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V bakalářské práci se zabývám problematikou alternativního pohonu vozidel na stlačený 

zemní plyn (CNG). V úvodní části bakalářské práce je proveden souhrn nejdůležitějších 

předpisů souvisejících s provozováním vozidel na CNG. Práce pokračuje souhrnem informací 

o zemním plynu jako pohonné hmotě, o plnících stanicích na CNG a základních 

komponentech zařízení pohonu na CNG. V další části práce zkoumám výsledky studií a 

závěry experimentů provedených na podporu rozvoje tohoto alternativního paliva. V závěru 

práce je provedeno objasnění rizik a situací, které mohou vést ke vzniku mimořádných 

událostí. 
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In my bachelor thesis I´m following the probléme about alternative four – vehicle drive on 

compressed natural gas (CNG). At the beginning analysis of the most important of vehicles on 

CNG. The thesis is continuing with summary of the information about natural gas as a driving 

fuel, CNG filling stations and basic components of CNG fuel machines. In other part sof work 

I weigh up results of studies and the findings of experiments realized to support the 

development of this alternative fuel. It the final part I explain risks and situations that could 

lead to incidents. 
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Úvod 

Rostoucí počet vozidel s sebou nese ekologickou zátěž pro životní prostředí ve formě 

produkce škodlivin ze spalovacích motorů na naftový a benzínový pohon. Spalováním nafty a 

benzínu dochází k úbytkům zásob ropy. Toto jsou dva hlavní důvody, proč se rozvíjejí 

alternativní pohony vozidel. Písmena CNG (Compressed Natural Gas) jsou označením pro 

stlačený zemní plyn, který se používá jako palivo pro pohon motorových vozidel. Vozidlo 

s pohonem na CNG se označuje písmeny NGV (Natural Gas Vehicle). Tato zkratka, byť 

správná, není v souvislosti s problematikou pohonu vozidel na stlačený zemní plyn obecně 

používána tak často, jako zkratka CNG. Z důvodu větší přehlednosti v bakalářské práci 

používám sousloví se zkratkou CNG. Pohon vozidel na zemní plyn je znám od druhé 

poloviny 19. století. V první polovině minulého století byl jak ve světě, tak v naší zemi 

využíván. Bylo to v letech obou světových válek, kdy přístup k benzínu a naftě byl značně 

omezen. Určité podobenství je i v dnešní době, kdy ceny ropy kolísají. Většina ložisek je 

v zemích politicky nestabilních a již víme, že zásoby ropy budou pomocí stávajících 

technologií v horizontu půl století vyčerpány. Otevírá se tak prostor pro využívání paliv 

neropného původu. V posledních letech dochází v České republice k velké propagaci pohonu 

na zemní plyn. Mottem podpory rozvoje tohoto pohonu je právě ekologie, ekonomika 

provozu a výhled do budoucnosti. Čísla statistik nám ukazují, že prodej vozidel na CNG je na 

vzestupu. CNG  jako alternativní palivo k ropným produktům je a bude významně a 

dlouhodobě podporováno ze strany EU [9]. Musíme respektovat, že se vozidla na pohon CNG 

stále ve větším počtu stávají součástí silničního provozu. Z toho plyne i větší 

pravděpodobnost, že takové vozidlo havaruje, nebo ho zachvátí požár. Pro hasiče zasahující u 

mimořádných událostí je nutná znalost technických a provozních odlišností vozidel na CNG 

od vozidel na běžná kapalná paliva, stejně tak i znalost obslužných technologií. V souvislosti 

s rozšiřováním počtu vozidel na CNG vyvstávají otázky kolem bezpečnosti tohoto pohonu. 

V této práci budu řešit porovnání rizika provozování vozidel na CNG s vozidly na tradiční 

pohony. Není na ně však jednoznačná odpověď. Mimořádné události spojené s výbuchy a 

následnými požáry zemního plynu v nás mohou vyvolat pocit, že provoz vozidel na pohon 

CNG je značně rizikový a nebezpečný. Odpověď na tyto otázky budu hledat ve výsledcích mé 

bakalářské práce.  
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Rešerše 

 
 
Usnesení vlády České republiky č. 563/2005. 2 s. 

 

Schválení programu podpory zemního plynu jakožto alternativního paliva v dopravě. 

 
 
Dobrovolná dohoda plynárenských společností se státem: 2006. 2 s 

 

Vytvoření dalších podmínek pro rozvoj užití zemního plynu v dopravě. 

 
 
Závěrečná zpráva o průběhu experimentů v podmínkách požáru osobních automobilů 

s pohonem na stlačený zemní plyn CNG: 2006. 7 s.  

 

Demonstrativní praktické zkoušky prokazující bezpečnost plynového pohonu při krizových 

provozních podmínkách na základě usnesení vlády ČR č. 563/2005 a následné Dohody 

plynárenských společností se státem. 

 

 

Bezpečnostní studie Parkování vozidel na pohon CNG ve veřejných hromadných podzemních 

garážích: 2009. 49 s. 

 

Modelování nebezpečných zón po úniku CNG v podzemních hromadných garážích pomocí 

výpočetních programů. Modelové situace po úniku CNG a po úniku benzínu a vznik 

nebezpečných zón s možným vznikem požáru nebo výbuchu. 

 

Předpisy pro parkování CNG vozidel v garážích ve státech EU, posouzení a doporučení pro 

ČR: 2009. 22 s. 

 
Studie uvádí přehled předpisů týkající se garážování vozidel na pohon CNG u nás i ve 

vybraných evropských zemích. Dále byly shromážděny a vyhodnoceny poznatky o možnosti 

parkování a garážování  vozidel na pohon CNG u nás a ve vybraných evropských zemích.  

 



3 

1. Něco z historie 

Využití energie ze spálení směsi plyn-vzduch spadá do doby na přelomu 18. a 19. 

století, kdy italský vynálezce Alessandro Volta předváděl v důstojnické škole střelbu z pistole 

naplněné plynem a zapalované elektrickou jiskrou. Jeden z důstojníků, Švýcar Issac de Rivaz, 

později vynález dále rozvinul. Použil dělo a místo dělové koule píst, jehož pohyb posunul 

hřeben s ozubením, který dále roztočil ozubené kolo. Lano navinuté na tomto kole pak 

roztáčelo kola vozíku. Vzniklo tak první vozidlo poháněné spalovacím motorem. Tento 

vynález byl patentován v roce 1808. Motor, který bylo možné prakticky a bezpečně použít 

sestrojil v roce 1859 francouzský vynálezce Jean Lenoir. Jako pohon sloužil tehdy svítiplyn. 

V roce 1860 začal se stavbou vozidla s plynovým motorem. O tři roky později vykonal s tímto 

vozidlem první plynulou jízdu. Intenzivně se zdokonalováním plynového motoru zabýval 

německý vynálezce Nikolas Otto. V roce 1864 otevřel první továrnu na výrobu motorů a 

v roce 1872 sestrojil první čtyřtaktní spalovací motor poháněný zemním plynem, jehož 

princip se používá dodnes. Ukázalo se, že plyn je vhodným palivem s mnoha přednostmi. V té 

době zejména jednoduchá dostupnost a snadná startovatelnost motorů. Brzy se však k pohonu 

spalovacích motorů začala uplatňovat i kapalná paliva. Nejdříve to byl ještě před metanem 

v roce 1863 petrolej a od roku 1873 benzín. Ke konci 19. století získala kapalná paliva 

převahu. O návrat plynových vozidel v první polovině 20. století se postaral nedostatek 

kapalných pohonných hmot za první i druhé světové války. Vzhledem k tomu, že mnohé státy 

měly dostatečná ložiska uhlí, byla nejsnažší náhrada benzínu svítiplynem [10]. Použití 

stlačeného plynu k pohonu automobilů, stále ještě svítiplynu, má své počátky kolem roku 

1930 ve Francii a brzy se rozšířilo do dalších evropských zemí. Byly vyráběny kompresní 

tankovací stanice, tlakové lahve, přestavována vozidla, stlačený svítiplyn se začal běžně 

používat. Souběžně s rozvojem použití stlačeného svítiplynu byly prováděny pokusy s 

použitím i jiných plynů, především metanu a kalového plynu [10].  Po 2. světové válce se do 

popředí opět dostaly klasické kapalné pohonné hmoty – benzín a nafta. Opětovný nástup 

použití plynu pro pohon vozidel nastal v 60. a 70. letech, razantní přechod na plyn pak ke 

konci osmdesátých a v průběhu devadesátých let. Počátkem devadesátých let patřila Česká 

republika v plynofikaci dopravy na přední místa ve světě. Dobře se rozbíhající program 

plynofikace dopravy se ale zpomalil, nastala léta stagnace. Před Českou republiku se 

dostaly další evropské země, které s plynofikací dopravy začínaly daleko později. Počátkem 

21.století zájem o zemní plyn opět roste. Rozvíjí se marketing, zdokonalují se technická 

zařízení, vytváří se legislativa a technické dokumenty a normy [10][11].  
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2. Konkrétní podpora 

2.1.   Cíl Evropské unie 

Celá Evropa si stanovila cíl ke zlepšení životního prostředí, a to výrazně snížit emise 

karcinogenních polyaromatických sloučenin z výfukových plynů, kouř a aerosoly. Podle 

akčního plánu komise Evropského parlamentu přijatého v závěru roku 2001 musí nahradit 

provozovatelé nákladní, autobusové a dodávkové dopravy v příštích dvaceti letech nejméně 

pětinu motorů s pohonem nafty a benzinu alternativními palivy. Při řešení tohoto úkolu by se 

nejvíce měl uplatnit zemní plyn, který se do roku 2020 má stát nejrozšířenějším alternativním 

palivem. Plynové motory produkují daleko menší množství nežádoucích chemických 

sloučenin, než je tomu u motorů s pohonem na naftu a benzin. S využitím zemního plynu v 

dopravě lze splnit přísné emisní a ekologické limity. Záměr Evropské unie otevírá 

plynárenským společnostem další prostor v podnikání a rozšíření obchodu s plynem [17]. 

