnitř 

zásobníku plynu vyšší než tlak kritický pc, který spočteme dle rovnice (4). 

𝑝𝑐 = 𝑝0  
𝛾+1

2
 

𝛾

𝛾−1
    (Pa)        (4) 

po (Pa) – tlak vně zásobníku 

γ (-) – polytropický index adiabatické expanze 

Pro ideální plyn může být použito rovnice (5) [17]: 

𝛾 =
𝑀.𝑐𝑝

𝑀 .𝑐𝑛−𝑅
  (-)        (5) 

cp (J kg
-1

 K
-1

) – měrné teplo při konstantním tlaku 

M (kg kmol
-1

) – molární hmotnost plynu 

R (J kmol
-1

 K
-1

) – univerzální plynová konstanta (8 314 J kmol
-1

 K
-1

) 

6.1.1 Rychlost úniku plynu při omezované rychlosti plynu 

Omezovaná rychlost plynu se rovná rychlosti zvuku pro plyn. Rychlost úniku,  

je-li omezována, můžeme odhadnout dle rovnice (6) [17]. 

𝑑𝐺

𝑑𝑡
= 𝑆. 𝑝 𝛾

𝑀

𝑅.𝑇
 

2

𝛾+1
 

𝛾+1

2.(𝛾−1)
   (kg s

-1
)       (6) 

𝑑𝐺

𝑑𝑡
 (kg s

-1
) – rychlost úniku plynu 

p (Pa) – tlak uvnitř zásobníku 

γ (-) – polytropický index adiabatické expanze 

S (m
2
) – průřez otvoru, přes který kapalina uniká 

M (kg kmol
-1

) – molární hmotnost plynu 

T (K) – absolutní teplota uvnitř zásobníku 

R (J kmol
-1

 K
-1

) – univerzální plynová konstanta (8 314 J kmol
-1

 K
-1

) 
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Rychlost plynu ve výtokovém otvoru je rovna rychlosti zvuku, který může být 

vypočten ze vzorce (7) [17]: 

𝑣𝑠 =  𝛾
𝑅.𝑇

𝑀
 (m.s

-1
)         (7) 

6.1.2 Rychlost úniku plynu při neomezované rychlosti plynu 

Rychlost úniku ze zásobníku při neomezované rychlosti plynu spočítáme dle 

vzorce (8) [17]. 

𝑑𝐺

𝑑𝑡
= 𝑆. 𝑝 

𝑀

𝑅.𝑇

2

𝛾−1
 1 −  

p0

p
 

γ−1

γ
  

p0

p
 

1

γ
   (kg s

-1
)     (8) 

𝑑𝐺

𝑑𝑡
 (kg s

-1
) – rychlost úniku plynu 

p (Pa) – tlak uvnitř zásobníku 

p0 (Pa) – tlak vně zásobníku 

γ (-) – polytropický index adiabatické expanze 

S (m
2
) – průřez otvoru, přes který kapalina uniká 

M (kg kmol
-1

) – molární hmotnost plynu 

T (K) – absolutní teplota uvnitř zásobníku 

R (J kmol
-1

 K
-1

) – univerzální plynová konstanta (8 314 J kmol
-1

 K
-1

) 

Rychlost plynu ve výtokovém otvoru může být vypočtena dle vzorce (9) [17]. 

Hustotu expandovaného plynu spočteme dle vzorce (10). 

𝑣0 =
𝑑𝐺

𝑑𝑡

𝜌0 .𝑆
 (m s

-1
)         (9) 

v0 (m s
-1

) – rychlost plynu ve výtokovém otvoru 

𝜌0 (kg m
-3

) – hustota expandovaného plynu 

𝜌0 = 𝜌  
𝑝0

𝑝
 

1

𝛾
  (kg m

-3
)        (10) 

p (kg m
-3

) – hustota plynu uvnitř zásobníku 
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6.2 Větrání 

Větrání v prostorech, kde hrozí vytvoření výbušné atmosféry, používáme pro 

zředění této atmosféry nebo k jejímu úplnému odstranění. Na způsobu použití větrání, jeho 

spolehlivosti a účinnosti také závisí určování nebezpečných zón. Podle této normy opět 

dělíme větrání na přirozené a nucené, ale přibyly nám sem další podstatné veličiny. 

