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Představení Asociace NGV o.s. 

• Sdružení subjektů zabývajících se problematikou 
CNG/Biometanu v dopravě např. 

• VŠCHT Praha 
• ČVUT FS 
• Česká bioplynová asociace o.s. 
• Sdružení automobilového průmyslu 
• Výrobci a prodejci technologií a uživatelé 

• Jsme členem evropské NGVA Europe  
• Projekt EU Spolupráce – Technologické platformy 

• Strategická výzkumná agenda 
• Implementační akční plán  
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Představení Asociace NGV o.s. 

• Aktivity 
• www.ngva.cz s poradenským servisem 
• PR v médiích (HN/Ihned, regionální deníky, ...)  
• Každoroční konference společně s Českou automobilovou 

společností 
• Účast na seminářích, jednání s úřady (spotřební daň) atd. 
• Projekty – program Ten-T - LNG 
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Co je biometan? 
• Biometan je vyčištěný bioplyn, ze kterého jsou odstraněny nežádoucí složky (voda, síra, CO2) a 

tím vzroste obsah metanu (nositele energie) z cca 60% na 95 – 98% 
• Je 100% zaměnitelný se zemním plynem, tzn. po stlačení lze využívat ve vozidlech na CNG   
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Emise CO2 – porovnání paliv (zdroj DENA – Německá energetická agentura) 



Co je biometan? 
Dostupnost a porovnání s ostatními 

biopalivy  
• Bioplyn/Biometan vykazuje 

nejvyšší výnos z energetického 
hlediska z 1 ha 

• Vzniká z účelově pěstovaných 
plodin (kukuřice), nebo na ČOV 
popřípadě skládkách 
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Expertní zprávy a studie 
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• The role of natural gas and 
biomethane in the fuel mix of the future 
in Germany 

• Future transport fuels – report of 
European expert group on future 
transport fuels January 2011 



Příklady použití 
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• Model využívání CNG a biometanu je 
• plně nasaditelný v současné době s ohledem na dostupné a prověřené 
technologie 
• použitelný jak v osobní, autobusové a nákladní dopravě 
• ověřený v jiných zemích, např. Švédsko 

• v současné době 12% autobusů veřejné dopravy je poháněno metanem 
• 60% biometan 
• 40% CNG – zemní plyn 



Potenciál CNG a biometanu v ČR 
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• CNG je ideální pro  
• městské autobusy 
• živnostníky s lokálním rozvozem zboží 
• taxislužby 
• sanitní vozy atd. 

 
• Biometan je ideální pro  

• vše zmíněné v sekci CNG 
• svoz komunálního odpadu/skládkový plyn 
• producenti bioplynu na zemědělských farmách  



Aktuality v oblasti CNG 
Vozidla, flotily 
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• Nová Opel Zafira CNG 
• Škoda CitiGo/VW Up CNG 
• Česká pošta 460 CNG vozidel 
• VW Golf CNG v prodeji 10/2013 
• Octavia CNG v 1Q/2014 
• Vstupuje v platnost daňová 

povinnost v ČR – 0,36 Kč/m3 
• VW Passat 1,4 TSI Ecofuel 

vyhlášen ADACem Automobilem 
budoucnosti  

• Avízo modelu Audi A3 CNG na 
rok 2013 a následně modelu A4 



Aktuality v oblasti CNG 
Vozidla, flotily 
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• Audi sází na E-gas – syntetický 
metan 

• Nový model MB B v roce 2012 
• Nová Panda CNG v roce 2012 
• MB E NGT oceněn titulem Taxi 

roku odborného časopisu „Taxi 
Heute“ 

• V USA Honda Civic CNG zvolena  
„Green Car of the Year 
 



Přehled řešení vozidel 
Originální vozidla, přestavby 
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• Bioplyn (60% CH4 + 35% CO2+...) není Biometan (95+% CH4) ! 
• Biometan = Zemní plyn, BioCNG = CNG, pro plnění vozidel nutné 

stlačení na 200 -250 bar 
• Přestavby vs. Originální vozidla 

 
 



Přehled řešení vozidel 
Příklady přestaveb 
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Provádí se u  
• osobních vozidel s benzínovými motory 
• Nákladních vozidel a mechanizace s dieselovými motory 

 
 
 