2.2.   Podpora státu 

Usnesením vlády ČR č. 563 z 11. května 2005 dala vláda v souladu s Bílou knihou 

evropské dopravní politiky zelenou rozvoji využití zemního plynu v dopravě s cílem 

dosáhnout do roku 2020 minimálního podílu 10 % na spotřebě zemního plynu z celkové 

spotřeby pohonných hmot v dopravě. Navazující Dobrovolná dohoda plynárenských 

společností se státem stanovila účast plynárenství na výstavbě sítě plnicích stanic na zemní 

plyn, závazek provedení praktických zkoušek simulujících rizika plynového pohonu a 

finanční účast plynárenství na marketingové podpoře programu. S nabytím účinnosti zákona 

č. 246/2008 Sb., který novelizoval zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou od roku 2009 od silniční daně osvobozena ekologicky šetrná vozidla. 

Osvobození se vztahuje u vozidel s pohonem CNG na užitková a nákladní vozidla do 12 tun a 

všechna vozidla pro dopravu osob. Provozovatelé autobusů městské hromadné dopravy a 

veřejné dopravy a podnikatelé využívající k pohonu vozidel stlačený zemní plyn, získají další 

podstatnou výhodu snižující náklady.Vláda tak splnila další z úkolů, které si předsevzala v 

rámci Národního programu snižování emisí České republiky. Ten byl schválen již v červnu 

2007 a kromě novelizace zákona o silniční dani zahrnuje i záměr přípravy Programu obnovy 

vozového parku veřejné správy za tzv. „čistá“ vozidla, kdy v roce 2014 by mělo být 25 % 

vozidel státní správy obměněno za „čistá vozidla“, mezi která patří vozidla s pohonem CNG. 
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Tímto by měl být podpořen zájem výrobců vozidel, dopravců a stavitelů plnících stanic na 

CNG o činnosti směřující k rozšíření využívání tohoto pohonu [14].  

2.3.   Současný stav v ČR 

              Počet CNG stanic se neustále zvyšuje. Nyní je v provozu 25 veřejných plnících 

stanic zemního plynu a letos se má otevřít ještě 7 dalších. V roce 2013 by měly být stanice 

podél všech hlavních silničních tahů a v roce 2020 by mělo být v ČR více než 350 stanic na 

tuto alternativní pohonnou hmotu. Meziročně oproti stejnému období roku 2008 stoupl v ČR 

počet registrovaných CNG vozů (osobních a lehkých užitkových automobilů) o 100 procent. 

V současné době jezdí na CNG kolem 2000 vozidel, z toho 264 autobusů. Předpokládá se, že 

ke konci roku 2010 bude v České republice jezdit 3000 osobních a užitkových vozidel. Do 

roku 2020 by  pak mělo jezdit v Česku až 450 tisíc vozů na CNG. Usnesení vlády č. 563 také 

konkrétně hovoří o doporučení hejtmanům a primátorům měst s městskou hromadnou 

dopravou zavést krajské a městské příspěvky na pořízení autobusů na plynový pohon pro 

městskou dopravu a veřejnou linkovou dopravu [10][14]. Dle níže uvedeného grafu přehledně 

vidíme, že jasně převládá počet vozidel na klasická kapalná paliva, naftu a benzín. 

Nejběžnějším a veřejnosti známějším alternativním palivem jsou zkapalněné ropné plyny 

(LPG). Nemůžeme však o LPG uvažovat jako o alternativě ropy, neboť se z ropy přímo 

vyrábí. Je to v podstatě alternativa ekonomická. Jízda s vozidlem na pohon LPG přináší 

úsporu nákladů na palivo oproti benzínu kolem 30 %. Výhodou LPG je snadné zkapalnění 

stlačením na 7 bar. Oproti CNG je vybudována rozsáhlá a dostatečně hustá distribuční síť 

nabízející toto palivo nejčastěji jako jeden z výrobků přímo u čerpacích stanic [31]. Počet 

čerpacích stanic na LPG ke konci roku 2009 činil 796 oproti 25 na CNG [39]. Pomalý rozvoj 

pohonu na CNG souvisí též s obtížemi plynařů dostat se na klasické čerpací stanice, kde by 

mohli motoristé alternativu z plynu vidět a dostala by se jim tak více do povědomí. Většina 

plnicích stanic je v areálech plynárenských společností nebo dopravních podniků, které sami 

využívají zemní plyn pro pohon flotily vlastních vozidel. K tankování u takových firem je pak 

třeba mít zákaznickou kartu, jinak se musí zájemce o CNG domluvit s obsluhou [32]. 
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obrázek č. 1 -  Osobní automobily – složení dle druhu paliva k 31.12.2009 [38] 

 

tabulka.1 -  Statistika NGV v ČR r. 2004 až 2009 [20] 

Rok Veřejné PS 

CNG 

Auta celkem Osobní vozy Autobusy 

2004 9 250 150 100 

2005 9 450 280 165 

2006 11 580 400 180 

2007 17 900 680 195 

2008 17 1200 950 215 

2009 23 1800 1465 270 
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3. Některé právní a technické předpisy týkající se CNG [20] 
 
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (§ 19, 

písm. e) je zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů u 

nichž není výslovně vjezd  vozidel poháněných CNG nebo LPG dovolen). 

 
Informa ční dokument ID MD čl. 62 a 63 
 
Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (§ 21) 

„Garáž, která slouží pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena 

detektory úniku plynu a účinným větráním.“  § 30, odst 8  „V podzemní hromadné garáži 

určené pro veřejné užívání nelze parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva.“ 

 
ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. Příloha I – Požární bezpečnost 

garáží. Postup pro projektování požární bezpečnosti nových garáží a projektování změn 

stávajících garáží. 

 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví    

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
novela Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních zdrojů znečišťování ovzduší – kategorizace plnicích stanic CNG jako 

malý zdroj znečišťování (kap. 4.8). Očekávaná účinnost v r. 2010. 

 
Předpis EHK č. 115  - Jednotná ustanovení pro schvalování typu: 

I. specifických  systémů na LPG (zkapalněný ropný plyn) určených k dodatečné montáži do 

motorových vozidel umožňující používání LPG v soustavě,  

II. specifických systémů CNG (ztlačený zemní plyn) pro dodatečnou montáž do motorových 

vozidel umožňující používat CNG v soustavě pohonu. 

 
Předpis EHK č.  110 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu: 

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

stlačený zemní plyn (CNG), 

II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného 

zemního plynu (CNG) k jejich pohonu, 
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III. obsahuje ustanovení norem ISO 11439 platné pro všechny typy lahví na CNG a ISO 

14469-1 platná pro plnící hrdla určená pro CNG. 

 
Předpis EHK č.  49 — Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů 

poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalněnými ropnými plyny 

a dále vozidel vybavených vznětovými motory, motory poháněnými zemním plynem a 

motory poháněnými zkapalněnými ropnými plyny z hlediska emisí z motoru. 

 
ČSN EN ISO 15403-1 – Zemní plyn – Stanovení jakosti zemního plynu používaného jako 

stlačené palivo pro automobily. 