Typ zóny dle navrhnutého větrání se určí pomocí [17]: 

 odhadu minimální rychlosti větrání potřebné pro zabránění významnějšího 

vzniku výbušné plynné atmosféry; 

 výpočtu hypotetického objemu Vz, který umožňuje stanovit stupeň větrání; 

 odhadu doby přetrvání úniku; 

 stanovení typu zóny ze stupně a spolehlivosti větrání a stupně úniku; 

 kontroly, zda stanovená zóna a doba přetrvání jsou v souladu. 

6.2.1 Nucené větrání 

Nuceným větráním dochází ke snížení výbušné atmosféry nebo k prevenci před 

jejím vznikem. K vytvoření proudění vzduchu nuceným větráním se používá především 

ventilátorů nebo odsávačů. Pro lepší účinnost je třeba zvážit turbulence a cirkulace 

vzduchu, změnu hustoty plynu s teplotou a místa hromadění výbušného plynu. 

Nucený odvětrávací systém musí splňovat tyto podmínky [17]: 

 jeho účinnost musí být kontrolována a monitorována; 

 je třeba zvážit klasifikaci uvnitř odsávacího systému, v těsné blízkosti 

místa výfuku z odsávacího systému a jiných otvorů odsávacího systému; 

 pro větrání nebezpečných prostorů má být obvykle odebírán vzduch pro 

větrání z prostoru bez nebezpečí výbuchu s ohledem na účinky sání 

v okolním prostředí; 

 před stanovením rozsahu a konstrukce ventilačního systému je třeba 

definovat stupeň rychlosti úniku. 
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6.2.2 Stupeň větrání 

Stupeň větrání musí být přímo odvozen od zdroje a typu úniku plynu do ovzduší a 

jeho rychlosti. Při určování stupně větrání nezáleží na způsobu větrání, rychlosti větru nebo 

počtu výměn vzduchu za hodinu, což zaručuje optimální podmínku větrání v těchto 

nebezpečných prostorech. 

Větrání se rozděluje do třech stupňů [17]: 

A. Vysoký stupeň větrání (VH) – Vznik koncentrace u zdroje úniku sníží téměř 

okamžitě (nedojde k přesažení koncentrace LEL), což způsobí minimální 

rozsah nebezpečných zón. Není-li spolehlivost větrání dobrá, obklopí 

nebezpečnou zónu jiný typ zóny. 

B. Střední stupeň větrání (VM) – Dojde ke stabilizaci hranice zóny po dobu 

úniku ze zdroje a po uzavření úniku výbušná atmosféra nepřetrvává po delší 

dobu. 

C. Nízký stupeň větrání (VL) – Nemůže ovlivňovat koncentraci v případě 

přetrvávajícího úniku a po jeho odstranění nezabrání v setrvání výbušné 

koncentrace. 

Odhad hypotetického objemu Vz 

Hypotetický objem představuje koncentraci hořlavých plynů nebo par rovnu 

0,25násobku nebo 0,5násobku LEL, v závislosti na bezpečnostním koeficientu k [17]. 

Tvar hypotetického objemu není definován (značnou měrou ho ovlivňuje 

instalované větrání v prostoru) a zpravidla nezaujímá celý vnitřní prostor, v němž se 

nachází. Je nutné určit místo hromadění hořlavých par a tím místo a velikost hypotetického 

objemu vzhledem ke zdroji úniku. Pro zjištění hypotetického objemu musíme stanovit 

teoretickou minimální ventilační rychlost proudění čerstvého vzduchu pro rozředění dané 

výbušné atmosféry. Tuto rychlost vypočteme dle vzorce (12) [17]. 

 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 
𝑚𝑖𝑛

=
 
𝑑𝐺

𝑑𝑡
 
𝑚𝑎𝑥

𝑘×𝐿𝐸𝐿𝑚
×

𝑇

293
 (m

3
 s

-1
)       (12) 

 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 
𝑚𝑖𝑛

 (m
3
 s

-1
) – minimální objemová rychlost průtoku čerstvého vzduchu 

 
𝑑𝐺

𝑑𝑡
 
𝑚𝑎𝑥

 (kg s
-1

) – maximální rychlost úniku ze zdroje¨ 
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LELm (kg m
-3

) – dolní mez výbušnosti 

k (-) – bezpečnostní koeficient, použitý pro LELm: obvykle: 

 k = 0,25 (trvalé stupně úniku) 

 k = 0,5 (sekundární stupně úniku) 

T (K) – okolní teplota 

Přepočet LELv (%) na LELm (kg m
-3

) za normálních atmosférických podmínek můžeme 

provést dle vzorce (13): 

𝐿𝐸𝐿𝑚 = 0,416 × 10−3 × 𝑀 × 𝐿𝐸𝐿𝑣         (13) 

M  (kg kmol
-1

) – molární hmotnost 

Vztah mezi vypočtenou hodnotou  
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 
𝑚𝑖𝑛

 a skutečnou rychlostí větrání 

v posuzovaném objemu (Vo) v blízkosti zdroje úniku může být vyjádřen objemem Vk [17]. 

