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• první vozidla byla poháněná plynem, nikoli benzínem nebo naftou
• ke konci 19.století kapalná paliva nad plynem zvítězila
• o návrat plynu do dopravy v 1. polovině 20. století se postaral nedostatek kapalných pohonných 

hmot za první i druhé světové války – nejsnazší byla náhrada svítiplynem z „domácího“ uhlí 
nebo dřevoplynem

Ve válečných letech jezdila auta na plyn



Rozhovor s bývalým šéfem Škody Auto Vratislavem Kulhánkem, 10.5.2016, ČRo Plus

Není problém v tom, že Škoda je jedním z posledních výrobců své kategorie automobilů, který nenabízí auta na hybridní pohon nebo elektromobily, protože 
konkurenční značky jako Ford, Opel, Hyundai či Kia už je mají.
Podíval jste se někdy, kolik jich prodaly? Ono to není o tom mít nějaký model nový s novou technologií. BMW má třeba model už s vodíkovým, s motorem na vodík, sice 
ne v sérii, ale vyvinutý, ale o to přece vůbec nejde, protože jednak jak hybridní auta, tak eletroauta jsou extrémně drahá a ještě dlouho extrémně drahá budou a není v zájmu 
Škody vyrábět auta, která na trhu neuspějí.

Není v tom ale budoucnost, vydat se tímto směrem?
Já o tom silně pochybuji. Podle mě je budoucnost v CNG a ve stálém zlepšování a snižování emisí u spalovacích motorů. Ale to je věc názoru. Samozřejmě je 
strašně populární říkat, že hybridy a elektroauta je obrovská budoucnost, co se týče ekologičnosti elektroaut, mám své pochyby, protože ten proud se musí někde 
vyrobit, ty baterie se musí někde vyrobit a ty baterie se musí také někde zlikvidovat potom. Takže, a pokud bude převážná většina elektráren, respektive 
hnědouhelných elektráren, tak, která bude vyrábět elektrický proud, a ta bude de facto dobíjet automobily, tak v čem je ta výhoda emisí, to já přímo netuším.

Takže vy jste skeptický, co se týče hybridních aut nebo elektromobilů, myslíte si, že to je slepá ulička, že to nebude úplně cesta budoucnosti?
Já si myslím, že to je šlágr, ale není to, takto samozřejmě třeba pro městskou dopravu v Praze si to dovedu představit, taxíky, autobusy a tak, ale poněvadž to, ty 
emise nebudou v Praze, ale budou někde jinde. Čili v Praze se emise sníží, ve velkých městech, ale tam, kde jsou ty elektrárny, tak tam se samozřejmě zvýší nebo 
zůstanou. Takže nic proti tomu, ale na běžné cestování, abychom měl baterie nebo elektroauto dosah tisíc kilometrů, na to moc nevěřím.

Když ještě zůstaneme u té budoucnosti automobilového průmyslu, vy jste zmínil, že podle vašeho názoru je budoucnost v CNG, tudíž auta na stlačený zemní plyn. 
V čem je ta největší výhoda podle vás?
Ta největší výhoda je v tom, že je to jediný absolutně čistý zdroj pro auta, který je bezemisní a které je přírodní, to je hlavní výhoda.

A výrobní náklady?
Výrobní náklady nejsou o nic větší než u spalovacích motorů.

Čili ta cena bude podobná, podle vás ty ekologické dopady budou menší?
Přesně tak.

Do jaké doby by se mohly masivně, podle vás, rozšířit auta na CNG, o jakém časovém horizontu mluvíme, jsou to roky, desetiletí?
Mohly by to být i roky, mohlo by to být v rozsahu do deseti let, ale to je samozřejmě všechno odvislé od možnosti tankování. Pokud bude síť na CNG, tankovací 
síť dostatečně rozšířená, jako medium je to i levnější než nafta nebo benzin, takže, a pak je tam ještě další drobný problém, a to jsou podzemní garáže, které 
všichni mají strach za daných okolností už vcelku neodůvodněný z toho, aby tam zajížděly a parkovaly vozy s CNG. Tak, pak si myslím, že si každý auto s 
takovýmto motorem rád koupí.