 
ISO 15500 – Silniční vozidla – Komponenty palivového systému na CNG 
 
ISO 15501-1 – Silniční vozidla – Palivové systémy používající CNG – Požadavky na 

bezpečnost  

 
ISO 15501-2 – Silniční vozidla – Palivové systémy používající CNG – Zkušební metody 
 
 
ČSN 656517 – Motorová paliva – Stlačený zemní plyn – Technické požadavky a metody 

zkoušení 

 
TDG 304 02 – Podmínky pro umísťování, provedení, zkoušení a provoz rychloplnících stanic 

CNG  

 
TDG 982 01 - Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla používající pohonný 

systém CNG 

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

systémem CNG 

  
TDG 982 03 - Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG 
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4. Přínosy využívání zemního plynu v dopravě  

4.1.   Pro životní prostředí 

              Zemní plyn, využívaný k pohonu dopravních prostředků jako stlačený zemní plyn 

(CNG), představuje obecně dostupnou a okamžitě využitelnou alternativu ropy.  Využívání 

zemního plynu v dopravě představuje významný přínos pro ochranu životního prostředí 

obecně a pro kvalitu ovzduší zvlášť. Porovnáme-li již těžbu a distribuci zemního plynu a 

ropy, zjistíme, že u zemního plynu nemůže dojít k následné kontaminaci půdy, jako se tomu 

stává u ropy nebo kapalných ropných produktů. Další zpracování ropy v rafineriích je náročné 

na energii. V neposlední řadě stojí i doprava produktů z ropy do čerpacích stanic.V porovnání 

s pohonem kapalnými fosilními palivy vzniká při spalování zemního plynu o 60–80 % méně 

uhlovodíků (přičemž podstatná je téměř úplná absence karcinogenních polycyklických 

aromátů) a ve srovnání s naftovými motory pak zejména zásadní snížení emisí pevných částic 

(viz obr. 2). Nezanedbatelné jsou i nižší emise oxidu uhličitého jako hlavního skleníkového 

plynu a také nižší hlučnost motoru, zejména při náhradě vznětových motorů u autobusů 

městské hromadné dopravy [6]. 
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obrázek č. 2 -  Emise v porovnání s kapalnými palivy [26] 
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4.2. Úspora  provozovatele 

tabulka č. 2 -   Porovnání položek vozidla na CNG a benzín 

Položka CNG benzín 
Výkon 80 kW (109 PS) 75 kW (102 PS) 

Komb. spotřeba na 100 km 5,8 kg (8,6 m3) 8,1 l 

Oktanové číslo 130 95 

Emise CO2 (g/km) 155 193 

Emisní třída EURO 4 EURO 4 

Kombinovaná spotřeba paliva na 100 km  5.8 kg 8,1 litrů 

Cena paliva 23 Kč/kg  30 Kč/l 

Palivové náklady na 100 km 133,50 Kč 243 Kč 

Náklady při ročním nájezdu 20 000 km 26 700 Kč 48 600 Kč 

Roční úspora při jízdě na CNG 21 900 Kč   
 
 
              K porovnání uvedených položek jsem vybral vozidlo VW Touran Eco Fuel (viz tab. 

2) [8]. Jako množství ujetých km za jeden rok jsem použil vlastní údaje (viz tab. 3). Roční 

nájezd je jiný slouží-li vozidlo pouze jako rodinné, nebo je využíváno k podnikání, či je 

součástí flotily firemních vozidel.  

 

                        Porovnání jednotlivých pohonných hmot [8]: 

 

                                              1 kg CNG  = 1,4 m3 CNG  

                                              1 litr benzínu  = 1,0 m3 CNG  

                                              1 litr nafty  = 1,2 m3 CNG  

                                              1 litr LPG  = 0,8 m3 CNG 

 

5. Zemní plyn 

5.1.   Těžba zemního plynu 

              Zemní plyn je směs plynných uhlovodíků a nehořlavých složek (zejména dusíku a 

oxidu uhličitého). Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu. Těží se z ložisek 

na pevnině a z ložisek nacházejících se pod mořským dnem. Z těchto ložisek je sváděn 

sběrnými plynovody do úpravárenských závodů, kde je upravován na komerční kvalitu [43]. 
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Technologie čištění je závislá na složení plynu. Zemní plyn se často těží z ložisek společně s 

ropou, takže obsahuje vysoké podíly vyšších uhlovodíků. Dále zemní plyn zpravidla obsahuje 

látky, které by mohly negativně působit na distribuční systémy. Jsou to v prvé řadě voda a 

sirné látky, které by mohly způsobovat korozi zařízení. Do distribuční sítě je zemní plyn 

dodáván zbavený vlhkosti a ostatních nečistot [34]. 

5.2.   Složení zemního plynu 

              Kvalitativní parametry zemního plynu stanovuje ČSN 38 6110. Zemní plyn 

dodávaný do sítě musí mít alespoň 85 % metanu, může obsahovat kolem 5 % etanu a 7 % 

propanu a vyšších uhlovodíků, až 7 % inertů a pouze setiny procenta kyslíku. Pokud jde o 

sirné sloučeniny, norma stanoví maximálně 7 mg H2S/m3 a maximálně 100 mg/m3 celkové 

síry. Objemová výhřevnost má být minimálně 35,7 MJ/m3, rosný bod při tlaku 4 MPa 

maximálně -7 °C. Skutečné složení zemního plynu dodávaného v současné době do sítě v ČR 

je podstatně příznivější, až kolem 98 % metanu, 1 % uhlovodíků a 1 % dusíku [24]. Přehled 

složek v různých druzích zemního plynu (viz tab. 3). 

 

tabulka č. 3 - Přehled složek v různých druzích zemního plynu [42] 

Složky  
zemního  

plynu 

Tranzitní  
ZP 
[%]  

Norský  
ZP 
[%]  

Alžírský  
ZP 
[%]  

Jihomoravský  
ZP 
[%]  

Holandský  
ZP 
[%]  

Metan CH4 98,39 85,80 86,90 97,70 81,31 

Etan C2H6 0,44 8,49 9,0 1,20 2,85 

Propan C3H8  0,16 2,30 2,60 0,50 0,37 

Butan C4H1O  0,07 0,70 1,20 - 0,14 

Pentan C5H12 0,03 0,25 - - 0,09 

Dusík N2 0,84 0,96 0,30 0,60 14,35 

Oxid uhli čitý 
CO2 

0,07 1,50 - -  
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5.3.   Způsoby uchovávání zemního plynu 

              Pokud se plyn používá jako palivo pro automobily, běžně se skladuje v tlakových 

lahvích při venkovní teplotě jako stlačený zemní plyn (CNG) pod tlakem 200 - 250 bar. 

Zemní plyn lze také zchladit na -163 °C, kdy změní skupenství na kapalné a je třeba ho 

přechovávat v kryogenních nádržích, aby se udržela takto nízká teplota. Oproti CNG má 

výhodu v možnosti uskladnění většího množství plynu v nádržích menšího nebo stejného 

objemu a tím i větší dojezd vozidla. Z hlediska bezpečnosti je problémem odpar v nádržích a 

tím růst tlaku nasycených par. V současné době téměř neexistují osobní automobily na 

zkapalněný zemní plyn - LNG.  LNG se více používá k pohonu těžkých nákladních vozů, 

lokomotiv a lodí. Zkapalňování zemního plynu není jednoduché ani levné [21].  

 

5.4.   Bioplyn – obnovitelný zdroj 

              Zemní plyn je fosilní palivo. Jeho zásoby nejsou nekonečné (dle Mezinárodní 

plynárenské unie se odhadují na 170 let).  Naše země je závislá na jeho dovozu. I zde je však 

alternativa a to v podobě bioplynu, který výhodně doplňuje fosilní zemní plyn. Bioplyn se 

vyrábí v bioplynových stanicích rozkladem organické hmoty (záměrně pěstované rostliny, 

rostlinný odpad, trus, apod.). Záměrné pěstování rostlin pro výrobu bioplynu dostává do 

koloběhu emise oxidu uhličitého. Vyprodukovaný oxid uhličitý je spotřebováván rostlinami 

k vlastnímu růstu. Bioplyn tak nepřispívá ke globálnímu oteplování. Obsah metanu se 

pohybuje v surovém bioplynu – podle typu a vybavení soustavy – v rozmezí mezi 45 až 75 %. 

Pro dosažení kvality paliva pro motorová vozidla musí být jeho podíl zvýšen přinejmenším na 

97 %. Následně je plyn stlačen na 200 bar a odorizován, aby se jeho případné úniky daly 

snadno zjistit. Takto upravený bioplyn je zaváděn buď do rozvodného plynového potrubí, 

nebo použit přímo jako palivo pro motory. Zušlechťováním surového plynu se docílí zvýšení 

energetického obsahu metanu a na druhé straně se vyrovnají jeho chemické a fyzikální 

vlastnosti, takže se stávají shodnými se zemním plynem [36]. Na využití biometanu se 

úspěšně rozjíždí projekty po celé Evropě. Největší zkušenosti mají ekologicky smýšlející 

země jako Švédsko a Švýcarsko, velmi aktivní je také Německo. Energetická náročnost 

výroby biometanu v současné době staví cenu produktu cca 3,5 x výše než je cena CNG. Ve 

zmiňovaných zemích je palivo dotováno, aby se zvýšila atraktivita a konkurenceschopnost 
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před tradičním benzínem nebo naftou. Bez dotací by bylo konkurenceschopné při ceně  3 eura 

za litr, tedy přes zhruba 80 korun [22]. 