𝑉𝑘 =
 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 
𝑚𝑖𝑛

𝐶
 (m

3
)         (14) 

C (s
-1

) počet výměn čerstvého vzduchu za jednotku času a vypočte se dle (15) [17]: 

𝐶 =
𝑑𝑉𝑜
𝑑𝑡

𝑉𝑜
  (s

-1
)           (15) 

𝑑𝑉𝑜

𝑑𝑡
 (m

3
 s

-1
) – celková rychlost průtoku čerstvého vzduchu přes posuzovaný objem 

Vo (m
3
) – celkový objem provětraný skutečným větráním v blízkosti posuzovaného zdroje 

Vzorec (14) je platný za ideálních podmínek. V praxi se vyskytuje spousta 

překážek, které brání tomuto ideálnímu větrání.  Proto zavádíme pro praxi vzorec (16), 

který tyto překážky a turbulence zohledňuje korekčním koeficientem f: 

𝑉𝑧 = 𝑓 × 𝑉𝑘 =
𝑓× 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
 
𝑚𝑖𝑛

𝐶
  (m

3
)        (16) 

f (-) – koeficient účinnosti zřeďování výbušné plynné atmosféry; rozsah f = 1 (ideální 

situace) až f = 5 (průtok vzduchu překážkami) [17]. 
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Odhad doby přetrvání 

Doba t, potřebná pro pokles průměrné hodnoty koncentrace po zastavení úniku ze 

zdroje z počáteční hodnoty Xo na k-násobek dolní meze výbušnosti, může být odhadnuta ze 

vzorce (17) [17]: 

𝑡 =
−𝑓

𝐶
𝑙𝑛

𝐿𝐸𝐿×𝑘

𝑋𝑜
 (s)            (17) 

Xo (%) – počáteční koncentrace hořlavé látky 

C – počet výměn vzduchu za jednotku času 

t – ve stejných jednotkách jako C (C - za hodinu, za sekundu…) 

f (-) – koeficient proudění vzduchu v překážkách (viz vzorec (16)) 

k (-) – bezpečnostní koeficient (viz vzorec (12)) 

 

Odhad stupně větrání [17] 

 Pokud je Vz menší než 0,3 m
3
 nebo menší než 1 % Vo, tak se jedná o 

vysoký stupeň větrání; 

 pokud je Vz větší než Vo, tak se jedná o nízký stupeň větrání; 

 ve zbylých případech se jedná o střední stupeň větrání. 

6.2.3 Spolehlivost větrání 

Má vliv na přítomnost nebo vznik výbušné atmosféry a tak rovněž i na typ zóny. 

Obvykle se při snižování spolehlivosti větrání zvyšuje typ zóny. 

Uvažují se tři úrovně spolehlivosti [17]: 

 výborná spolehlivost: větrání je zajištěno prakticky trvale; 

 dobrá spolehlivost: počítá se zajištěním větrání za normálního provozu. 

Přerušení větrání je dovoleno, pokud k němu dochází pouze zřídka a po 

krátké časové období; 
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 nízká spolehlivost: větrání nesplňuje požadavky na výbornou nebo dobrou 

spolehlivost, nepředpokládá se však přerušení větrání na dlouhá časová 

období. 

Větrání, které nesplňuje ani požadavky na nízkou spolehlivost nesmí být 

považováno za větrání, které přispívá k odvětrání prostoru. U přirozeného větrání se za 

výbornou spolehlivost považuje, je-li rychlost větru alespoň 0,5 m/s. U nuceného větrání se 

považuje za výbornou spolehlivost automatické spuštění ventilátoru (s příslušnými 

parametry), popř. vypnutí přívodu hořlavé látky při poruše ventilátoru. 

