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The CO2 target is cumulative!

 Očekávaný růst světové poptávky po energii dále navyšuje výzvu
po redukci emisí CO2 (jen emise z dopravy mají být sníženy o ca
40% podle 2014 /Climate Action Plan/)
 Jestliže CO2 emise nezačnou být významně redukovány hned(!),
cílové emise CO2 v roce 2040 nebudou dosaženy!
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CNG na 38. Internationales
Motorsymposium Wien 2017:
 Dr. Ludwig Möhring (WINGAS); Dr.-Ing. Jens Andersen,

(VOLKSWAGEN):

CNG Mobility – Scalable, Affordable and Available

Solution for Environmental and Climate Challenges
 Dr. techn. W. Demmelbauer-Ebner, Dipl.-Ing. C. Helbing, Dr. rer.nat. S.

Schlösser-Kranzusch, Dipl.-Ing. Jörg Worm, (VOLKSWAGEN):

The new EA211 1.0 l TGI 3-cylinder engine from

Volkswagen and CNG from the OEM perspective
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Další výstupy z 38. IWM 2017:
 Automobilový průmysl nechce při budoucí redukci emisí

CO2 (ale i PM a NOx) spoléhat pouze na E-mobilitu
 Poukazuje na skutečnost, že CNG je excelentní možností
„pohotově dostupné technologie pro aktivní
environmentální a klimatickou ochranu“
 Poukazuje na jasné benefity v emisích CO2, NOx a PM
 Technologie CNG je vyvinuta pro výrobu velkého počtu
cenově dostupných vozidel
 Infrastruktura CNG v Evropě je dobře rozvinuta (v ČR na
více než 50% cílových počtů)
 Zemní plyn pro dopravu je – z hlediska jeho světových
zásob - dlouhodobě dostupný
 Použití zemního plynu v dopravě umožňuje budoucí
dekarbonizaci prostřednictvím bioCNG a SNG
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Prodej ZP ve formě CNG/LNG
v m3/rok v ČR (NAP CM):
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CNG výsledky roku 2017:
 Nárůst prodeje CNG dosáhl

v roce 2017 + 13,9%
(ve srovnání s rokem 2016)
 Počet plnicích stanic CNG v

současné době dosáhl hodnoty
172 stanic (ve srovnání se 75
stanicemi na konci roku 2014)
 300 CNG stanic by mělo být

postaveno do roku 2025 (NAP CM)
 1 LNG stanice je v provozu (Louny)
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Proč nastřikovat biomethan
do plynárenské sítě?
 Výrazně zvyšuje energetickou účinnost bioplynových

stanic a může tak přispět k plnění závazků ČR v oblasti
úspory energií (směrnice EED)
 Mohl by významně přispět k plnění závazků ČR v oblasti
omezení emisí CO2 z výroby energií
 Přináší lepší využití zemědělské půdy již dnes využívané
pro cíleně pěstované energetické plodiny
 Námět je v plném souladu s evropskou legislativou
 Přestože jde o OZE, může - na rozdíl od FV, VE či MVE pomoci elektroenergetice v balancování elektrizační
soustavy
 Mohl by přispět k plnění závazků ČR v oblasti emisí z
dopravy
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Proč právě biomethan?
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Produkce emisí z dopravy
(novela ZOO po 1.čtení)
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Bioplyn a biomethan v Evropě:

 Celkové množství vyrobeného bioplynu v ČR přesahuje hodnotu 1
mld.m3/rok
 Kapacita fermentorů BPS obvykle přesahuje možnosti užití bioplynu v
lokální kogeneraci
ČPS -

www.cgoa.cz

Současné/budoucí využití
bioplynu:

 V lokálních poměrech staveb BPS obvykle není možno využít
teplo produkované kogenerační jednotkou (s výjimkou zhruba
20% tepla potřebného pro ohřev fermentorů)
 Více než 50% tepla, které již je ve formě topné vody 90/70°C
se maří na chladičích
 Konverze na biomethan a jeho nástřik do plynárenské sítě by
přivedla konvergovaný bioplyn do míst, kde bude využit (např.
ve vzdálené kogeneraci ze 100%) nebo pro dopravní účely
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Princip membránové
technologie upgradingu
bioplynu na biomethan
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Nástřik biomethanu nebo H2 do
plynárenských sítí (skladování
energie)
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NAP CM – úkoly:
 MF ČR (MPO + MŽP + MD ČR) – snížená sazba spotřební

daně i po roce 2020:
 Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje

vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025 prošlo v
loňském roce mezirezortním projednáním a je připraveno pro
schválení ve vládě ČR
 MV ČR – odstranění bariér v garážování CNG vozidel:
 na základě jednání tří NM MPO, MŽP a MD ČR s GŘ HZS v

loňském roce byly vzájemně předány podkladové materiály,
které ve svém důsledku pravděpodobně povedou ke
sbližování stanovisek obou stran ohledně porovnání
bezpečnosti parkování benzínových a CNG vozidel
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Garážování CNG vozidel
 Na základě statistiky požárů v českých garážích

získaných v prosinci 2017 od GŘ HZS byly zpracovány
první orientační rozbory a ukazuje se, že
pravděpodobnost vzniku požáru srovnatelného
benzínového a CNG vozidla je relativně vysoko nad
obecně akceptovanou mírou rizika takového požáru
 Shora uvedené podklady budou nyní dále rozpracovány

a předpokládá se, že – po jejich vyhodnocení v rámci
Pracovní skupiny NAP CM – budou předloženy GŘ HZS
k diskusi dalších kroků
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NAP CM – úkoly:
 MZe (ERÚ + MPO + MŽP) – podpora využití biomethanu v

dopravě:
 Pro využití biomethanu v dopravě byly na MŽP i MPO

vypsány podpůrné programy
 Plynárenské společnosti připravují několik pilotních projektů
podporujících rozvoj použití biomethanu (zejména pro
dopravní účely) využitím distribuční plynárenské sítě pro
dopravu biomethanu ke koncovým zákazníkům (např.
existujícím CNG stanicím)
 Biomethan nemusí být obecně produkován výhradně z
bioplynových stanic, nýbrž může být využito i syntetického
biomethanu, tj. např. vodíku vyrobeného elektrolýzou vody za
použití „zelené elektřiny“ s následnou metanizací, nebo může
být vodík vstřikován případně i přímo do plynárenské sítě.
ČPS -

19. 2. 2014

www.cgoa.cz

Podpora CNG povede k dobudování
infrastruktury (dojezdové vzdálenosti) a
přispěje k budoucí dekarbonizaci dopravy
prostřednictvím bioCNG a SNG:
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