6. Plnící stanice 

              Plnící stanice CNG slouží k doplňování paliva CNG do vozidel jezdících na tento 

pohon.  Naplní tlakové nádrže vozidel na plnící tlak cca 20 MPa. Dle doby plnění rozlišujeme 

plnící stanice  buď pomalu plnící nebo rychloplnící.   

6.1.   Pomalu plnící stanice 

              Pomalu plnící stanice definuje TDG 982 03. Jsou to plnící zařízení, určené pro 

domácí plnění, o rozměrech cca 105 x 60 x 78 cm [26]. Jedná se o kompresor připojený na 

domovní rozvod zemního plynu (viz obr. 3). Tato plnička stlačuje zemní plyn do tlakových 

nádrží automobilu. Plnění probíhá automaticky. Po naplnění nádrží na tlak 200 bar (v 

závislosti na okolní teplotě), se plnící zařízení samo vypne. Tento proces plnění je časově 

náročný a trvá několik hodin (3 – 10 m3/hod) [4].  

                    

obrázek č. 3 -  Pomalu plnící stanice [4]  

6.2.   Rychloplnící stanice 

              Rychloplnící stanice jsou vybaveny soustavou tlakových zásobníků, které umožňují 

naplnit vozidlo během několika minut díky stálému vysokému tlaku. Do tlakových zásobníků 

je plyn stlačován výkonným kompresorem nebo řadou kompresorů. Je energeticky výhodné 
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napojovat tyto stanice na vysokotlaký rozvod plynu (24 bar), sníží se tak spotřeba energie 

kompresoru nutná pro stlačení plynu z nízkotlakého rozvodu. Tyto stanice jsou zpravidla 

veřejné. 

      

obrázek č. 4 -  Stojan pro rychlé plnění 

              Stanice, které jsou součástí podniků provozujících flotilu více vozidel (autobusy, 

nákladní vozidla, dodávky) disponují stojany pro tzv. sekvenční plnění (viz obr. 5) i stojany 

pro rychlé plnění (viz obr .4). Stojany pro rychlé plnění bývají k dispozici veřejnosti, stojany 

pro sekvenční plnění pro vozidla podniku. Ke stojanům se sekvenčním plnění jsou přistavena 

vozidla a v době, kdy vozidla nejsou využívána (zpravidla v noci), se postupně celá flotila 

dotankuje, aby byla připravená na další den. Výdejní hadice plnících stojanů mohou být 

opatřeny 2 typy plnících koncovek: systém NGV 1 (používaný u osobních automobilů 

s průtokem do 20 kg CNG/min) a NGV 2 (pro autobusy a nákladní vozy s průtokem do 70 kg 

CNG/min. Stojany pro rychlé plnění jsou opatřeny měřením hmotnosti vydaného množství 

CNG. Na displeji se zobrazuje cena za kilogram CNG, vydané množství a celková cena za 

odebraný plyn. Schéma rychloplnící stanice (viz obr. 6). 
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obrázek č. 5 - Stojany pro sekvenční plnění 

 

 

 

obrázek č. 6 - Schéma rychloplnící stanice [25] 
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6.3.   Sušení  zemního plynu 

              Plnící stanice jsou vybaveny jednotkou sušení zemního plynu. U některých  stanic 

však bylo od sušení plynu z ekonomických důvodů upuštěno. Pak mohou nastat problémy při 

provozu vozidel používajících plyn z těchto  plnících stanic bez sušení plynu a to zejména 

v zimních měsících s nízkými venkovními teplotami. V této době dochází k vymrzání vody 

v tlakových zásobnících plynu ve vozidlech, což způsobuje poruchy systému dávkování 

paliva (viz Škodlivé projevy vlhkosti). Plnící stanice zemního plynu využívají technologii 

sušení pracující na principu adsorpce vodní páry z plynu na vhodném adsorpčním materiálu, 

většinou na bázi silikagelu nebo molekulového síta. Adsorbéry pracují v tzv. 

neregenerativním režimu, kdy po nasycení adsorbentu vodou vedoucím ke ztrátě potřebné 

účinnosti sušení a narůstání vlhkosti ve vysoušeném plynu se provede výměna adsorpčního 

materiálu a jeho náhrada novým adsorbentem. Tento pracovní režim sušících zařízení je 

vyhovující v současné době, kdy počet vozidel tankujících stlačený zemní plyn je relativně 

malý a životnost adsorpční náplně je relativně dlouhá (výměny nebo regenerace adsorbentů se 

provádějí v intervalech několika týdnů). Dojde-li však k podstatnému nárůstu počtu 

tankujících vozidel a tedy i spotřeby plynu, zkrátí se odpovídajícím způsobem životnost 

adsorpční náplně a náplň bude nutné vyměnit nebo regenerovat v podstatně kratších časových 

intervalech. Z tohoto důvodu byl dokončen vývoj jednotky sušení zemního plynu za vysokého 

tlaku. Toto zařízení dovoluje bezodstávkovou regeneraci zařízení, kdy sušení a regenerace 

adsorpční náplně probíhá střídavě ve dvou adsorbérech [3]. Při sušení plynu nesmí být 

pohlcován odorant. Zemní plyn je bez zápachu a pro snadnou identifikaci v prostoru je nutné 

ho odorizovat. Jde o zápach, který je nezaměnitelný s jiným zápachem a je snadno 

postřehnutelný již při velmi malých únicích plynu – hluboko pod nebezpečnou koncentrací, 

tzv. dolní mezí výbušnosti [25].  

6.4.   Nebezpečné prostory u CNG stanic  

              Zóny založené na četnosti a trvání nebezpečné výbušné atmosféry (viz dále uvedené 

definice nebezpečných zón. 

Zóna 0 

„Zóna 0 je prostor, ve kterém je výbušná atmosféra směsi hořlavých látek ve formě plynu, 

páry nebo mlhy se vzduchem přítomna nepřetržitě nebo dlouhou dobu nebo často [16].“ 
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Zóna 1 

„Zóna 1 je prostor, ve kterém je při běžném provozu pravděpodobnost výskytu výbušné 

atmosféry směsi hořlavých látek ve formě plynu, páry nebo mlhy se vzduchem příležitostná 

[16].“ 

 

Zóna 2  

„Zóna 2 je prostor, ve kterém je při běžném provozu nepravděpodobný výskyt výbušné 

atmosféry směsi hořlavých látek ve formě plynu, páry, mlhy se vzduchem a pokud se tato 

atmosféra vyskytuje, pak pouze po velmi krátkou dobu [16].“ 

 

              Zemní plyn může tvořit v určitém poměru ve směsi se vzduchem výbušnou směs. 

Z tohoto důvodu je nutné provádět preventivní opatření k vyloučení výbuchu [16]. 

              U plnících stanic se vyskytují nebezpečné prostory: kolem kompresoru, kolem 

zásobní nádrže a zařízení na sušení plynu a uvnitř ochranné části skříně výdejního zařízení. 

K určení nebezpečných zón kolem kompresoru rozdělujeme umístění kompresorů v místnosti 

- samostatný objekt, provozní objekt, přístavek nebo skříň (viz obr. 7) a umístění kompresorů 

na volném prostranství nebo pod přístřeškem (viz obr. 8). Stejným způsobem se dělí i zóny 

kolem nádrží a zařízení na sušení plynu [40].  

 

 

obrázek č. 7 [40] 
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obrázek č. 8 [40] 

 

 

 

6.5.   Průběh plnění vozidel CNG 

              Plnění CNG do motorového vozidla musí být v souladu s pokyny k plnění 

umístěnými u výdejního stojanu plnící stanice. V průběhu plnění musí být vypnutý motor, 

přídavné topení se spalovací komorou a vozidlo musí být zajištěno proti pohybu. V průběhu 

plnění smí být u výdejního zařízení  pouze tolik vozidel, kolik je plnících přípojek, ostatní 

vozidla čekající na plnění musí být před tzv. stavěcí čarou, která je vzdálena 5 m před 

výdejním zařízením. V prostoru plnící stanice je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným 

ohněm. U každého výdejního zařízení musí být umístěn práškový hasící přístroj [40].  
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7. Provedení vozidel na CNG 
 
              Vozidlo poháněné CNG, musí být označeno nálepkou umístěnou na zadní části 

vozidla v pravém horním, popřípadě dolním rohu s nápisem „CNG“ [29]. Povinnost označeni 

vozidel poháněných CNG je mezinárodně daná pouze pro autobusy, které se označuji 

zeleným kosočtvercem, a to vpředu, vzadu a u předních dveří. Tato povinnost platí i v ČR 

[29]. Označování ostatních vozidel je metodikou pro přestavbu vozidel na LPG a CNG, 

vydanými Ministerstvem dopravy. Označuje se žlutými kolečky, která se umísťují pouze 

dozadu,  a to do pravého horního nebo dolního rohu zadního okna [44]. 