7 Návrh zabezpečení garáže pro osobní automobil 

V této kapitole uvedu základní zabezpečení, která omezí riziko vzniku výbušné 

atmosféry a v případě vzniku výbušné atmosféry sníží riziko jejího iniciování. Návrh budu 

vztahovat na volně stojící garáž pro osobní automobil se šikmou střechou. Příklad garáže 

viz Obr. 20. 

 

Obr. 20 Vzorová garáž pro návrh opatření 
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Vnitřní rozměry budu uvažovat dle Obr. 21. Celkový objem počítané garáže je 

65 m
3
.  

 

Obr. 21 Vnitřní rozměry navrhované garáže v mm 

7.1 Vytvoření výbušné atmosféry v garáži 

Při popisování procesu plnění jsem došel k závěru, že při použití všech 

bezpečnostních prvků, které obsahuje plnicí stanice i automobil, je téměř nemožný únik 

většího množství plynu. Pro výpočet vzniku výbušné atmosféry simuluji poruchu na 

vysokotlakém vedení zemního plynu z plnicí stanice do automobilu. Tuto možnost volím 

s ohledem na konstantní tlak po celou dobu úniku a největší pravděpodobnost, že plnicí 

stanice nezaregistruje zvýšený odběr zemního plynu (nepatrně) při nějaké netěsnosti. Dala 

by se uvažovat i netěsnost v krycí skříni plnicí stanice (těsnění kompresoru apod.), ale 

vzhledem k přítomnosti čidla na měření koncentrace zemního plynu by došlo k brzkému 

zjištění úniku a zastavení přívodu zemního plynu. Do tohoto typu garáže lze umístit 

zařízení, které je popsáno v kapitole 4.3.5. Uvažovat budu trhlinu o průměru 1 mm na 

vysokotlaké části. Přibližná doba plnění automobilu se pohybuje kolem 3 hodin. Tvorbu 

výbušné atmosféry spočítám dle ČSN EN 60079-10-1 [17].  

7.1.1 Výpočet výbušné atmosféry 

p = 20 x 10
6
 Pa  tlak ve vysokotlaké části 

p0 = 101 325 Pa  atmosférický tlak 

T = 293 K   okolní teplota 

4000
6
5
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0
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M = 16 kg/kmol  přibližná hmotnost zemního plynu [17] 

S = 7,85 x 10
-7

 m
2
  průřez díry (trhliny) 

γ = 1,32 polytropický index adiabatické expanze plynného metanu 

[17] 

𝑝𝑐 = 𝑝0  
𝛾+1

2
 

𝛾

𝛾−1
= 101325 ×  

1,32+1

2
 

1,32

1,32−1
= 1,87𝑥105  𝑃𝑎    

Protože pc < p, tak použiji výpočet pro omezování rychlosti plynu. 

𝑑𝐺

𝑑𝑡
= 𝑆. 𝑝 𝛾

𝑀

𝑅.𝑇
 

2

𝛾+1
 

𝛾+1

2. 𝛾−1 
=

7,85 × 10−7 × 20 × 106 1,32 ×
16

8314×293
×  

2

1,32+1
 

1,32+1

2× 1,32−1 
= 2,7 × 10−2 kg/s  

Přibližná omezená rychlost úniku: 

𝑣𝑠 =  𝛾
𝑅.𝑇

𝑀
=  1,32 ×

8314∗293

16
= 448,297𝑚/𝑠  

Dle výsledku by za hodinu uniklo přibližně 136 m
3
 zemního plynu, což počítaná 

plnicí stanice nemůže splnit, jelikož je specifikována maximálním výkonem 5 m
3
/h. Proto 

přepočtu výpočet na trhlinu o průměru 0,06 mm (čím vyšší únik, tím pravděpodobnější 

sepnutí pojišťovacího ventilu). 

S = 2,82 x 10
-9

 m
2
  průřez trhliny 

𝑑𝐺

𝑑𝑡
= 2,82 × 10−9 × 20 × 106 1,32 ×

16

8314×293
×  

2

1,32+1
 

1,32+1

2×(1,32−1)
= 𝟗, 𝟕𝟐 × 𝟏𝟎−𝟓𝐤𝐠/𝐬  

Po přepočítání uteče za hodinu trhlinkou přibližně 0,5 m
3
 zemního plynu. 

7.2 Větrání 

Větrání garáží pro osobní motorová vozidla lze navrhnout pouze provozní. 

