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SMĚRNICE 2000/8/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ♠ 

ze dne 20. března 2000 

kterou se mění směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se nádrží pro kapalná paliva a ochrany proti podjetí 

zezadu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel 

DIRECTIVE 2000/8 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 March 
2000 amending Council Directive 70/221/EEC on the approximation of the laws of the Member States 

relating to liquid fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers. 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství a zejména 
na její článek 95, 

s ohledem na návrh Komise1, 

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru2, 

jednajíce v souladu s postupem podle  článku 251 Smlouvy3, 

vzhledem k tomu, že: 

(1) směrnice Rady 70/221/EHS ze dne 20 března 1970 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se nádrží pro kapalná paliva a ochrany 
proti podjetí zezadu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel4 je 
jednou z dílčích směrnic ES v rámci postupu ES schválení typu 
ustanoveného směrnicí Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování 
právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových 
vozidel a jejich přípojných vozidel5; směrnice 70/221/EHS se týká 
ustanovení a definic směrnice 70/156/EHS vztahující se na vozidla, jejich 
systémy, části a samostatné technické celky; článek 1 směrnice 70/221/EHS 
je nezbytné přizpůsobit definicím ve směrnici 70/156/EHS; 

(2) za účelem nabytí technického pokroku je žádoucí přizpůsobit směrnici 
70/221/EHS technickým požadavkům přijatých Ekonomickou komisí pro 
Evropu při Spojených národech a vyjádřených v jejím předpisu č. 34 

                                                 
♠  Zahrnuje i Corrigendum, Úř. věst. č. L 64, 6. 3. 2001, s. 39 
1  Úř. věst. č. C 164, 29. 5. 1998, s. 16. 
2  Úř. věst. č. C 407, 28. 12. 1998, s. 58. 
3  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. února 1999 (Úř. věst. č. C 150, 28. 5. 1999, s. 168), 

obecný postoj Rady ze dne 12. července 1999 (Úř. věst. č. C 249, 1. 9. 1999, s. 25), rozhodnutí 
Evropského parlamentu ze dne 27. října 1999 (není ještě publikováno v Úředním věstníku). 

4  Úř. věst. č. L 76, 6. 4. 1970, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/19/ES (Úř. 
věst. č. L 125, 16. 5. 1997, s. 1). 

5  Úř. věst. č. L 42, 23. 2. 1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/91/ES Evropského 
parlamentu a Rady (Úř. věst. č. L 11, 16. 1. 1999, s. 25). 
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týkajícího se schvalování vozidel z hlediska snížení rizika požáru, zejména 
ustanovením o palivových nádržích vyrobených z plastových materiálů; 

(3) náhodné unikání paliva (zvláště nafty) na vozovku je významným rizikem 
pro řidiče dvoukolových motorových vozidel a pro cyklisty. 

(4) vzrůstá zájem o plynná paliva pro pohon motorových vozidel zvláště 
z ekologických důvodů; směrnice 70/221/EHS by měla v budoucnu 
obsahovat také ustanovení pro nádrže na jiná než kapalná paliva; název a 
rozsah platnosti směrnice 70/221/EHS by proto měl být pro tyto účely 
změněn; technické požadavky na nádrže pro plynná paliva budou zavedeny 
pozdějšími změnami této směrnice; 

(5) původní palivové nádrže jsou navíc stále častěji nahrazovány většími nebo 
doplňovány přídavnými neschválenými palivovými nádržemi; ustanovení pro 
ES schvalování typu palivové nádrže na tekutá a plynná paliva jako 
samostatné konstrukční části by proto měla být při nejbližší příležitosti 
vytvořena za účelem udržení vysoké úrovně bezpečnosti v provozu 
motorových vozidel; 

(6) změny ustanovení týkajících se palivových nádrží musí být přijaty 
Evropským parlamentem a Radou; je účelné, aby v budoucnu byly v souladu 
s postupem podle článku 13 směrnice 70/156/EHS přijaty změny, které jsou 
nezbytné k tomu, aby technické požadavky směrnice 70/221/EHS týkající se 
palivových nádrží byly přizpůsobeny technickému pokroku; 

(7) změny učiněné touto směrnicí se týkají zejména palivových nádrží 
vyrobených z plastových materiálů; existující schválení udělené podle 
směrnice 74/221/EHS není proto nutné prohlásit za neplatné a bránit prodeji, 
registracím nebo uvedení do provozu nových vozidel vybavených kovovými 
palivovými nádržemi na tekutá paliva, na něž se taková schválení vztahují; 

(8) daný význam a dopad kroků navrhovaných v dané oblasti jsou opatření 
Společenství obsažená v této směrnici, která jsou nezbytná nebo dokonce 
nevyhnutelná k docílení uvažovaného záměru zejména postupu schvalování 
typu ve Společenství; tohoto cíle nemůže být odpovídajícím způsobem 
dosaženo samotnými jednotlivými členskými státy; 

 

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 
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Článek 1 

Směrnice 70/221/EHS se mění tímto způsobem: 

1. Název se nahrazuje tímto: 

 ‘Směrnice Rady 70/221/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se nádrží pro kapalná paliva a ochrany proti 
podjetí zezadu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel’. 