 

               

obrázek č. 9 -  Označování vozidel na CNG [29][44] 

 

7.1.  Konverze 

              Provozování vozidel na zemní plyn se zpočátku neslo ve znamení dodatečných 

přestaveb benzínových verzí na zemní plyn. I v nyní je možné si nechat automobil přestavět 

na alternativní pohon CNG. Lze přestavět vozidla s atmosférickými motory i s přeplňovanými 

motory. Má to však určité nedostatky: administrativní problémy, finanční náklady, zástavba 

zavazadlového prostoru, snížení výkonu motoru (8 – 10 %, jiné prameny uvádějí i 15 %), 

zvýšení pohotovostní hmotnosti vozidla (80 – 150 kg dle počtu použitých nádrží), problémy 

s vyladěním chodu motoru nebo ztráta servisních záruk. Jedná se buď o individuální zástavby 

(lze přestavět vůz libovolné značky, automobil musí projít kontrolou plynové zástavby a 

splněním emisních limitů v uznané státní zkušebně), nebo o tzv. typové homologované 

zástavby do určitých konkrétních vozidel v rámci povolení k hromadným přestavbám 
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příslušného typu vozidla. Takové vozidlo musií projít revizí zařízení na CNG 1x ročně. U 

sériově vyráběných vozidel (OEM) je revize součástí pravidelných servisních prohlídek 

[20][43].                  

7.2.  OEM  

              V posledních letech jde vývoj cestou sériově vyráběných originálních plynových 

vozidel (OEM – Original Manufacturing Equipment). Tato CNG vozidla netrpí neduhy 

dodatečně přestavovaných automobilů. Tlakové nádrže jsou integrovány do podvozkové části, 

vefukování paliva dávkuje elektronická řídící jednotka a motor je postaven i vyladěn na 

spalování zemního plynu. Zemní plyn má odolnost proti klepání odpovídající oktanovému 

číslu 130. Díky tomu je zvýšen kompresní poměr a tím i výkon motoru. Oproti benzínu je 

zemní plyn velmi suchý a nemá tak dobré mazací schopnosti. Tyto vlastnosti s sebou nesou 

potřebu přizpůsobit součásti motoru zvýšenému namáhání, které při provozu na CNG vzniká 

[28]. K zemnímu plynu se nepřidávají žádná aditiva. Nedochází k tvorbě usazenin na sedlech 

a talířcích ventilů. Vzhledem k vyššímu zatížení je nutné sedla a talířky ventilů opatřovat 

pancéřováním. Píst je kovaný, plochý, bez prohlubně (viz obr. 10). Dno pístu se silně ohřívá, 

proto jsou vstřikovací trysky oleje uzpůsobeny pro větší průtok oleje a olejový chladič má 

zvýšený chladící výkon [28]. Sériově vyráběná vozidla (OEM) se rozlišují pouze dle nápisů 

např. ECOFUEL, ECOTEC, apod. na zádi vozidla. 

 

obrázek č. 10 -  Písty [20] 
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              Nejčastější provedení CNG automobilů je tzv. bivalentní. Vozidlo má  plynový 

pohon, ale je zachována původní velikost benzínové nádrže. Další provedení je tzv. 

monovalent plus, kdy je k tlakovým CNG nádržím ponechána pouze malá nádrž na benzín (5 

– 15 l). S provozem na benzín se počítá pouze v těch případech, kdy se uživateli nepodařilo 

doplnit zásobu zemního plynu před jejím úplným vyčerpáním. Výkony motoru jsou 

optimalizované pro provoz na zemní plyn, při dodávce benzínu jsou výkony motoru omezeny 

a slouží pouze pro dojetí do nejbližší čerpací stanice.  Dojezd vozidla na zemní plyn závisí na 

počtu a velikosti tlakových nádrží na CNG. Monovalentní  je pohon pouze na CNG. Je 

montován do autobusů, protože naftové motory nelze upravovat do dvoupalivové verze [20].  

 

8. Základní komponenty zařízení pohonu na CNG (viz obr. 11)  
 
 

 
obrázek č. 11 [20] 
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8.1. Plnící ventil 

              Plnící ventil slouží k doplňování zemního plynu do tlakových nádob vozidla. 

Můžeme se setkat s trojím uložením plnícího ventilu (viz obr. 12):  

- u plnícího otvoru pro benzín 

- samostatně 

- v motorovém prostoru 

       

obrázek č.12 -  Umístění plnících ventilů [5] 

              Nejběžnější umístění je současně s plnícím otvorem pro klasické PHM. Další dva 

typy bývají ve vozidlech individuálně přestavěných na alternativní pohon CNG, nebo ve 

vozidlech s pohonem na CNG dovezených ze zahraničí. V praxi jsou používány 2 typy plnění 

– tzv. „italský“ systém (používán převážně v Itálii) a systém NGV 1 (používaný v ČR 

a ostatních evropských zemích). 

8.2. Tlakové nádrže na CNG 

              Tlakové nádrže na CNG jsou tlakové lahve, provedené v souladu s předpisem EHK 

č. 110 [29]. Jejich životnost je maximálně 15 let, pokud výrobce nestanoví jinak. V 

současnosti výrobci stanovují životnost nádrže na 20 let. To je hranice životnosti automobilu. 

Tlakové nádrže na CNG rozdělujeme na:  

- CNG 1 - Kovové 

- CNG 2 - Kovový liner vyztužený nepřetržitým vláknem impregnovaným pryskyřicí 

(ovinutý ve formě obručí) 

- CNG 3 - Kovový liner vyztužený nepřetržitým vláknem impregnovaným pryskyřicí 

(plně ovinuté) 

- CNG 4 - Nepřetržité vlákno impregnované pryskyřicí s nekovovým linerem 

(celokompozitní) 
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8.2.1.   Požadavky na bezpečnost 

 Tlakové lahve musí splňovat přísné požadavky na bezpečnost. Kontrola lahví probíhá 

 během celého výrobního procesu (vizuální kontroly, kontroly opracovaných ploch, kontroly 

vířivými proudy a magnetické kontroly na přítomnost povrchových vad). Přítomnost vnitřních 

vad je kontrolována ultrazvukem. Při tlakové kontrole jsou lahve plněny na tlak 300 bar. 

Zkouška destrukčním tlakem zatěžuje láhev 1,6 násobkem tlakové zkoušky. Nátěr lahve je 

zkoušen na odolnost proti sulfidům, kdy nesmí mít láhev po 3000 hodin v solné komoře 

známky koroze. Při zkoušce průstřelem se nesmí láhev naplněná na provozní tlak (200 bar) 

roztrhnout, plyn musí uniknout vzniklým otvorem. Během požární zkoušky se testuje správná 

funkce bezpečnostního ventilu a nesmí dojít k poškození láhve, která je naplněna na provozní 

tlak [19]. 

 

8.2.2. Umístění tlakových nádrží 

U přestavovaných osobních automobilů bývají tlakové nádrže na CNG  většinou 

umístěny v zavazadlovém prostoru vozidla, u sériově vyráběných automobilů jsou 

zaintegrovány do volných podvozkových částí, eventuelně jsou tyto části upravovány pro 

možné umístění tlakových nádob. U autobusů jsou zpravidla tlakové nádrže na CNG umístěny 

v zavazadlovém prostoru nebo na střeše (viz obr. 13). U nákladních vozidel jsou 

připevňovány k volným vnitřním i vnějším stranám rámu nebo do prostoru mezi kabinu a 

nástavbu vozidla. Dojezdová vzdálenost vozidla je závislá na počtu a objemu tlakových 

nádrží. Upevnění nádrží řeší předpis EHK č. 110. K bezpečnému připevnění se používá 

ocelových pásů a pomocných kovových rámů dle podmínek jednotlivých typů vozidel. Tlak 

plynu by neměl při teplotě okolí 15 °C přesáhnout 200 bar. Během tankování dochází 

k ohřívání nádrží, při odstávce vozidla zpět k ochlazení [20]. 
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obrázek č.13 -  Umístění tlakových nádrží [1][20] 

8.3.   Bezpečnostní ventil nádrže 

              Bezpečnostním ventilem je osazena každá z tlakových nádrží. Skládá se z pěti 

hlavních komponent, které mají různé funkce (viz obr. 14). Elektromagnetický ventil má  

funkce provozní – uzavírá tlakovou nádrž při vypnutém zapalování, řídí odebírání plynu 

z nádrže. Zpětný ventil – při náhlém poklesu tlaku (porucha potrubí) mechanicky přeruší 

průtok plynu. Tento ventil je zasazen přímo v hrdle tlakové lahve. Při nastalém přetlaku 

vypustí plyn průtržná tlaková pojistka, která je tvořená kovovou membránou. Zabrání tak 

roztržení nebo explozi láhve při zvýšení tlaku v nádobě nad kritickou mez. V případě požáru 

zajistí tepelná pojistka z tzv. Woodova kovu vypuštění zemního plynu z nádrže. Principem je  

slitina kovů, která zaslepuje kanálek ve ventilu. Při působení teploty nad 95 °C dojde 

k roztavení pojistky a úniku plynu z tlakové nádrže [5]. 
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obrázek č. 14 -  Bezpečnostní ventil [20] 

•         1 elektromagneticky ventil 

•         2 silnostěnná ocelová tlaková nádoba 

•         3 průtokový omezovač 

•         4 propojení tlakových láhví 

•         5 bezpečnostní pojistka 

•         6 mechanické uzavíraní tlakové láhve                  

8.4.   Propojovací vysokotlaké plynové potrubí 

              Potrubí je vyrobeno z ušlechtilé bezešvé oceli a je potaženo polyetylénem. Při plnění 

přivádí zemní plyn z plnícího ventilu do tlakových nádrží a tlakových nádrží do regulátoru 

[5]. 