Požární a havarijní větrání není třeba navrhovat. Vzhledem k instalaci plnicí stanice CNG 

navrhnu příslušné větrání dle normy ČSN EN 60079-10-1 [17]. 
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Provozní větrání 

Jako provozní větrání bude stačit přirozená ventilace, kdy budou umístěny 

neuzavíratelné otvory v protilehlých stěnách dle postupů popsaných v kapitole 5.1.1. 

Pokud by v garáži byly umístěny překážky nebo by dle výpočtů (software) přirozené 

větrání nevyhovovalo, muselo by se instalovat nucené větrání s parametry dle kapitoly 

5.1.2. 

V = I * O = 1 * 65 = 65 m
3
/h – minimální výkon nucené ventilace 

7.2.1 Větrání při vytváření výbušné koncentrace 

S návazností na předchozí výpočty, kde jsem vypočítal množství úniku zemního 

plynu, spočítám příslušné větrání. 

LELm    0,033 kg/m
3
 

Stupeň úniku   sekundární 

Rychlost úniku 
𝑑𝐺

𝑑𝑡
    9,72x10

-9
 kg/s 

Bezpečnostní koeficient k  0,5 (nepředpokládají se překážky ve větrání) 

Koeficient jakosti f  1 

Počet výměn vzduchu C 1 výměna za hodinu  

Minimální objemová rychlost větrání čerstvého vzduchu: 

 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 
𝑚𝑖𝑛

=
 
𝑑𝐺

𝑑𝑡
 
𝑚𝑎𝑥

𝑘 × 𝐿𝐸𝐿𝑚
×

𝑇

293
=

9,72 × 10−9

0,5 × 0,033
×

293

293
= 5,89 × 10−7𝑚3/𝑠 

Hodnocení hypotetického objemu Vz: 

𝑉𝑧 = 𝑓 × 𝑉𝑘 =
𝑓 ×  

𝑑𝑉

𝑑𝑡
 
𝑚𝑖𝑛

𝐶
=

1 × 5,89 × 10−7

1
= 5,89 × 10−7 𝑚3 

Nízký únik plynu způsobí, že je minimální objemová rychlost větrání 

zanedbatelná. Vzhledem k velikosti Vz hodnotíme větrání jako vysoký stupeň a 

spolehlivost výbornou. Dle výsledků nám stačí pro odvětrání prostorů navržené provozní 

větrání. 
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7.3 Další prvky zabezpečení garáže 

Z výpočtů vyplývá, že možnost vzniku výbušné koncentrace je minimální, přesto 

doporučím další opatření, které zabrání vytvoření, příp. iniciování výbušné směsi se 

vzduchem. Základní bezpečnostní prvky automobilů s pohonem na CNG a plnicí stanice 

na CNG jsou popsány v předchozích kapitolách. Návrh doplňujících prvků: 

 čidlo pro detekci zemního plynu umístěné v nejvyšším bodu garáže, které 

při zjištění koncentrace 0,2násobku LEL uzavře přívod zemního plynu do 

plnicího zařízení a vypne přívod elektřiny k zařízením, které nemají 

bezpečnostní charakter (nucené větrání, signalizace úniku zemního plynu 

apod.); 

 instalace osvětlení v provedení do výbušného prostředí; 

 instalace nucené ventilace (také v provedení do výbušného prostředí), 

která bude reagovat s čidlem na detekci plynu. 

Problém může nastat u garáží, kde budou ve vnitřním prostoru překážky větrání. 

Může se jednat o různé vestavby apod. V tomto případě je třeba zohlednit tyto překážky ve 

výpočtu. Další problém může nastat u vestavěných garáží pod bytovými domy, viz Obr. 

22. Zde je nutné zvážit odvod případného uniklého zemního plynu, aby nedošlo k 

„zatečení“ plynu do bytů majitelů. Dále by se zde hůře osazovala nucená ventilace, která 

by u garáží s instalovaným plnicím zařízením na CNG neměla chybět. 

 

Obr. 22 Garáže součástí bytového domu 
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7.4 Porovnání garáže s kuchyní 

V této podkapitole udělám stručné porovnání navržené garáže a modelového 

případu kuchyně s plynovým sporákem. Zejména požadavky na větrání a zabezpečení 

kuchyně. 