2. Článek 1 se nahrazuje tímto: 

 ‘Článek 1 

 Pro účely této směrnice se „vozidlem“ rozumí motorové vozidlo a jeho 
přípojná vozidla, jak jsou definovány v příloze II, oddíl A, ke směrnici 70/156/EHS.’ 

3. Článek 2 odst. 1 se nahrazuje tímto: 

 ‘1. Členské státy nesmějí vozidlu odmítnout udělení ES schválení typu 
nebo vnitrostátní schválení pro vozidlo z důvodů týkajících se jeho palivových nádrží, 
jestliže takové vozidlo vyhovuje požadavkům stanovených v této směrnici týkající se 
palivových nádrží.’ 

4. Článek 2a odst. 1 se nahrazuje tímto: 

 ‘1. Členské státy nesmějí odmítnout nebo zakázat prodej, registraci, 
uvedení do provozu nebo používání vozidla z důvodů, které se týkají jeho palivových 
nádrží, jestliže takové vozidlo vyhovuje požadavkům stanovených v této směrnici 
týkající se palivových nádrží.’ 

5. Článek 3 se nahrazuje tímto: 

 ‘Článek 3 

 Veškeré změny nutné k přizpůsobení požadavků  příloh technickému 
pokroku se přijímají v souladu s postupem podle článku 13 směrnice 70/156/EHS.’ 

6. Seznam příloh a příloha I se tímto mění v souladu s přílohou k této směrnici. 

 

Článek 2 

1. S účinností od 3. května 2001 členské státy musí uznat plnění požadavků 
směrnice 70/221/EHS pozměněné touto směrnicí ve smyslu čl. 4 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 
směrnice 70/156/EHS. 

2. S účinností od 3. května 2002 členské státy: 
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- nesmějí již dále udělovat ES schválení typu v souladu s čl. 4 odst. 1 

směrnice 70/156/EHS, a 

- mohou odmítnout vnitrostátní schválení typu  

pro nový typu vozidla z důvodů týkajících se jeho palivových nádrží na kapalná 
paliva, jestliže nejsou splněna ustanovení směrnice 70/221/EHS pozměněné touto 
směrnicí. 

3. S účinností od 3. května 2003 členské státy 

- posoudí prohlášení o shodě nových vozidel vydané v souladu 
s ustanoveními směrnice 70/156/EHS jako neplatné ve smyslu čl. 7 odst. 1 
této směrnice, a 

- mohou odmítnout prodej, registraci nebo uvedení do provozu nových 

vozidel, která  nemají prohlášení o shodě podle směrnice 

70/156/EHS s výjimkou případů, kde se dají aplikovat ustanovení čl. 8 

odst. 2 této směrnice 

z důvodů týkajících se palivových nádrží na kapalná paliva, nejsou-li dodrženy 
požadavky směrnice 70/221/EHS pozměněné touto směrnicí. 

4. Tato směrnice neruší platnost schválení dříve udělených vozidlům 
vybavených kovovými nádržemi na kapalná paliva a nebrání rozšířením schválení 
podle směrnic, podle nichž byly původně uděleny. 

 

Článek 3 

1. Členské státy uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu 
s touto směrnicí do 3. květnem 2001 a neprodleně o tom informují Komisi. 

Když členské státy přijímají tato opatření, musí v nich být učiněn odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob, 
jakým má být tento odkaz učiněn, si určí členské státy. 

2. Členské státy zajistí, aby znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice, byla sdělena Komisi. 
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Článek 4 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacet dní po jejím zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropských společenství. 

 

Článek 5 

Tato směrnice je určena členským státům. 

V Bruselu dne 20. května 2000. 