8.5.   Regulátor tlaku plynu 

              Regulátor je umístěn v motorovém prostoru vozidla a slouží k redukci vysokého 

tlaku plynu na tlak nízký z 200 bar na cca 6 bar [5]. Zařízení má vstupní otvor pro přívod 

plynu pod tlakem z nádrže a výstupní otvor pro vedení plynu pod nízkým tlakem do 

rozdělovací lišty. Dále připojení okruhu chladící kapaliny, mechanický přetlakový ventil, 
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snímač tlaku v nádrži, odvětrávací otvor. Při poklesu tlaku pod 6 bar dochází 

k automatickému přepnutí provozu na benzín. Po doplnění zásoby CNG je možný opět provoz 

na plyn [20]. 

8.6.   Příprava směsi paliva 

U vozidel s přímým vefukováním plynu  

Rozdělovací lišta 

              Přivádí zemní plyn od regulátoru tlaku k jednotlivým ventilům (viz obr. 14). Jsou na 

ní umístěny ventily vefukování zemního plynu a snímač tlaku [5]. 

Ventily vefukování plynu 

              Zařízení, které dávkuje vefukování zemního plynu do sacího potrubí jednotlivých 

válců. Jsou montovány přímo do sacího potrubí motoru. Pracují sekvenčně, tzn. vefukují 

zemní plyn pro každý válec zvlášť. Jsou ovládány z  řídící jednotky motoru [5]. Doba otevření 

ventilů vefukování plynu je závislá na: otáčkách motoru, zatížení motoru, kvalitě paliva a 

tlaku v rozdělovací liště. Při poruše funkčnosti některého ventilu dojde k automatickému 

přepnutí na benzín [20]. 

 

 

 

obrázek č. 15 -  Schéma propojení komponentů potrubím [20] 
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U vozidel s centrálním směšováním plynu 

Krokový  motorek 

Na základě signálů z řídící jednotky průběžně upravuje množství plynu do směšovače v 

optimálním režimu výkonu, spotřeby paliva a množství emisí [5]. 

Směšovač 

Slouží ke smísení paliva – zemního plynu se vzduchem a vytvoření zápalné plynné směsi. Má 

stejnou funkci jako karburátor či vstřikování při použití benzínu [5]. 

 

8.7.   Elektronická řídící jednotka  

         Slouží k správnému provozu vozidla na zemní plyn, spolupracuje s benzínovou řídící 

jednotkou a řídí dávkování plynu dle jízdních režimů a signálů motoru. Při výskytu odchylky 

od optimálních hodnot sledovaných parametrů je signalizována porucha a je nutné navštívit 

servis. 

 

8.8.   Přepínač druhu paliva 

              Je umístěn v zorném poli řidiče u přístrojové desky, u sériových vozidel je její 

součástí. Přepnutím z benzínu na plyn se přerušuje přívod benzínu, otevírá přívod plynu z 

regulátoru, zapíná se regulace plynu v závislosti na údajích lambda sondy, uvede se do 

provozu ukazatel paliva – zemního plynu. V OEM vozidlech je ukazatel množství paliva 

součástí systému palubní desky [5]. 

 

8.9.   Katalyzátor s lambda sondou 

              Katalyzátor snižuje množství škodlivých produktů ve výfukových plynech přeměnou 

na jiné, méně škodlivé produkty. Lambda sonda analyzuje složení výfukových plynů, na 

základě jejích údajů elektronická řídící jednotka dávkuje plyn [5]. Zařízení se umísťuje do 

výfukového potrubí v blízkosti motoru. 
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9. Propagace automobilů na pohon CNG 
 
              Propagátoři různých pohonů vozidel prezentují v časopisech a na webových 

stránkách názory, že právě ten jejich zastávaný pohon je ten bezpečnější. Můžeme se tak 

dočíst o tom, že LPG je bezpečnější než CNG vzhledem k nižším používaným tlakům [31], 

nebo naopak zastánci CNG argumentují, že právě CNG je nejbezpečnější, protože je lehčí než 

vzduch a při úniku se přirozeně rozptyluje do ovzduší, kdežto LPG se drží při zemi pod 

vozidlem a může způsobit výbuch [13]. Další z argumentů uvedených v Magazínu pro 

uživatele zemního plynu je tento: „Existuje podstatně menší riziko výbuchu plynu, než když 

je pohonnou hmotou rafinérský produkt (benzin, nafta, LPG), zejména při havárii vozu a 

případném následném požáru. Je to dáno vlastnostmi zemního plynu a způsobem uložení 

CNG v nádržích v automobilu. Zemní plyn má vysokou zápalnou teplotu, podstatně vyšší než 

kapalné pohonné hmoty. V případě úniku se volně rozptýlí do okolí a nikde se nehromadí, 

nemůže tudíž vytvořit výbušnou směs se vzduchem [41].“ 

 

10. Požárně bezpečnostní parametry 
 
              Nebezpečí vzniku požáru, případně výbuchu charakterizují u hořlavých látek jejich 

požárně bezpečnostní parametry [23]. Některé z nich k porovnání udává následující tabulka 

(viz tab. 4). Z tabulky vidíme, že argumentace o bezpečnosti zemního plynu má relevantní 

podklad. Jak se plyn při úniku chová, zda množství, které obsahují tlakové nádrže na CNG 

dokáže vytvořit výbušnou směs, dojde-li při dopravní nehodě, nebo při požáru k výbuchu? Na 

tyto otázky nám mohou částečně odpovědět závěry výzkumů, studií, praktických experimentů 

a poznatky z požárů nebo dopravních nehod, které se v minulosti staly. Podrobnosti o 

nehodách či požárech automobilů s pohonem na CNG ze zemí jako jsou Indie, Pákistán, 

Argentina atd., kde je rozšíření tohoto typu pohonu vozidel největší, nejsou dostupné, pouze 

se občas vyskytnou velmi strohé zprávy na internetu. Příčina nehod popisovaných událostí je 

podle tamních zdrojů zejména v neodborné montáži, nebo v použití nehomologovaných dílů 

alternativního plynového zařízení. K výbuchu par nebo plynů může dojít pouze při vhodné 

koncentraci hořlavé látky a vzduchu. Aby došlo k iniciaci směsi v místě hořlavé koncentrace, 

musí být dosaženo teploty vznícení, nebo zapálení směsi např. jiskrou o minimální iniciační 

energii. 
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tabulka č. 4 -  Požárně bezpečnostní parametry [23] 

  Zemní plyn Propan-butan Nafta Benzín 

Bod tání -182,5°C -138 až -186°C pod 0°C pod -40°C 

Bod varu -161,6°C -42 až -0,5°C 
180 až 
370°C 30 až 210°C 

Hustota 0,7138 kg*m-3       
Relativní hustota plynu, 

par   1,5 - 2,1 6 3,5 

Dolní mez výbušnosti 4,4% obj. 1,5% obj. 0,5% obj. 0,6% obj. 

Horní mez výbušnosti 15% obj. 9,5% obj. 6,5% obj. 8% obj. 

