
 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

Abstrakt 

 

Práce pojednává o možnosti využití stlačeného zemního plynu v městské hromadné dopravě. 

Uvádí přímé srovnání emisních parametrů dieselových a CNG autobusů a jejich postupný 

vývoj. Dále popisuje výhody a nevýhody CNG  v městské autobusové dopravě. 
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Abstrakt 

Thesis discusses the possibility of using compressed natural gas in public transport. Presents a 

direct comparison of emission parameters of diesel and CNG buses and their gradual 

development. It also describes the advantages and disadvantages of CNG urban bus transport. 
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Úvod 

Naprostá většina vozidel městské hromadné dopravy je stále poháněná konvenčními 

vznětovými motory. V posledních letech se ovšem v městské hromadné dopravě začíná 

uplatňovat čím dál častěji alternativní pohon s provozem na stlačený zemní plyn (CNG). 

Přechod městských dopravních prostředků na stlačený zemní plyn přináší značné výhody, 

zejména tak snížením emisí pevných částic a nemalou úsporu provozních nákladů. 

 

Ve světě se každým dnem zvyšuje počet dopravních prostředků v provozu, které do ovzduší 

vypouští škodlivé látky v podobě výfukových emisí oxidu uhelnatého CO, oxidu dusíku 

xNO , nespálených uhlovodíků HC a pevných částic PM. Nejvíce postižené oblasti jsou právě 

velká města, u kterých je hustota dopravy a s tím spojené množství vypouštěných škodlivých 

látek enormní. V roce 2013 byly dokonce na území české republiky v 37 městech překročeny 

imisní limity na 100 % jejich území, vychází z výroční zprávy Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).  Současným řešením snížení škodlivých látek ve 

velkých městech je postupné nahrazení stávajících konvenčních paliv, pohonem na plynná 

paliva. Jako nejvhodnější řešení pro bezprašná města se jeví stlačený zemní plyn ( CNG ). 

 

Podle Českého plynárenského svazu v minulém roce jezdilo v České republice ve více než 35 

městech 523 autobusů poháněných stlačeným zemním plynem, v letošním roce se podle 

odhadů má tento počet navýšit o nejméně 300 nových autobusů s tímto pohonem. Stále se 

zvyšující podíl dopravních prostředků na CNG je spojen s výstavbou nových plnících stanic. 

V současné době je v České republice k dispozici 81 plnících stanic CNG.  

 

Dosavadní zkušenosti použití zemního plynu v městské dopravě prokázaly, že se jedná o 

adekvátní náhradu za tradiční kapalná paliva, a tak je možné ve výhledu několika let počítat 

se stále se zvyšujícím zastoupením autobusů spalující CNG, které jsou šetrné k životnímu 

prostředí, ekonomicky výhodné a praxí prověřené dopravní prostředky. 
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1. Cíl mé práce 

V této práci se budu zabývat pohonem Autobusů městské dopravy na stlačený zemní plyn 

(CNG - Compressed Natural Gas). Prozkoumám výhody a případné nevýhody tohoto řešení 

s ohledem na životní prostředí, ekonomiku provozu a návratnost  investice,  praktické využití 

v běžném provozu, náročnost přestavby a také rozdílné náklady na  pořízení nových  autobusů 

s tímto alternativním pohonem oproti konvenčním pohonům spalující nejčastěji motorovou 

naftu.  

 Dále bych se chtěl zaměřit na infrastrukturu čerpacích stanic CNG v České republice, výhody 

a nevýhody při plnění nádrží a případná bezpečnostní rizika. V neposlední řadě uvedu 

vlastnosti zemního plynu a přímé srovnání emisních parametrů dieselových a CNG autobusů. 
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2. Zemní plyn 

Zemní plyn je v čisté formě bezbarvý, hořlavý přírodní plyn bez zápachu, který je přibližně 

dvakrát lehčí než vzduch. Jeho charakteristickým znakem je vysoký podíl metanu, který 

dosahuje až 99% (tab.2), patří mezi nejčistší a nejbezpečnější primární paliva. Během 

spalování zemního plynu se na rozdíl od jiných fosilních paliv do ovzduší uvolňuje menší 

množství jedovatých látek. Řadí se do skupiny topných plynů využívaných k vytápění budov, 

k vaření, k výrobě elektrické energie a pohonu motorových vozidel. Zemní plyn se před 

dodáním do rozvodného systému suší, zbavuje mechanických nečistot a nežádoucích 

příměsí.[1, 2] 