 

Za Evropský parlament Za Radu 

President president 

N. FONTAINE J. GAMA 

__________ 

 



Úř. věst. č. L 106, 3. 5. 2000, s. 7 2000/8/ES 
 

00L0008.pdf 6/20 
 

PŘÍLOHA  

ZMĚNY SEZNAMU PŘÍLOH A PŘÍLOHY I SMĚRNICE 70/221/EHS 

Seznam příloh 

Údaje týkající se přílohy I se nahrazují tímto: 

„ Příloha I: Nádrže pro kapalná paliva 

  Dodatek 1: Zkouška odolnosti proti ohni 

  Dodatek 2: Rozměry a technické údaje ohnivzdorných cihel 

  Dodatek 3: Informační dokument 

  Dodatek 4: Certifikát ES schválení typu“ 

Příloha I 

Příloha I se nahrazuje tímto: 

„PŘÍLOHA I 

NÁDRŽE PRO KAPALNÁ PALIVA 

1. ROZSAH 

1.1 Tato příloha platí pro vozidla, na něž se vztahuje směrnice 70/156/EHS. 

2. DEFINICE 

 Pro účely této přílohy: 

2.1 „Typem vozidla z hlediska palivových nádrží“ se rozumí vozidla, která se 
zásadně neliší z takových hledisek jako jsou: 

2.1.1 Konstrukce, tvar, rozměry a materiály (kovové/plastové) nádrže (nádrží); 

2.1.2 Umístění nádrže (nádrží) u vozidel kategorie M1
1 pokud má negativní vliv na 

požadavky oddílu 5.10 této přílohy. 

2.2 „Prostorem pro cestující“ se rozumí prostor pro přepravu cestujících 
ohraničený střechou, podlahou, bočními stěnami, dveřmi, venkovním 
zasklením, přední a zadní přepážkou. 

2.3 „Hmotností nezatíženého vozidla“ se rozumí hmotnost vozidla 
v pohotovostním stavu, jak je definována v oddílu 2.6 přílohy I směrnice 
70/156/EHS. 

                                                 
1 Podle definice v příloze II, části A směrnice 70/156/EHS 
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2.4 „Nádrží” se rozumí nádrž (nádrže) navržená (navržené) jako zásobník 
kapalného paliva definovaného v oddílu 2.6 a používaného především pro 
pohon vozidla, vyjma jeho příslušenství (plnícího potrubí (pokud tvoří 
zvláštní celek), plnícího otvoru, víčka, palivoměru, připojovacích dílů 
k motoru nebo zařízení ke kompenzaci vnitřního přetlaku atd.). 

2.5 „Objemem nádrže“ se rozumí objem nádrže udávaný výrobcem. 

2.6 „Kapalným palivem“ se rozumí palivo, které je za běžných okolních 
podmínek tekuté. 

3. ŽÁDOST O ES SCHVÁLENÍ TYPU 

3.1 Žádost o schválení typu pro typ vozidla z hlediska palivových nádrží podle 
čl. 3 odst. 4 směrnice 70/156/EHS předkládá výrobce vozidla. 

3.2 Vzor informačního dokumentu je uveden v dodatku 3. 

3.3 Technické zkušebně odpovědné za provádění zkoušek pro schválení typu je 
nutno předat: 

3.3.1 vozidlo reprezentující typ, který má být schválen, nebo části vozidla, které 
technická zkušebna považuje za nezbytné pro schvalovací zkoušky; 

3.3.2 v případě, že vozidlo je vybaveno nádrží vyrobenou z plastového materiálu: 
sedm dalších nádrží s příslušenstvím; 

3.3.3 v případě, že vozidlo je vybaveno nádrží vyrobenou z jiného materiálu: dvě 
další nádrže s příslušenstvím. 

4. UDĚLENÍ ES SCHVÁLENÍ TYPU 

4.1 ES schválení typu se udělí podle čl. 4 odst. 3 a podle čl. 4 odst. 4, je-li 
použitelný, směrnice 70/156/EHS, jsou-li splněny příslušné požadavky. 

4.2 Vzor certifikátu ES schválení typu je uveden v dodatku 4. 

4.3 Číslo schválení v souladu s přílohou VII směrnice 70/156/EHS se přiděluje 
každému schválenému vozidlu. Členský stát nemůže udělit stejné číslo 
jinému typu vozidla. 

 

5. POŽADAVKY 

5.1 Nádrže musí být vyrobeny tak, aby odolávaly korozi. 

5.2 Nádrže vybavené vším příslušenstvím, které je k nim normálně 
namontováno, musí vyhovět zkouškám těsnosti provedených podle oddílu 
6.1 při relativním vnitřním tlaku, který je dvojnásobný vzhledem k 
pracovnímu tlaku, v žádném případě však při tlaku nižším než 0,3 baru. 
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Vozidlové nádrže vyrobené z plastových materiálů jsou považovány za 
vyhovující, jestliže byly podrobeny zkoušce popsané v oddílu 6.3.2. 

5.3 Přetlak, nebo tlak přesahující tlak pracovní, musí být automaticky 
kompenzován vhodným zařízením (odvětrávacími otvory, pojistnými ventily 
atd.). 

5.4 Odvětrávací otvory musí být konstruovány způsobem, který brání 
jakémukoliv riziku požáru. Zejména nesmí být možné, aby při plnění nádrže 
(nádrží) mohlo dojít k únikům paliva na výfukový systém. Unikající palivo 
musí být sváděno na zem. 