Teplota vzplanutí - -69 až -60°C nad 55°C pod -20°C 

Teplota vznícení 537°C 400 až 450°C 250°C cca 340°C 
 
 
 
 

11. Závěry studií, průzkumů a experimentů 

              Ve světě je známo několik událostí, při kterých došlo k roztržení tlakové nádrže na 

CNG ve vozidle. Ve srovnání s počty automobilů využívajících tento pohon se jedná o zcela 

výjimečné události. Popisované a vyobrazené události se týkají zástaveb s kompozitními 

tlakovými lahvemi. Výsledky zkoumání příčin byly různé. Selhání bezpečnostního ventilu při 

přímém působení plamenů na tlakovou nádrž,  roztržení nádrží jako důsledky porušení 

celistvosti pláště nádrže např. působením kyseliny z akumulátoru, či v důsledku 

mechanického poškození. Případy roztržení tlakových lahví na CNG v Německu a Francii při 

požárech autobusů na plynový pohon ukázaly, že tlakové lahve byly ovlivněny vysokou 

teplotou požáru a v jednom případě i plamenem nasměrovaným z bezpečnostního ventilu 

vedlejší nádrže. Právě tlakové lahve určené pro autobusy jsou vyráběny z kompozitních 

materiálů z důvodu snížení hmotnosti, protože jsou obvykle umisťovány na střechách 

autobusů. Ovlivnění vysokou teplotou, nebo přímými plameny při požáru je tak možné [45].   
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11.1.   Praktické zkoušky 

              Pro ověření bezpečnosti automobilů na CNG byly provedeny u nás i v Evropě různé 

testy a experimenty zaměřené na chování částí systému CNG nebo  kompletních CNG 

automobilů v případě dopravní nehody nebo požáru. 

11.1.1.  Crashtest 

              Dle Dohody o rozšíření zemního plynu jako alternativního paliva zajistí plynárenské 

společnosti demonstrativní praktické zkoušky posuzující bezpečnost plynového pohonu při 

krizových provozních podmínkách. Dosud byly provedeny pouze požární zkoušky, crashtesty 

ne. V současné době jsou k dispozici výsledky autoklubů německého ADAC a rakouského 

ÖAMTC, které prováděly nárazový test osobního vozidla Opel Zafira s pohonem CNG a také 

zkoušku funkčnosti systému CNG při požáru vozidla (viz obr. 14). Testy probíhaly podle 

schématu EuroNCAP, kdy automobil na CNG dosáhl při čelním nárazu 9 bodů z 16 možných 

(standardní verze benzín/nafta 10 bodů). Toto je způsobeno větší hmotností vozidla na CNG. 

Při bočním nárazu je výsledek shodný se standardní verzí. Autokluby zde prezentují 

skutečnost, že při nárazovém testu nedošlo k porušení plynových nádrží,  a že je vyloučen i 

únik plynu z důvodu bezpečnostního zařízení. Požární zkouška též prokázala spolehlivou 

funkci všech bezpečnostních zařízení, kdy plyn kontrolovaně vyhořel [18]. 

 

 

obrázek č. 16 -  Crashtest a požární zkouška [18] 

11.1.2.  Požární zkoušky 

              Nejrozsáhlejším experimentem provedeným na automobilech s pohonem na CNG 

byly praktické zkoušky vozidel na CNG v podmínkách typických požárů. Experiment zajistila 

společnost RWE Transgas, a.s. na základě usnesení vlády České republiky č. 563  

z 11. května 2005. K dispozici bylo 6 ks osobních vozidel s originální plynovou vestavbou. 

Vozidla byla plně provozuschopná, plná nádrž s CNG, v benzinové nádrži minimum benzínu. 

Vždy dvě vozidla byla zapálena: pod vozidlem, uvnitř vozidla a v těsné blízkosti vozidla. Pět 
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zkoušek proběhlo dle předpokladu, při dosažení kritické teploty a tlaku v prostoru nádrží 

tlaková a tepelná pojistka zajistily vypuštění a odhoření zemního plynu v době 3 - 4 minuty. 

Průběh jedné zkoušky byl nestandardní. Kdy vlivem malého množství odpouštěného plynu 

v průběhu požáru došlo k nárůstu tlaku v nádrži a k jejímu roztržení. Příčinou bylo použití 

technicky zastaralého ventilu italského výrobce z r. 1995 – 6 a dále   špatná instalace ventilu 

resp. špatně směrovaný odfuk plynu [35]. Provedení těchto zkoušek má zásadní význam nejen 

pro propagaci bezpečnosti vozidel na zemní plyn, ale i pro hasiče. Byl zaznamenán a popsán 

způsob chování vozidla na pohon CNG při požáru. Znalost průběhu hoření je podmínkou 

k vyhodnocení prvotní informace, kterou tak získají hasiči při příjezdu na místo zásahu. Podle 

této informace velitel zásahu rozhoduje o taktice požárního zásahu a o ochraně zasahujících 

hasičů. Typickým projevem požáru vozidla na pohon CNG je syčení unikajícího plynu 

z bezpečnostního ventilu tlakové nádrže a dlouhý plamen kuželovitého tvaru šlehající z tohoto 

otvoru. Doba vyhoření je závislá na naplnění tlakových nádrží.    

11.2.   Studie a statistické výzkumy 

              Další argumentací pro rozvíjení a podporu  zemního plynu jako alternativního paliva 

jsou studie zpracovávané na žádost společností propagujících zemní plyn. Studie se opírají o 

požárně – bezpečnostní parametry zemního plynu v porovnání s ostatními palivy, výsledky 

výpočtů a počítačového modelování mimořádných událostí  a o údaje ze statistických 

průzkumů.  

11.2.1. Posouzení tvorby výbušných směsí 

              Jednou z prací zabývajících se touto problematikou je Srovnávací posouzení 

potenciálu ohrožení tvorby výbušných směsí plynu a vzduchu v garážích pro případ worst - 

case scénářů úniku z palivových soustav vozidel jezdících na benzín a na zemní plyn. U vybraných 

scénářů „netěsná benzínová nádrž“ a „netěsná tlaková nádrž na zemní plyn“ vyplývá v garáži o 

velikosti 35 m2 směs plyn - vzduch setrvávající více hodin nad dolní hranicí výbušnosti, přičemž jak 

ohledně doby trvání, tak i špičkových koncentrací vykazuje scénář „netěsná benzínová nádrž“ 

větší potenciál ohrožení. Navíc je teplota vzplanutí směsí benzín - vzduch ještě výrazně nižší než směsí 

zemního plyn - vzduch, což ještě zvyšuje potenciál rizika.V garáži o velikosti 250 m2 je dolní hranice 

výbušnosti překročena pouze ve scénáři „netěsná benzínová nádrž“.  Ze zkoumaných scénářů 

„netěsná benzínová nádrž“ a „netěsná tlaková nádrž na zemní plyn“ vykazuje proto scénář 

„netěsná benzínová nádrž“ vyšší potenciál rizika [37].                
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11.2.2.  Bezpečnostní studie FBI 

  Bezpečnostní studie - Parkování vozidel s pohonem na CNG ve veřejných 

hromadných podzemních garážích  byla zpracována odborníky z VŠB TU Ostrava na podnět 

České plynárenské unie. Důvodem zpracování studie byla snaha o změnu legislativy, která 

v České republice omezuje užívání a rozvoj vozidel s pohonem na zemní plyn. V České 

republice je vjezd vozidel na plynný pohon do  hromadných podzemních garáží zakázán. 

Existují výpočetní programy pro modelování úniků nebezpečných látek, výbuchů, následků 

požárů nebo šíření toxických mraků.  Pro modelování nebezpečných zón po  úniku CNG byly 

užity programy ALOHA, EFFECTS a TerEx. Každý z těchto programů poskytl dílčí závěry. 

V souhrnném závěru pak vyplynul rozdíl ve větraných a nevětraných garážích a to v rozdílu 

velikosti a místu vzniku výbušného mraku. V porovnání s benzínem vykazují nebezpečné 

zóny řádově stejnou vzdálenost výskytu [2].  

11.2.3.  Studie CDV 

              Další odbornou studií zabývající se problematikou parkování automobilů na pohon 

CNG v podzemních garážích vytvořilo Centrum dopravního výzkumu. Zpracovatelé provedli 

rozbor legislativy dotýkající se problematiky parkování vozidel na pohon CNG v ČR a 

vybraných evropských zemích. Dále byl proveden průzkum situace v ČR a v zemích EU. Ze 

závěrů vyplývá, že pohon CNG na rozdíl od LPG nepředstavuje díky svým fyzikálním 

vlastnostem žádné zvýšené riziko v provozu. Například z hlediska výbušnosti potřebuje zemní 

plyn sedmkrát vyšší koncentraci než benzinové páry. Studie dále uvádí, že z 18 států EU, 

které Centrum dopravního výzkumu oslovilo, zakazuje garážování CNG vozidel v 

podzemních hromadných veřejných garážích pouze Česká republika [19].  

 

11. Vliv legislativy a norem  

              Podzemní garáže a zákaz vjezdu vozidel na pohon CNG do nich je ožehavé téma, 

které negativně ovlivňuje rozvoj pohonu CNG. Během studia podkladů jsem navštívil Ing. 

Pavla Nováka, managera NGV koordinačního pracoviště Českého plynárenského svazu. 