Když se zase vrátíme ke Škodovce, tak není právě třeba toto cesta, kterou by se Škoda měla více ubírat, že by měla být třeba větším inovátorem právě, co se týče 
aut na CNG, tedy na stlačený zemní plyn?
Tam to nechápu to by, Škoda taková už je. Octavie CNG se produkují vcelku poměrně v rozsáhlé míře. V severských státech, myslím Skandinávii, se běžně 
prodávají, je tam o ně běžný zájem, v České republice také. Takže tam nevidím žádný velký problém. Škoda samozřejmě kapacitně je způsobilá ta auta vyrábět 
podle potřeby.



Výhody CNG vozidel



Ekologické výhody CNG vozidel



Svaz dovozců automobilů – SDA
- statistika 2015



CNG v České republice

Rok 
Veřejné 

CNG 
stanice

CNG 
vozidla

Osobní 
automobily

Autobusy
Prodej CNG

v mil m³

2004 9 250 150 100 2,773

2005 9 450 280 165 3,010

2006 11 580 400 180 3,584

2007 17 900 680 195 5,790

2008 17 1.200 950 215 6,758

2009 23 1.800 1.465 270 8,082

2010 32 2.500 2.112 300 10,058

2011 34 3.250 2.807 336 12,089

2012 45 4.300 3.818 362 15,242

2013 50 6.300 5.747 404 21,952

2014 75 8.055 7.205 518 29,912

2015 108 12.000 10.750 820 43,589

2.Q 2016 115 13.700 12.270 960



Současný stav využití zemního plynu 
v dopravě Praze

                                  CNG vozidla
V Praze jezdí více než 2,5 tisíce CNG vozidel.
Největší provozovatelé:
- Česká pošta: více než 200 CNG vozidel (celkem v ČR 1.077),
- Pražská plynárenská, a. s.: 160 CNG vozidel,
- Pražské služby, a. s.: 115 CNG vozidel,
- Taxi: SEDOP Taxi – 25, HAD taxi – 15, 
       Green Prague – plán 200 taxi
- rozvoz potravin (Pekárna Kabát - 13, Rohlík.cz – 53)
- energetické a vodárenské firmy (České teplo - 23, Česká voda - 4)
- telekomunikační společnosti (České radiokomunikace, PROMSAT, Temo-Telekomunikace
- ostatní: Ipodec, AVE, Komwag, Štěpánek Auto, Linde Material Holding, Městská poliklinika Spálená, Domov 

seniorů Krč  …  

Prodej CNG v Praze 
- 2015: 4,4 mil. m3

- nárůst oproti roku 2014 o 29 %.
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Současný stav využití zemního plynu
v dopravě Praze

CNG plnicí stanice
Na území Prahy je v současnosti 14 veřejných CNG plnicích stanic.



CNG stanice v České republice



- v prodeji od června 2014
- 2015: cca 1.800
- 2016: předpoklad 2.800

ŠKODA Octavia G-TEC



CNG vozidla svozu komunálního odpadu - Evropa

Madrid 700 „kuka“ vozů



Využití zemního plynu 
v komunálních vozidlech v Praze

• Aktuálně Pražské služby, a. s., provozují  115 CNG komunálních vozidel  (svoz odpadu,  
  
 čištění ulic, kontejnery, speciální servisní vozy ….)
•  Svozová a čisticí CNG vozidla Pražských služeb, a.s., jsou součástí ekologického 

 projektu, jehož cílem je v Praze postupně obměnit stávající naftová svozová a  čisticí   
 vozidla. CNG vozidla jsou využívána v ekologicky nejvíce zatížených oblastech, 
 především v centru města.