Přehled řešení vozidel 
Nabídka originálních vozidel 
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Přehled řešení vozidel 
Nabídka originálních vozidel - traktory 
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Valtra N101 HiTech 
Motor 4,4 l, 81 kW 
Dualfuel – provoz na 70% metanu + 3 l 
nafty nebo pouze na naftu 
Nádrže na plyn 168 l = odpovídá cca 30 l 
nafty 

Steyr6195 CVT 
Motor 3,0 l, 100 kW 
Monolfuel – provoz na 100% metanu 
Nádrže na plyn 264 l = odpovídá cca 47 l 
nafty 



Kapacitní požadavky producentů bioplynu 
Modelový případ producenta bioplynu 
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• Předpoklady 3 x traktor, 2 x dodávkový 
vůz 

• Roční úspora cca 0,6 mil. Kč 
• Návratnost do 4 let se zohledněním 

nákladů na přestavbu vozidel 
• Denní potřeba 260 kg bioCNG lze pokrýt 

produkcí zařízení s výkonem 20 m3/h po 
dobu 20 h denně 

• To odpovídá cca 10-15% kapacity 
produkce bioplynu (typické stanice 600 
kWe). Tuto produkci lze maximalizovat 
enzymy bez možnosti vyššího odkupu 
elektřiny, ale s možností výroby 
vlastního paliva  



Shrnutí 
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• Provoz dopravních prostředků na CNG má významné ekonomické a ekologické přínosy 
• Při využití biometanu jsou tyto aspekty dále zvýrazněny díky obnovitelnosti zdroje s lokální 

výrobou a téměř neutrální CO2 bilanci 
• Na zemní plyn využívaný v dopravě je aplikována spotřební daň, biometan od této spotřební 

daně je však osvobozen 
• Na trhu je dostatečná nabídka osobních a užitkových vozidel upravených na pohon 

CNG/BioCNG, nabídka sériově nabízené zemědělské mechanizace se rozšíří o traktory v roce 
2015. Nedostatek v nabídce lze řešit dodatečnými přestavbami vozidel. 



Představení společnosti 

110ti letá tradice strojírenské výroby na jihu Čech 
 
 
Komplexní aktivity v oblasti CNG: 
 
–  výroba a vývoj plnicích technologií, projekční a inženýringové práce, stavby čerpacích 

stanic na klíč vč. financování, servis, spolupráce s výrobci vozidel, kalkulace úspor a doby 
návratnosti investice, poradenská činnost 

 
 
Kontakt: 
 
Král Václav Ing. 
manažer prodeje CNG 
MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s.  
mobil: 606 964 440  
vkral@mjs.cz 
www.jikovcng.cz  
 
 

 
 



Veřejné vs. vnitropodnikové/domácí plnění CNG 



Technologie plnění CNG 
 
Pomaluplnící zařízení (firemní, privátní = vlastní) 
• Výkon 5 m3/hod 
• Bez tlakového zásobníku 
• Nejsou definovány odstupové vzdálenosti – 

musí být bezpečné 
• Plynová přípojka většinou nízkotlak 
 
Rychloplnící zařízení (firemní = vlastní) 
• Výkony do 20 m3/hod 
• Tlakový zásobník do 960 l 
• Plynová přípojka většinou NTL 
• Nízké nároky na schvalování i provoz 
 
Rychloplnící stanice (veřejné i vlastní) 
• Výkony od 20 m3/hod 
• Tlakové zásobníky nad 960 l 
• NTL, STL, VTL přípojky plynu 
• Odstupové vzdálenosti 
• Stavební povolení, schvalování, legislativa,… 
 

 
 



Ekonomika provozu 

Cena Natural 95 + nafta na veřejné čerpací stanici 
36,00 Kč/l 
 
Cena CNG na veřejné plnicí stanici 
18,50 Kč/m3 …. 25,90 Kč/kg 
 
Cena CNG vlastního plnícího zařízení – Ø  
= zemní plyn + náklady na servis + náklady na elektřinu + odpis + spotř. daň + DPH 
= 10 + 1,20 + 1,00 + 1,00 + 0,36 +21 %   
16,41 Kč/m3 …. 22,97 Kč/kg 
 
 

Porovnávací rovnice: 
1 m3 CNG           =         1 l benzínu         =         0,9 l nafty 
CNG 16,41 Kč    vs.    Benzín 36,00 Kč   vs.   Nafta 32,40 Kč 

 
 



Děkujeme za pozornost 