7.4.1 Popis kuchyně s plynovým sporákem 

Po porovnání zabezpečení garáže, ve které se nachází plnicí stanice, vezmu 

modelový příklad kuchyně z bytové jednotky, kde bude instalován plynový sporák. 

Vycházet budu z internetových stránek [20], kde jsou základní údaje, potřebné pro 

porovnání, shrnuty do jednoho článku.  

Plynový sporák je spotřebič typu A – bez odtahu spalin. Minimální velikost 

místnosti pro tento spotřebič je v bytové jednotce 20 m
3
. Minimální výška místnosti je 

2,3 m. V případě menší výšky místnosti je nutno nad zařízení nainstalovat odsávací 

zařízení, např. digestoř. Prostor musí mít minimálně jednonásobnou výměnu vzduchu 

minimálního objemu pro daný spotřebič (v mém případě udaných 20 m
3
).  

Větrání je možno dosáhnout pomocí [20]: 

 instalací sníženého nebo perforovaného těsnění na křídlech oken a rámu 

oken; 

 odstraněním těsnění v příslušné délce - podle předpisu TPG 704 01 [26]; 

 instalací větracích mřížek v rámu okna, stavební konstrukcí apod.; 

 realizací větracího systému doloženého vzduchotechnickým výpočtem. 

7.4.2 Bezpečnost plynového sporáku 

U plynových sporáků se v dnešní době instalují bezpečnostní ventily, které 

uzavřou přívod plynu, pokud nedochází ke spalování zemního plynu (funkce na základě 

rozdílu teplot – bimetal nebo na základě termoelektrických vlastností kovů). Dále bývají 

osazeny bezpečnostním prvkem, který v případě zvýšení průtoku uzavře přívod zemního 

plynu. Dalším bezpečnostním zařízením mohou být protipožární pojistky apod. 

Nejchoulostivější místo může být připojení měkkou hadicí (namísto kovové). 
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Samozřejmostí je také regulátor tlaku plynu, který v případě zvýšení tlaku uzavírá přívod a 

přebytek odvede do bezpečného prostoru. 

Z uvedených bezpečnostních prvků lze usuzovat, že ani u plynového sporáku 

nemůže dojít k většímu úniku zemního plynu (při správné funkci všech prvků). 

Nejchoulostivějším místem pro vznik úniku plynu je přívodní hadice nebo selhání 

bezpečnostního prvku, který vypíná plyn při nezapáleném hořáku. V tomto případě může 

dojít k většímu úniku zemního plynu do místnosti. 

7.4.3 Porovnání požadavků pro kuchyň a garáž 

V obou případech jsou zařízení velmi dobře vybavena bezpečnostními prvky, 

které mají zabránit nežádoucímu úniku plynu. Proto usuzuji požadavky na zabezpečení 

garáží (čidla pro detekci, nucená ventilace apod.) za předimenzované. Vzhledem k tomu, 

že plynový sporák se nachází přímo v obytné místnosti, která může být větrána pouze na 

základě mezer mezi těsněním. Také výměna vzduchu bude u garáže větší (dle minimálních 

rozměrů garáže) než u kuchyně, jelikož u mnou navržené garáže je provozní větrání 

65 m
3
/h (v případě nucené ventilace), kdežto u kuchyně je minimální výměna vzduchu 

20 m
3
/h. Vzhledem k menšímu objemu kuchyně dojde k rychlejšímu vytvoření nebezpečné 

koncentrace směsi zemního plynu se vzduchem. V kuchyni je také větší pravděpodobnost 

iniciace výbušné směsi vzhledem k většímu množství elektrických spotřebičů, otevřeného 

ohně (sporák, svíčky…) apod. 

  



 

 

51 

 

Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval bezpečností vozidel s pohonem na stlačený 

zemní plyn. Toto téma jsem si vybral především, protože panují neustálé obavy o 

bezpečnosti těchto vozidel, především v uzavřených prostorech a tím způsobeným 

komplikacím s parkováním těchto vozidel nebo zřizováním domácích plniček. 

V úvodu práce jsem porovnával zemní plyn s ostatními palivy pro motorová 

vozidla. Součástí je německá studie, která prokazuje, že motorová vozidla na stlačený 

zemní plyn jsou bezpečnější, než vozidla na benzín. Zápalné testy, které provedla 

automobilka ŠKODA AUTO a. s., také prokazují bezpečnost vozidel na CNG podobnou 

jako u vozidel na kapalná paliva.  