5.5 Nádrž (nádrže) nesmějí být umístěny nebo tvarovány tak, aby vytvářely 
povrchovou plochu (podlahu, stěnu, přepážku) prostoru pro cestující nebo 
jiného prostoru s ním spojeného. 

5.6 Prostor pro cestující musí být od nádrže (nádrží) oddělen přepážkou. 
V přepážce mohou být otvory (např. pro vedení kabelů) za předpokladu, že 
jsou upraveny tak, aby palivo nemohlo volně téci z nádrže (nádrží) do 
prostoru pro cestující nebo do jiného prostoru s ním spojeného při 
podmínkách normálního užití. 

5.7 Každá nádrž musí být bezpečně upevněna a umístěna tak, aby bylo zajištěno, 
že palivo unikající z nádrže nebo jejího příslušenství vyteče na zem a ne do 
prostoru pro cestující při podmínkách normálního užití. 

5.8 Plnící otvor nesmí být umístěn v prostoru pro cestující, v zavazadlovém 
prostoru nebo v motorovém prostoru. 

5.9 Palivo nesmí unikat víčkem nádrže ani zařízením pro kompenzaci přetlaku 
při předpokládaném provozu vozidla. Při úplném převrácení vozidla je 
odkapávání paliva přípustné, jestliže nepřevýší hodnotu 30 g/min. Tento 
požadavek musí být ověřen zkouškou popsanou v oddílu 6.2. 

5.9.1 Víčko nádrže musí být upevněno k plnícímu otvoru: těsnění musí být na 
svém místě bezpečně zadrženo, víčko nádrže musí být při uzavření bezpečně 
blokováno proti těsnění a plnícímu otvoru. 

5.9.1.1 Požadavky oddílu 5.9.1 budou považovány za splněné, jestliže vozidlo 
vyhovuje požadavkům oddílu 5.1.3 přílohy I směrnice 70/156/EHS2 
s výhradou, že příklady uvedené ve třetím odsazení tohoto oddílu se 
neuplatní u vozidel jiných kategorií než M1 nebo N1. 

5.10 Nádrže musí být namontovány tak, aby byly chráněny před následky nárazu 
do přední nebo zadní části vozidla. V blízkosti nádrže nesmějí být 
vyčnívající díly, ostré hrany apod. 

                                                 
2 Úř. věst. č. L 76, 6. 4. 1970, s. 1. 
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5.11 Nádrž a plnící hrdlo musí být konstruovány a namontovány na vozidle 
takovým způsobem, aby nedocházelo k hromadění náboje statické elektřiny 
na jejich celém povrchu. Je-li to nezbytné, musí být uzemněny dobrým 
vodičem ke kovové konstrukci podvozku nebo k jiné podstatné kovové 
hmotě. 

5.12 Nádrže vyrobené z plastového materiálu musí nadto být také zkoušeny podle 
zvláštního postupu stanoveného v oddílu 6.3. 

 

6. ZKOUŠKY 

6.1 Hydraulická zkouška 

Nádrž musí být podrobena zkoušce s hydraulickým vnitřním tlakem, která 
musí být provedena na samostatné nádrži s veškerým příslušenstvím. Nádrž 
musí být zcela naplněna nehořlavou kapalinou (např. vodou). Po uzavření 
všech vývodů je přes spojovací potrubí, kterým je palivo dodáváno k motoru, 
postupně zvyšován tlak v nádrži až na relativní vnitřní tlak, který je 
dvojnásobný vzhledem k pracovnímu tlaku a v žádném případě na tlak nižší 
než přetlaku 0,3 bar, který musí být udržován po dobu jedné minuty. Během 
této zkoušky nesmí nádrž prasknout ani z ní nesmí unikat palivo, může se 
však projevit trvalá deformace. 

6.2 Zkouška obrácením nádrže 

6.2.1 Nádrž s veškerým příslušenstvím je namontována do zkušebního přípravku 
způsobem, který odpovídá jejímu umístění na vozidle, pro něž je určena. To 
se také týká systémů pro kompenzaci vnitřního přetlaku. 

6.2.2 Zkušební přípravek se otáčí okolo osy, která je rovnoběžná s podélnou osou 
vozidla. 

6.2.3 Zkouška se provádí s nádrží naplněnou do 90 % svého objemu a také 30 % 
svého objemu nehořlavou kapalinou o hustotě a viskozitě blízké hodnotám, 
které má běžně užívané palivo (může být použita voda). 

6.2.4 Nádrž se musí otočit ze své základní polohy o 900 doprava. V této poloze 
musí nádrž zůstat nejméně pět minut. 

Potom se nádrž musí otočit o dalších 900 ve stejném směru. V této poloze, 
kdy je úplně obrácena, musí nádrž zůstat nejméně dalších pět minut. 