•  Praha se tak zařadila mezi další evropské metropole, jakými jsou například Madrid (700 

 CNG „kuka“  vozů), Berlín, Paříž, … které už výhody komunálních vozů na ekologický 

 pohon zemní plyn využívají. 
•   Další společností s CNG svozovými vozidly: AVE, KOMWAG, IPODEC 



Využití zemního plynu 
v komunálních vozidlech v Praze



Česká pošta

• Česká pošta má s více než 5 tisíci automobily největší vozový park v České republice 
• Nejrůznější typy od malých dodávek po nákladní vozy 
• Nájezdy vozů v průměru od 60 do 80 km/den = 15 až 20 000 km/rok
• Podle schváleného plánu obnovy vozového parku z nich bude až 3 tisíce jezdit na 

CNG - prostřednictvím operativního leasingu.
• 05_ 2016: 1.077 CNG aut: FIAT Doblo, FIAT Ducato, VW Passat, Iveco Daily 
• úspora PHM cca 10 milionů Kč/rok



CNG taxi



CNG autobusy - Česká republika

2.Q 2016: 
970 CNG busů

- Brno
- Ostrava
- Opava
- Havířov
- Prostějov
- Tábor
- Pardubice
- Karlovy Vary
- Frýdek Místek
- Liberec
- Jablonec
- Znojmo
- Semily
- Louny
- Roudnice
- Litoměřice
- Česká Lípa
- Jeseník
- Trutnov
- Teplice
- Plzeň
- Přerov
- Jablonec
- Kladno
- Jihlava



CNG autobusy v Praze a Středočeském kraji



Garážování vozidel na zemní plyn

Vyhláška MV č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb (ze dne 6. září 2011) řeší vybavení garáží pro parkování CNG vozidel.
§21 odst. 2: Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být 
vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s českou technickou normou uvedenou 
v příloze č. 1 části 1 bodu 2 a části 17 
Část 1 bod 2) ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
Část 17) ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (1. září 2011)

Požadavky na vybavení garáží a jiných prostorů, používaných k parkování, odstavování a stání CNG 
vozidel a vymezení podmínek pro projektování, výstavbu a provoz stanovuje Technické pravidlo GAS 
TPG 982 01 Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG. Toto 
pravidlo platí od 1. 5. 2013.

Požadavky a podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly CNG vozidel stanovuje Technické doporučení 
GAS TDG 982 02 Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným 
systémem CNG. Toto doporučení platí od 1. 2. 2009.



Směrnice EU o zavádění infrastruktury 
pro alternativní paliva

• zajistit vybudování minimální infrastruktury plnicích stanic pro vozidla na CNG, a 
to v případě plnicích stanic ve městech do roku 2020 a v případě plnicích stanic na hlavní 
síti TEN-T do roku 2025. Rozsah této sítě plnicích stanic má záviset na rozhodnutí 
členského státu na základě analýzy poptávky na trhu, přičemž indikativní (doporučená) 
vzdálenost mezi jednotlivými plnicími stanicemi je 150 km

 
• zajistit do roku 2025 vybudování minimální infrastruktury plnicích stanic pro 

vozidla na LNG, přičemž indikativní (doporučená) vzdálenost mezi jednotlivými 
plnicími stanicemi je 400 km v rámci hlavní sítě TEN-T



Predikce vývoje CNG/LNG v dopravě do roku 2040
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10% podíl spotřeby ZP na celkové spotřebě PHM v dopravě

Predikce prodeje ZP v dopravě do roku 2040 (dle ČPS)

Predikce vývoje vozového parku do r. 2040 (dle ČPS)
Optimistický scénář:

•  Zachování podpory CNG v 
dopravě do dosažení 10% podílu 
celkové spotřeby PHM

•  Zachování nulové silniční daně

•  Zachování zvýhodněné spotřební 
daně na CNG v dopravě po roce 
2020

•  Podpora nákupu vozidel na CNG

•  Podpora „čistých“ vozidel v 
městských aglomeracích (parkovací 
zóny, pruhy)

•  Odstranění legislativních bariér v 
oblasti garážování a servisu

•  Podpora rozvoje infrastruktury



www.cng4you.cz
www.ppas.cz/cng
www.cng.cz
www.cngcompany.cz
www.cngplus.cz

www.ngvaeurope.eu
www.mobile.de

Mobilní aplikace PP – CNG stanice
PP CNG Facebook

CNG na webu



Děkuji za vaši pozornost

Kontakt:
Ing. Jan Žákovec - Pražská plynárenská, a.s.
M +420 724 104 874
E: jan.zakovec@ppas.cz
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