2.1 Vlastnosti a složení zemního plynu 

Zemní plyn je palivo tvořené z 90 až 98 % čistým metanem, příměsí uhlovodíků a inertních 

plynů. Nežádoucími složkami zemního plynu jsou sirovodík a vodní páry, které způsobují 

korozi kovových částí. Dělí se podle energického obsahu na dva druhy: [47] 

1. Zemní plyn H  (high – vysoký energetický obsah) – obsahuje 90 – 99 % metanu. Podíl  

      nehořlavých složek ( 22 CON  ) se pohybuje pod 5%. [2] 

2. Zemní plyn L   (low – nízký energetický obsah) – má vyšší podíl nehořlavých složek,  

            přes 10 % obj.).[2] 

Parametr Hodnota 

Hustota 0,69  

Výhřevnost 38.1 MJ  

Rosný bod spalin 58-59 °C 

Zápalná teplota 650 °C 

Množství spalovacího vzduchu 9,56  ZP 

Teplota plamene 1 925°C (se vzduchem) 

Mez výbušnosti se vzduchem 5 – 15 % obj. 

Oktanové číslo 130 

Tabulka č. 1: Fyzikálně chemické vlastnosti zemního plynu [1, 3, 38] 
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složky zemního plynu 

Objemový podíl složky v zemním plynu ( obj.%) 

Tranzitní 

Zemní 

plyn 

Norský 

Zemní 

plyn 

Alžírský 

Zemní 

plyn 

Jihomoravský 

Zemní plyn 

Holandský 

Zemní plyn 

Metan 4CH  98,39 85,8 86,9 97,7 81,8 

Etan 62HC  0,44 8,49 9 1,2 2,8 

Propan 83HC  0,16 2,3 2,6 0,5 0,4 

Butan 104HC  0,07 0,7 1,2 - 0,2 

Pentan 125HC  0,03 0,25 - - 0,09 

Dusík 2N  0,84 0,96 0,3 0,6 14 

Oxid uhličitý 2CO  0,07 1,5 - - 0,89 

Tabulka č.2: složení zemních plynů [2, 38] 

Zemní plyn určený pro pohon plynových motorů je nejčastěji uchován v plynném skupenství 

při tlaku okolo 20MPa (odtud zkratka CNG – Compressed natural gas), nebo zkapalněním při 

teplotě -162°C (LNG – liquefied natural gas). Hustota LNG se pohybuje okolo 410 kg/ 3m  s 

výhřevností 54,8 MJ/kg, při zkapalnění dochází přibližně k 600-násobnému zmenšení 

původního objemu, což je přibližně 3x méně než v případě stlačeného zemního plynu CNG. 

Zkapalňování je ovšem finančně velmi nákladné, proto se v převážné většině používá stlačený 

zemní plyn. Vlastnosti a složení zemního plynu se mohou lišit zejména podle zdroje (místa 

těžby) a způsobem úpravy v místě ložiska.[46] 

2.2 Vznik a těžba zemního plynu  

2.2.1 Vznik zemního plynu 

Vznik zemního plynu předpokládají tři zásadní hypotézy a to organická, anorganická a tzv. 

abiogenní hypotéza vzniku zemního plynu 

1. Organická hypotéza: Většina odborníků se přiklání právě k této teorii. Zemní plyn 

se často nachází na stejných místech s ropou a černým uhlím. Je tedy velmi 

pravděpodobné, že vznikal s těmito surovinami za postupného rozkladu 

rostlinných a živočišných zbytků. 