Nádrž se musí otočit zpět do své původní polohy. Zkušební kapalina, která 
nepřetekla z odvzdušňovacího systému zpět do nádrže, musí být odsáta a, 
pokud je to nezbytné, doplněna. 

Nádrž se musí otočit o 900 v opačném směru a v této poloze je ponechána 
nejméně pět minut. 
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Ve stejném směru se musí nádrž otočit o dalších 900 . V poloze, kdy je nádrž 
úplně obrácena, je ponechána nejméně pět minut. Poté se musí otočit zpět do 
výchozí polohy. 

6.3 Dodatkové zkoušky pro vozidlovou (vozidlové) nádrž (nádrže), 
vyrobenou (vyrobené) z plastových materiálů.  

6.3.1 Odolnost proti nárazu 

6.3.1.1 Nádrž musí být naplněna do svého jmenovitého objemu roztokem vody a 
glykolu nebo jinou kapalinou s nízkým bodem tuhnutí, která nemění 
vlastnosti materiálu nádrže a musí být podrobena performační zkoušce. 

6.3.1.2 Teplota nádrže musí být během zkoušky (233 + 2) K ((-40 + 2)0 C). 

6.3.1.3 Ke zkoušce se musí použít kyvadlo. Nárazové těleso kyvadla musí být 
vyrobeno z oceli a musí mít tvar pyramidy se stěnami tvořenými 
rovnostrannými trojúhelníky a se čtvercovou základnou, vrchol a hrany jsou 
zaobleny poloměrem 3 mm. Střed nárazu kyvadla se musí shodovat 
s těžištěm pyramidy; jeho vzdálenost od osy rotace kyvadla musí být 1 m. 
Celková hmotnost kyvadla musí být 15 kg. Energie kyvadla v okamžiku 
nárazu nesmí být menší než 30 Nm a musí být této hodnotě co možná 
nejbližší. 

6.3.1.4 Zkoušky musí být provedena na těch místech nádrže, která jsou považována 
za zranitelná při čelním či zadním nárazu. Místa považovaná za zranitelná 
jsou taková, která jsou nejvíce vystavena nárazu nebo jsou zeslabena 
s ohledem na tvar nádrže nebo na způsob, jakým je nádrž namontována na 
vozidle. Laboratoří vybrané body musí být uvedeny ve zkušebním protokolu. 

6.3.1.5 V průběhu zkoušky musí být nádrž fixována úchyty po straně nebo stranách 
protilehlých k místu nárazu. Po zkoušce se nesmí objevit netěsnosti. 

6.3.1.6 Podle volby výrobce je možno provést všechny nárazové zkoušky na jedné 
nádrži nebo může být každá zkouška provedena na jiné nádrži. 

6.3.2 Mechanická pevnost 

Nádrž musí být za podmínek popsaných v oddílu 6.1 zkoušena na těsnost a 
tvarovou tuhost. Nádrž s veškerým příslušenstvím musí být namontována do 
zkušebního přípravku způsobem, který odpovídá instalaci nádrže ve vozidle, 
pro něž je uvažována. Jako zkušební kapalina musí být použita voda o teplotě 
326 K (53  C), kterou se nádrž zcela naplní. Nádrž je pak vystavena 
relativnímu vnitřnímu tlaku, který je dvojnásobný vzhledem k pracovnímu 
tlaku a v žádném případě tlaku nižšímu než 0,3 baru, za teploty (326 + 2) K 
((53 + 2)0 C) po dobu pěti hodin. Během zkoušky se nesmí projevit netěsnost 
ani praskliny nádrže a jejího příslušenství, trvalá deformace nádrže je však 
přípustná. 
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6.3.3 Nepropustnost paliva 

6.3.3.1 Palivo použité při zkoušce nepropustnosti musí být buď referenční palivo 
specifikované v příloze VIII směrnice 70/220/EHS, nebo komerční 
vysokooktanové palivo. Pokud je nádrž určena pouze pro vozidla se 
vznětovým motorem, plní se motorovou naftou. 

6.3.3.2 Před započetím zkoušky se nádrž naplní do 50 % svého objemu zkušebním 
palivem a bez utěsnění se za okolní teploty (313 + 2 K) ((40 + 2)0 C) uloží, 
dokud není ztráta hmotnosti konstantní. 

6.3.3.3 Potom musí být nádrž vyprázdněna a znovu naplněna do 50 % svého objemu 
zkušebním palivem, hermeticky se pak uzavře při teplotě (313 + 2) K ((40 + 
2)0 C). Zkušební tlak se musí nastavit, až když obsah nádrže dosáhne 
zkušební teploty. Během následujícího zkušebního období osmi týdnů se určí 
ztráta hmotnosti, která vznikla difuzí paliva v tomto období. Maximální 
přípustný úbytek paliva je 20 g za 24 hodin zkušebního období. 

