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Snižování nákladů na pohonné hmoty 
použitím Stlačeného zemního plynu CnG

CNG je mezinárodní zkratka pro stlačený zemní plyn. Zemní plyn je možno využít 
i v dopravě jako palivo pro spalovací motory. Pro tyto účely se z hlediska koncentrace 
energie musí stlačit asi 200 x pomocí vysokotlakých kompresorů. I po stlačení 
zůstává CNG v plynné formě, což usnadňuje jeho dopravu a rozptýlení ve spalovacím 
prostoru. CNG patří mezi tzv. ekologická paliva. Oproti naftě nebo benzínu či LPG 
má výrazně nižší úroveň emisí, který jsou v jednotlivých složkách o 20 až 99 % nižší. 
Velmi důležité je to, že se v podstatě netvoří nebezpečné pevné částice. Přínosy 
provozu na CNG jsou ale především ekonomické. Náklady na provoz na CNG jsou 
oproti benzínu o cca 60 % nižší, oproti naftě o cca 40 % nižší, oproti LPG o 20 % nižší. 
Vozy s pohonem na CNG jsou osvobozeny od silniční daně.

V osobních a užitkových vozidlech 
se kombinuje pouze s benzínovými 
motory, v nákladních automobilech 
se kombinuje i s naftovými motory. 
CNG vozidla obecně mají obdobnou 
pořizovací cenu jako vozy s naftovými 
motory, záleží potom na výbavě vozu, 
speciálních technických požadavcích, 
vyjednaných podmínkách s konkrét-
ním prodejcem apod. CNG originální 
vozidla mají veškeré garance od výrob-
ců, kteří ručí za vývoj a koncepci vozu, 
komponenty, materiály, montáž atd. 

Vzhledem k vysokým pracovním tlakům 
CNG je právě bezpečnosti vozů věno-
vána výjimečná pozornost, z čehož 
vyplývá bezpečnější způsob uložení 
pohonné hmoty v robustních tlako-
vých nádržích vybavených speciálními 
multifunkčními ventily. Výsledkem 
je vyšší bezpečnost provozu těchto 

automobilů než u kapalných PHM či 
LPG. U originálních vozidel jsou tlakové 
nádrže umístěny pod podlahou a ne-
představují omezení pro uživatele. 

Od 1. 9. 2012 je umožněn vjezd 
a parkování CNG vozů v podzemních 
a krytých garážích. 

Ve světě je využívání stlačeného 
zemního plynu v dopravě v podstatně 
pokročilejší fázi vývoje. Celkem bylo 
ke konci roku 2011 ve světě používáno 
14,5 milionů CNG vozidel. Z toho v Ev-
ropě 1,5 mil a v České republice pouze 
3 500 vozidel. Podobná situace jako 
s vozidly je i u čerpacích, technicky 
správně u plnicích stanic na CNG. Jejich 
rozšíření je samozřejmě přímo úměrné 
počtu vozidel. Aktuálně je v ČR 37 ve-
řejných stanic a další řada soukromých 
plnicích zařízení, každým rokem tento 
počet narůstá. V případě, že není do-
stupná v okolí veřejná stanice, je možno 
řešit problematiku plnění vlastní „vnit-
ropodnikovou“ čerpací stanicí na CNG.

Z pohledu technologie lze rozlišit dva 
způsoby plnění a dle toho pak i plnicí 
stanice a zařízení:

Pomalé plnění / pomalu plnicí stanice - 
kompresor stlačuje zemní plyn v reál-
ném čase přímo do nádrže automobilu 
– tlakové láhve na CNG. Doba plnění
 je závislá na výkonu kompresoru 
a na velikosti objemu tlakových láhví. 
Tento systém je investičně a technicky 
nejméně náročný, ale má nevýhodu 
delší doby čerpání. Typickou aplikací 
pomalého plnění jsou takzvané 
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domácí či vnitropodnikové plnicí 
zařízení na CNG, které pracují zpravi-
dla se vstupním tlakem plynu 0,01-0,2 
baru z domovních rozvodů a dovolují 
uživateli naplnit vozidlo v době odstáv-
ky přes noc či přes den. Lze využít pro 
osobní a lehká užitková vozidla, která 
nejezdí nepřetržitě. Technické a legis-
lativní podmínky pro instalaci těchto 
plniček jsou minimální a za určitých 
okolností je lze umístit i uvnitř budov, 
např. v garáži. Tato plnicí zařízení obec-
ně mají výkon do 20 m3/hod. 

Rychlé plnění / rychle plnicí stanice – 
kompresor stlačuje zemní plyn do vzá-
jemně propojených tlakových nádrží, 
ve kterých je skladován. K vlastnímu 
plnění vozu dochází prostřednictvím 
výdejního stojanu nebo zařízení pře-
pouštěním stlačeného plynu z tlakové-

ho zásobníku do tlakových láhví ve vo-
zidle. Plnění trvá v řádu několika minut 
(2-5) a je z hlediska uživatele plně srov-
natelné s tankováním tradičním paliv 
u čerpacích stanic s benzínem nebo naf-
tou. Kompresory stlačují plyn do tlako-
vých zásobníků tak, aby zásobníky byly 
stále plné a k dispozici pro plnění. Tento 
režim je využíván u veřejných CNG 
plnicích stanic a jeho nevýhodou je 
vyšší investiční náročnost. Výkon těchto 
stanic je zpravidla vyšší než 20 m3/hod. 

Z pohledu uživatele mohou být rychlé 
plnicí stanice realizovány jako veřejné 
nebo neveřejné. 

Veřejné plnicí stanice disponují tou 
nejvyšší plnící kapacitou. Vázány jsou 
na dopravní infrastrukturu nebo přímo 
integrované do klasických benzínových 

čerpacích stanic. Jsou vybaveny výdej-
ním stojanem s kalibrovanou měřicí 
technikou. Bezobslužné stanice jsou vy-
baveny ještě platebním terminálem pro 
použití platebních nebo jiných karet. 

Neveřejné plnicí stanice, možno je 
nazvat také vnitropodnikové nebo 
areálové, mají stejný technický koncept 
jako veřejné, ale jsou navrženy pro kon-
krétního zákazníka, uživatele (firmu), 
pro jeho podnikovou flotilu vozidel. 

Výdej CNG může být zajištěn pomo-
cí jednoduchého výdejního zařízení. 
Jedná se o pohodlné a efektivní řešení, 
plnění vozidel je možno zajistit přímo 
v prostoru uživatele, čímž odpadá 
závislost na veřejných plnicích stanicích.
Další výhodou je skutečná minima-
lizace nákladů na pohonné hmoty.

Kontakt:
Asociace NGV o. s.
Ing. Jiří Slíva, člen představenstva Asociace NGV, Kněžskodvorská 2277/26, CZ 370 04 České Budějovice
E-mail: jsliva@ngva.cz
Tel.: +420 602 160 474 Ing. Jiří Slíva, Asociace NGV o. s. 
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NGVA = Natural Gas Vehicles 
Asociation = nezisková odbor-
ná platforma pro podporu im-
plementace a provozu techno-
logií pro využití zemního plynu 
a biometanu v dopravě. Ná-
plní platformy je sdružování 
odborníků a společností v ob-
lasti technologií NGV, ustano-
vení technologické platformy 
na úrovni ČR, spoluvytváření 
metodiky, vzorů a sjednocení 
norem, školení, osvěta, moni-
toring, mezinárodní interakce, 
podpora a vytváření zázemí 
v oblasti NGV.

Dodávky na CNG