Při popisování technických pravidel a právních předpisů jsem se zmínil o 

značném posunu vpřed. V České republice začínají opadávat obavy z vozidel na pohon 

CNG a už se povoluje i vjezd do podzemních garáží. Dalším krokem, pro vylepšení 

podmínek rozvoje automobilů s tímto pohonem, je možnost přidání stojanů na CNG do 

prostorů čerpacích stanic, což vede k posílení sítě čerpacích stanic s plnicími stojany na 

CNG. Zlepšení by mohlo přijít ve stanovení jednotného předpisu pro schvalování výstavby 

plnicích stanic, jelikož na každém úřadě požadují jiné dokumenty a tím se prodlužuje doba 

na schválení stavby. 

V porovnání se zahraničními státy jsme ještě pozadu, jelikož ve většině zemí není 

zakázán vjezd automobilů na CNG do podzemních garáží a celkově garážování vozidel na 

CNG. Pouze pár států upravuje vjezd speciálními požadavky. V Německu berou vozidla 

s pohonem na CNG stejně jako vozidla s pohonem na kapalná paliva (benzín, nafta). To 

znamená, že neplatí žádné speciální požadavky pro parkování vozidel s pohonem na CNG 

apod. 

Výroba a certifikace komponentů a zařízení na CNG podléhá přísným pravidlům. 

Dle vyhodnocení palivové soustavy motorového vozidla na CNG i plnicí stanice na CNG 

je minimální pravděpodobnost většího úniku zemního plynu a vytvoření nebezpečné směsi 

se vzduchem. Bezpečnost provozu zajišťuje soustava bezpečnostních ventilů, termostatů, 

detekčních čidel apod. Při náznaku problému dochází k zastavení přísunu zemního plynu a 

tím odstranění potencionálního nebezpečí. 
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V případě problematiky domácích plnicích stanic na zemní plyn můžeme opět 

mluvit o minimálním riziku vzniku výbušné atmosféry. Vzhledem k omezení výkonu 

plnicích stanic plněním na 7,5 m
3
 za hodinu a instalaci bezpečnostních ventilů, které 

reagují na pokles tlaku nebo zvýšení odběru, se jedná o bezpečné zařízení. I podle výpočtů 

by se muselo jednat o nepatrnou trhlinku, která nezpůsobí rapidní únik, aby nedošlo 

k reakci bezpečnosti prvků. 

Dle dodaných statistických údajů, které zahrnují záznamy spojené se zásahem na 

vozidla a plnicí stanice CNG (technické zásahy, dopravní nehody, požáry apod.), není 

evidována žádná prokazatelná nehoda způsobená závadou na palivovém systému CNG. 

Jediným doposud řešeným problémem je lidský faktor, kdy po natankování vozidla 

majitelé neodpojí plnicí přípojku, a tak dojde k utržení plnicí hadice. Ovšem vzhledem 

k přítomnosti trhacích spojek opět nedojde k  úniku zemního plynu. 

Při porovnání požadavků pro kuchyně s přítomností plynového sporáku a garáže 

s přítomností plnicí stanice jsou větší požadavky kladeny na zabezpečení garáží, ať už 

větrání nebo vybavení detekcí pro zemní plyn. Přitom obě zařízení hodnotím jako 

bezpečné, ale vzhledem k přítomnosti plynového sporáku přímo v obytné buňce je 

k zamyšlení, proč zde nejsou kladeny tak vysoké nároky jako na zabezpečení garáží, které 

lze mnohem snadněji odvětrávat a není zde tak vysoká míra nebezpečí iniciace výbušné 

směsi.  

Závěrem lze říci, že v České republice je technickými a právními předpisy 

zaručená bezpečnost provozu vozidel s pohonem na CNG. V některých případech by 

dokonce mohlo dojít ke snížení nároků po vzoru zahraničních států, protože začíná platit 

názor, že vozidla na CNG jsou bezpečnější, než vozidla na benzín, což také prokazuje má 

diplomová práce.  
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Příloha A – Podklady pro plnicí stanice zemního plynu 

 

Obr. A1 Mezní vzdálenosti plnicí stanice CNG [5] 
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Obr. A2 Nebezpečné zóny pro zařízení v místnosti [5] 

 

Obr. A3 Nebezpečné zóny pro zařízení na volném prostranství [5] 