6.3.3.4 Pokud úbytek paliva převyšuje hodnoty uvedené v oddílu 6.3.3.3, je nutno 
výše popsanou zkoušku opakovat na stejné nádrži a určit úbytek difuzí při 
teplotě (296 + 2) K ((23 + 2)0 C), ale za stejných podmínek. Takto měřený 
úbytek paliva nesmí přesáhnout hodnotu 10 g za 24 hod. 

6.3.4 Odolnost proti palivu 

Po provedení zkoušky uvedené v oddílu 6.3.3 musí nádrž stále splňovat 
podmínky stanovené v oddílech 6.3.1 a 6.3.2. 

6.3.5 Odolnost proti ohni 

Nádrž musí být podrobena následujícím zkouškám: 

6.3.5.1 Nádrž, namontovaná jako na vozidle, musí být vystavena plameni po dobu 
dvou minut. Nesmí nastat unikání kapalného paliva z nádrže. 

6.3.5.2 Je nutno provést zkoušky s různými nádržemi naplněnými palivem jak je 
popsáno níže: 

6.3.5.2.1 jestliže je nádrž konstruována  pro montáž ve vozidlech buď se zážehovým 
nebo se vznětovým motorem, je nutno vykonat tři zkoušky s nádržemi 
naplněnými vysokooktanovým benzinem; 

6.3.5.2.2 jestliže je nádrž konstruována pouze pro montáž ve vozidlech se vznětovým 
motorem, je nutno vykonat tři zkoušky s nádržemi naplněnými motorovou 
naftou; 

6.3.5.2.3 pro každou zkoušku se nádrž musí namontovat do zkušebního přípravku, 
který napodobuje pokud možno co nejlépe skutečnou montáž nádrže. Způsob 
montáže nádrže do přípravku musí odpovídat příslušným technickým 
požadavkům daným pro vozidlo. Je nutné brát  zřetel na části vozidla, které 
chrání nádrž a její příslušenství proti působení plamene, nebo na ty, které 
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jakkoliv ovlivňují postup ohně, stejně jako na specifikované díly montované 
na nádrži a zátkách. Veškeré otvory v nádrži musejí být během zkoušky 
uzavřeny, avšak odvzdušňovací systém musí zůstat v činnosti. Těsně před 
zkouškou musí být nádrž naplněna do 50 % svého objemu definovaným 
palivem. 

6.3.5.3 Plamen, kterému je nádrž vystavena, musí vznikat hořením komerčního 
paliva pro zážehové motory (dále jen „palivo“) na zvláštní pánvi. Množství 
paliva na pánvi musí být takové, aby plamen vzniklý jeho hořením za 
volných spalovacích podmínek působil během celého zkušebního postupu. 

6.3.5.4 Rozměry pánve musí být zvoleny tak, aby byl zajištěn přístup plamene 
k bokům nádrže. Pánev musí proto přesahovat v půdorysu okraje nádrže 
alespoň o 20 cm, ne však více než o 50 cm. Boční stěny pánve nesmějí 
převyšovat hladinu paliva na počátku zkoušky o více než 8 cm.  

6.3.5.5 Pánev naplněná palivem musí být umístěna pod nádrží takovým způsobem, 
aby vzdálenost  mezi hladinou paliva v pánvi a dnem nádrže odpovídala 
konstrukční výšce nádrže nad povrchem vozovky při nenaloženém vozidle 
(viz oddíl 2.3). Buď pánev nebo zkušební přípravek nebo oba tyto díly musí 
být volně pohyblivé. 

6.3.5.6 V průběhu fáze C zkoušky musí být pánev překryta clonou umístěnou 
(3 ± 1) cm nad hladinou paliva. Clona musí být vyrobena z ohnivzdorného 
materiálu, jak je popsáno v dodatku č. 2. Mezi cihlami tvořícími clonu 
nesmějí být žádné mezery a cihly musejí být nad pánví uchycena takovým 
způsobem, aby otvory v cihlách nebyly nijak zakryty. Délka a šířka rámu 
clony musí být o 2 až 4 cm menší, než vnitřní rozměry pánve, tak, aby mezi 
rámem a stěnou pánve vznikla mezera 1 až 2 cm umožňující odvětrání. 

6.3.5.7 Jestliže se zkoušky provádí ve venkovním prostoru, musí být zajištěna 
ochrana proti větru a rychlost větru na úrovni hladiny paliva v pánvi nesmí 
přesáhnout 2,5 km/h. Před zkouškou je nutno zahřát clonu na teplotu 308 K ± 
5 K (35oC ± 5oC). Ohnivzdorné cihly mohou být zvlhčeny, aby byly 
zaručeny stejné podmínky pro následující zkoušky. 