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících 

v plynárenství a souvisejících oborech. Koordinační pracoviště NGV realizuje úkoly 

vyplývající z Usnesení vlády ČR č. 563 z 11. 5. 2005 a Dohody ze dne 16. 3. 2006 směřující 

k rozšíření zemního plynu jako alternativního paliva v dopravě. Na můj dotaz, zda je zákaz 
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vjezdu do podzemních garáží opravdu velkou brzdou rozvoje pohonu CNG, mi Ing. Novák 

vysvětlil, že pro nezasvěcené se toto může zdát nevýznamné, ale problém je to skutečně 

velký. Značky zákaz vjezdu vozidel na CNG velmi ovlivňují potenciální zákazníky při 

rozhodování, zda vozidlo na CNG zakoupí, či dají přednost tradičnímu pohonu. Lidé jsou 

pohodlní a jdou cestou nejmenšího odporu, proto nyní ještě zakoupí raději vozidlo s tradičním 

pohonem. Dostáváme se tak do uzavřeného kruhu, kdy chceme, aby se zvyšoval počet 

čerpacích stanic a spotřeba zemního plynu v dopravě a na druhou stranu z výše uvedených 

důvodů se nezvyšuje počet CNG vozidel. Skepticky pohlíží i na budování CNG čerpacích 

stanic podél hlavních silničních tahů v dohledném období. Změny v normě 730804 chápou 

propagátoři CNG jako kontraproduktivní. Došlo k oddělení paliv – plynná, kapalná. U 

plynných paliv norma nerozlišuje zda jde o CNG, nebo o LPG, jehož požárně bezpečnostní 

parametry představují větší riziko. Garáže pro automobily s pohonem na plynná paliva tak 

musí splňovat přísnější požadavky na požární bezpečnost. Pro majitele nebo investory pak 

bude jednodušší a levnější nepovolit vjezd vozidlům na plynná paliva. Do konce roku 2013 

má přejít na alternativní paliva čtvrtina aut státní správy. Podle Bílé knihy dopravní politiky 

EU má mít Česko do roku 2020 desetiprocentní podíl zemního plynu na celkové spotřebě 

pohonných hmot v dopravě. V té době by v tuzemsku mělo být kolem 400.000 až 450.000 aut 

na zemní plyn. Ta auta budou muset někde garážovat. Je třeba provést změny vyhlášek MV č. 

23/2008 Sb. a MD č. 341/202 Sb. Podle Ing. Nováka zdlouhavost legislativního procesu brání 

rychlejšímu rozvoji CNG jako paliva pro vozidla. 

12. Nebezpečí z pohledu hasičů  

              Hasiči vnímají nebezpečí zejména ve  způsobu uložení CNG v automobilu. Nádrže 

automobilů  na plynná paliva jsou tlakovými nádobami. Dle metodického listu č. 32 bojového 

řádu jednotek požární ochrany je kromě jiného nutné při požáru s přítomností tlakových lahví 

počítat s neočekávaným roztržením lahve ještě před dosažením nebezpečných teplot 

v důsledku vad materiálu, poškození lahve nebo ventilu [27].  Při prosazování CNG vozidel je 

prezentováno, že technicky , materiálově i statisticky je riziko mimořádné události vyloučeno. 

Přesto je možné, že CNG vozidlo bude ohroženo takovým požárem nebo havárií, mám na 

mysli působení takového tepla a vnějších sil, jejichž hodnoty budou přesahovat hodnoty a 

dobu jejich trvání z  testů a pokusů. 

              V tunelech, podzemních prostorech a obdobných místech, pokud nejsou ohroženy 

lidské životy, se doporučuje zvážit nutnost nasazení hasičů. Případný výbuch hořlavého plynu 

je bezprostředním ohrožením zdraví a života hasičů bez možnosti účinné aktivní ochrany. V 
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těchto případech je nutné posoudit míru možné záchrany majetku a míru ohrožení lidského 

zdraví nebo života [27]. Zkušenosti hasičů z požárů podzemních prostorů (např. požár 

Vinohradských garáží) jsou takové, že není možné se fyzicky dostat k místu hoření tak, aby 

bylo možné provést hasební zásah. K provedení zásahu je nutná nejen elektrická požární 

signalizace, ale alespoň polostabilní hasící zařízení. 

              S narůstajícím počtem CNG vozidel můžeme předpokládat, že stejně jako u LPG 

vozidel bude docházet u jejich uživatelů k ignorování zákazu vjezdu do garáží a jejich 

parkování. V případě požáru nebo úniku paliva není nic jednoduššího, když instalované 

požárně bezpečnostní zařízení mimořádnou událost včas odhalí a zlikviduje nebo potlačí.  

              Je důležité, aby požárně bezpečnostní zařízení řádně fungovalo. Z výsledků 

mimořádných tématických kontrol, které byly provedeny na základě požáru v podzemních 

hromadných garážích se zakladačovým bezobslužným systémem v objektu Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR vyplynulo, že ne vždy byli provozovatelé schopni prokázat 

provozuschopnost PBZ. Na základě podkladů od jednotlivých hasičských záchranných sborů 

krajů bylo zjištěno, že se uvedený typ garáží vůbec nevyskytuje na území 9 krajů. Na území 

zbývajících 5 krajů bylo provedeno celkem 34 kontrol, z toho 76,5 % bylo v Praze. Bez závad 

bylo 32,4 % z celkového počtu provedených kontrol a zjištěno bylo celkem 93 závad [30]. Je 

třeba trvat na zajištění  požární bezpečnosti garáží a vybavovat je PBZ. Riziko vzniku 

nebezpečné situace nemůžeme vyloučit.    
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Závěr 

              Cílem bakalářské práce bylo obeznámení s oblastí problematiky provozu vozidel na 

stlačený zemní plyn a objasnění rizik spojených s provozem těchto vozidel. Z vlastní 

zkušenosti vnímám, že v této oblasti není dostatečná a objektivní informovanost příslušníků 

zasahujících jednotek požární ochrany. Shrnul jsem a vyhodnotil dostupné informace a 

zkušenosti související s pohonem vozidel na CNG. 

              Z provedených statistických šetření a studií je zřejmé, že míra rizika vzniku požáru, 

nebo vytvoření zóny s výbušnou koncentrací je u CNG a tradičních paliv srovnatelná.  

              Pro hodnocení případu chování vozidla na pohon CNG při požáru vycházíme ze 

skutečnosti, že všechny díly systému jsou homologovány v souladu s předpisy. Tlakové 

nádrže a bezpečnostní ventily jsou podrobovány zkouškám, při kterých prokazují bezchybnou 

funkčnost a limitní hodnoty několikanásobně vyšší než hodnoty provozní. Jejich funkcí je 

vyloučit riziko vytvoření nebezpečného stavu. Skutečnost je taková, že žádná událost 

neprobíhá podle daných scénářů. Scénář mimořádné události se liší, mnohdy významně, od 

scénářů a pravidel zkoušek výrobců. 

              Dalším faktem je, že nemůžeme vyloučit skutečnost, že se provozovatel bude 

s vozidlem účastnit každoročních revizí zařízení na CNG. Ne každý bude dbát pravidelných 

servisních prohlídek. Právě v zanedbání údržby a kontroly zařízení vidím možnost vzniku 

problému. 

              Je třeba, aby zasahující hasič věděl, jak se vozidlo na pohon CNG při požáru chová. 

Doporučením k maximální informovanosti příslušníků a členů zasahujících jednotek je 

provedení dalších experimentů s následnou osvětou. Ideální je provést zkoušky OEM vozidel, 

kde by byl zhodnocen celý systém CNG s několika integrovanými tlakovými nádržemi do 

podvozku. Takové experimenty jsou finančně nákladné a nepředpokládá se jejich realizace 

v nejbližší době. Nyní je třeba, aby hasiči při odborné přípravě a zásazích na vozidla 

s pohonem na CNG vycházeli z poznatků praktických experimentů a známých událostí. 

Z nich vyplývá, že při požáru je nepravděpodobné neočekávané roztržení tlakové nádrže, 

nemůžeme ho však zcela vyloučit. 
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Seznam použitých zkratek 
ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil-Club  

CNG Compressed Natural Gas 

CO Oxid uhelnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

ČR Česká republika 

ČSN Česká technická norma 

ČSN EN ISO Převzaté Evropské normy 

ČÚBP a ČBÚ Český úřad bezpečnosti práce a Český báňský úřad 

EHK Evropská hospodářská komise 

EU Evropská unie 

Euro NCAP European New Car Assessment Programme 

FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství 

ID MD Informační dokument Ministerstva dopravy 

LNG Liquefied Natural Gas 

LPG Liquefied Petroleum Gas 

MNHC Nemetanické uhlovodíky 

MV Ministerstvo vnitra 

NGV Natural gas vehicle 

NOX Oxidy dusíku 

ÖAMTC Der Österreichische Automobil-,Motorrad- und Touring Club 

OEM Original Manufacturing Equipment 

PBZ Požárně bezpečnostní zařízení 

PS Plnící stanice 

RWE Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk  

TDG Technické doporučení 

 

 

 

 