6.3.5.8 Zkouška se musí skládat ze čtyř fází (viz dodatek 1). 

6.3.5.8.1 Fáze A: Předehřátí (obr. 1) 

Palivo na pánvi musí být zapáleno ve vzdálenosti alespoň 3 m od nádrže, 

která má být zkoušena. Po 60 sekundách předehřátí se musí pánev umístit 

pod nádrž. 

6.3.5.8.2 Fáze B: Přímé působení plamene (obr. 2) 

Nádrž je vystavena přímému působení plamene z volně hořícího paliva po 

dobu 60 sekund.  
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6.3.5.8.3 Fáze C: Nepřímé působení plamene (obr. 3) 

Po ukončení fáze B se mezi hořící pánev a nádrž musí umístit clona. 

Nádrž pak musí být vystavena po dobu dalších 60 sekund působení 

redukovaného plamene. 

6.3.5.8.4 Fáze D: Ukončení zkoušky (obr. 4) 

Hořící pánev zakrytá clonou se musí přemístit zpět do výchozí polohy 

(fáze A). Jestliže nádrž po ukončení zkoušky hoří, je nutno ji uhasit.  

6.3.5.9 Výsledky zkoušky jsou vyhovující, pokud z nádrže neuniká kapalné 
 palivo. 

6.3.6 Odolnost proti vysoké teplotě 

6.3.6.1 Přípravek používaný pro zkoušku musí být uzpůsoben tak, aby napodoboval 
skutečnou montáž nádrže ve vozidle včetně způsobu odvzdušňování. 

6.3.6.2 Nádrž naplněná do 50 % svého objemu vodou o teplotě 293 K (20o C) se 
musí po dobu jedné hodiny vystavit působení okolní teploty (368 ± 2) K ((95 
± 2)o C). 

6.3.6.3 Výsledky zkoušky jsou vyhovující, jestliže se po ukončení zkoušky neprojeví 
netěsnosti, nebo nádrž není vážně deformována. 

6.3.7 Označení palivové nádrže 

6.3.7.1 Na nádrži musí být uvedeno obchodní jméno nebo značka výrobce; musí být 
nesmazatelné a jasně čitelné i po montáži do vozidla. 

 

7. ZMĚNY VE SCHVÁLENÍ 

7.1 V případě změn ve schváleních udělených podle této směrnice se použijí 
ustanovení článku 5 směrnice 70/156/EHS. 

 

8. SHODNOST VÝROBY 

Opatření k zajištění shodnosti výroby se provedou v souladu s ustanoveními 
článku 10 směrnice 70/156/EHS. 

____________ 
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Dodatek 1 

ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI OHNI 

clona
palivová nádrž

zkušební přípravek

pánev s hořícím palivem

3 m
 

Fáze A: Předehřátí 
Obr. 1 

plechová pánev
clona

 
Fáze B: Přímé působení plamene 

Obr. 2 

plechová pánev

clona

 
Fáze C: Nepřímé působení plamene 

Obr. 3 

plechová pánevclona

 
Fáze D: Ukončení zkoušky 

Obr. 4 
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Dodatek 2 

ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE OHNIVZDORNÝCH CIHEL 

A

A
70±5

12
0 

±
 5

80
 ±

 3

40
 ±

 3

240±5

37±3 37±3 37±3 37±3 37±327,5±3 27,5±3

poloměr 15
6 výsečí

průměr 30
15 děr

(Rozměry v mm)
Řez A-A

 

 

Odolnost proti ohni (Seger-Kegel)    SK 30 

Obsah Al2O3      30-33 % 

Poréznost       20-22 % obj. 

Hustota       1 900-2 000 kg/m3 

Účinná plocha otvorů    44,18 % 

______________ 
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Dodatek 3 

INFORMAČNÍ DOKUMENT č. ... 

podle přílohy 1 ke směrnici 70/156/EHS* týkající se ES schválení typu pro typ 
vozidla z hlediska jeho palivových nádrží 

(směrnice 70/221/EHS naposledy pozměněná směrnicí 2000/8/ES) 

Následující informace, pokud přicházejí v úvahu, musí být dodány trojmo a musí 
zahrnovat seznam obsahu. Výkresy musí být dodány ve vhodném měřítku a 
dostatečně podrobné na formátu A4, nebo složené na formát A4. Pokud se předkládají 
fotografie, musí zobrazovat dostatečně detaily. 

Pokud systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky mají elektronické 
řízení, musí být dodány informace o jeho vlastnostech. 

0. VŠEOBECNĚ 

0.1 Značka (obchodní název výrobce): ......................................................................  

0.2 Typ a obchodní označení: ...................................................................... ..............  

0.3 Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen b: .............................................  

0.3.1 Umístění tohoto označení:...................................................... ..............................  

0.4 Kategorie vozidla c: ..............................................................................................  

0.5 Název a adresa výrobce: .................................................................. ....................  

0.8 Adresa (adresy) montážního závodu (závodů): ............................................. ......  

1. VŠEOBECNÉ KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA 

1.1 Fotografie a/nebo výkresy představitele vozidla (jen odlišné modely 
karoserie):  

3. MOTOR d 

3.2.2 Palivo: nafta/ benzin/ LPG/ jiné 1 

                                                 
* Číslování odstavců a poznámek pod čarou používané v tomto informačním dokumentu odpovídá 

číslování v příloze 1 ke směrnici 70/156/EHS. Položky, které se nevztahují přímo k této směrnici, 
jsou vynechány. 

1 Nehodící se škrtněte. 
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3.2.3 Palivová (palivové) nádrž (nádrže) 

3.2.3.1 Provozní palivová (palivové) nádrž (nádrže) 

3.2.3.1.1 Počet, objem, materiál: ................................................................ .......................  

3.2.3.1.2 Výkres a technický popis nádrže (nádrží) s veškerým vybavením, tj. 
připojovacím potrubím, větracím systémem, uzávěry, ventily a upevňovacím 
zařízením:. ........................................................................................ .................... 

3.2.3.1.3 Výkres znázorňující umístění nádrže (nádrží) na vozidle: .............. ...................  

3.2.3.2 Záložní palivová (palivové) nádrž (nádrže) 

3.2.3.2.1 Počet, objem, materiál: .......................................................................... .............  

3.2.3.2.2 Výkres a technický popis nádrže (nádrží) s veškerým vybavením, tj. 
připojovacím potrubím, větracím systémem, uzávěry, ventily a upevňovacím 
zařízením: ... .........................................................................................................  

3.2.3.2.3 Výkres znázorňující umístění nádrže (nádrží) na vozidle: ... ..............................  

 

  ............................................. 

  (Datum, soubor) 

____________ 
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Dodatek 4 

VZOR 

(maximální formát A4 (210 x 297 mm)) 

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU 

 Razítko správního orgánu 

Certifikát 

− schválení typu 1, 

− rozšíření schválení typu 1, 

− odmítnutí schválení typu 1, 

− odejmutí schválení typu 1, 

pro typ vozidla/konstrukční části/samostatného technického celku 1 z hlediska 
směrnice 70/221/EHS naposledy pozměněné směrnicí 2000/8/ES 

Číslo schválení typu:...........................................................................................................  

Důvod rozšíření: .................................................................................................................  

ODDÍL I 

0.1 Značka (obchodní název výrobce): ......................................................................  

0.2 Typ a obchodní označení: ................................................................. ...................  

0.3 Způsob označení typu, pokud je na vozidle/konstrukční části/samostatném 
technickém celku vyznačen1,2..……………………………….............................  

0.3.1 Umístění tohoto označení: ................................................................... ................  

0.4 Kategorie vozidla 1, 3: ......................................................................... .................  

0.5 Název a adresa výrobce: ................................................................ ......................  

0.7 U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob 
vyznačení ES schvalovací značky: ................................................ ......................  

                                                 
1 Nehodící se škrtněte. 
2 Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis vozidla, konstrukční 

části, nebo samostatného technického celku, na něž se vztahuje tento certifikát schválení typu, jsou 
takové znaky v dokumentaci nahrazeny znakem “?” (např. ABC??123??). 

3 Podle definice v příloze II, oddíl A ke směrnici 70/156/EHS. 
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0.8 Adresa (adresy) montážního závodu (závodů):............. .......................................  

ODDÍL II 

1. Doplňkové informace (připadají-li v úvahu): viz doplněk 

2. Pověřená schvalovací zkušebna: ..........................................................................  

3. Datum zkušebního protokolu: ..............................................................................  

4. Číslo zkušebního protokolu: ......................................................................... .......  

5. Poznámky (připadají-li v úvahu): viz doplněk 

6. Místo: ........................................................................................................... ........  

7. Datum: .......................................................................................................... .......  

8. Podpis: .......................................................................................................... .......  

9. Přiložen je seznam schvalovací dokumentace uložené u schvalovacího 
orgánu, která může být na vyžádání poskytnuta. 

 

__________________ 
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Adendum k certifikátu ES schválení typu č. ... 

ke schválení typu vozidla podle směrnice 70/221/EHS (palivové nádrže) naposledy 
pozměněné směrnicí 2000/8/ES 

 

1. Doplňkové informace 

1.1 Materiál: ...............................................................................................................  

1.2 Objem: .......................................................................................................... .......  

1.3 Umístění: ..............................................................................................................  

1.4 Palivo: nafta/ benzin/ jiné 4 

5. Poznámky: ..................................................................................................... ......  

______________________ 

                                                 
4 Nehodící se škrtněte. 