2. Anorganická hypotéza: Tato teorie předpokládá, že zemní plyn vznikal řadou 

chemických procesů z anorganických látek. 
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3. Abiogenní hypotéza: tato hypotéza nám říká, že zemní plyn vznikal z uhlovodíků, 

které byly přítomny na zemi již od samého počátku jejího vzniku. Uhlovodíky se 

štěpily na metan, který se následně pod zemským povrchem přetvořil v zemní 

plyn.[5,6] 

2.2.2 Těžba zemního plynu 

Způsob těžby zemního plynu nejvíce ovlivňuje jeho naleziště a s tím spojený vznik zemního 

plynu. Podle složení rozeznáváme zemní plyn karbonský a naftový, který je v současné době 

nejvíce tažený.[45] 

1. Zemní plyn naftový: Naleziště se nejčastěji nachází v pórovitých horninách, které jsou 

ohraničené nepropustnými vrstvami a vodou, kde se v průběhu tisíců let jako 

specificky lehčí látka nahromadil nad vrstvami ropy nebo vody. Vrtná souprava je 

zavedená přímo do pórovitých vstev ložisek, která se nejčastěji nachází v hloubce do 

3km pod zemským povrchem. Některá naleziště zemního plynu se však mohou 

nacházet v hloubkách až kolem 8km. Ložiska se nachází jak na pevnině (Rusko, 

Alžírsko, Nizozemí), tak i pod mořským dnem (např. Severní moře)  

2. Zemní plyn karbonský: Jelikož vznikal dlouhodobou přeměnou prvohorních rostlin v 

černé uhlí, jeho naleziště se nachází právě v ložisku černého uhlí, kde se při těžbě 

uvolňuje a musí být z bezpečnostních důvodů odsáván jako tzv. degazační plyn. 

Zemní plyn karbonský je vždy suchý a je možné jej těžit i přímo vrty z uhelných 

slojí.[6,7] 

Zemní plyn je nutné před distribucí upravit na takovou kvalitu, aby ho bylo možné použít bez 

dalších úprav pro komerční využití. Čištění je velmi závislé na složení plynu. Zemní plyn 

tažený zároveň s ropou obsahuje vysoký podíl vyšších uhlovodíků a to převážně nasycené 

uhlovodíky, které jsou za normálních podmínek v plynné fázi (etan,propan a butan). Některá 

ložiska obsahují i uhlovodíky za normálních podmínek v  kapalné fázi, jedná se o Petan a 

výše. Při čištění se tyto složky oddělují jako plynný kondenzát a jejich směs je nazývá 

Gazolín nebo také přírodní benzín. Při čištění je třeba odstranit další složky jako je třeba sirné 

látky a voda, které mohou způsobovat korozi zařízení. Dále je třeba zemní plyn sušit, jelikož 

vlhkost by mohla být příčinou ucpání plynovodů, protože voda s metanem může za určitého 

tlaku a teploty tvoří pevné hydráty.[45] 
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Ložisko zemního plynu může být tzv. dvoufázové (plyn-voda), kde se společně se zemním 

plynem nachází také voda. Ideální postup je navrtání samotného vrcholu struktury co nejdále 

od rozhraní plyn-voda. a třífázové ložisko, plyn-voda-ropa (obr.1) u kterého je důležité vytěžit  

nejdříve ropu a poté až přistoupit k těžbě zemního plynu. Pokud by se zemní plyn vytěžil jako 

první, poklesl by tlak a zvýšila se viskozita ropy, čímž by se značně snížilo vytěžitelné 

množství zemního plynu a ropy.[5,7] 

2.2.3 Zásoby zemního plynu 

Celkové zásoby zemního plynu (obr.č.1) mají podle odhadů být 312m511x10 . Předpokládaná 

životnost těchto zásob podle odhadů a dnešního množství taženého zemního plynu se 

předpokládá až na 200let. Zásoby zemního plynu je možné rozčlenit do tří kategorií a to na 

prokázané, pravděpodobné a potencionální. 

1. Prokazatelné zásoby zemního plynu: Tyto zásoby zemního plynu představují 

prověřené zásoby při současné technické úrovni a dosahují 312m164x10  a při současné 

těžbě by měly vydržet do roku 2060. Největší prokazatelné zásoby se nachází v Rusku 

a na Blízkém východě. Z celkového množství zásob zemního plynu se 71.7% nachází 

na pevnině a zbylých 28,3% pod mořským dnem. 

2. Pravděpodobné zásoby zemního plynu: Pod pojmem pravděpodobné zásoby zemního 

plynu se rozumí zásoby, které byly objeveny na ložiscích a vykazovaly velmi vysokou 

pravděpodobnost jejich výtěžnosti za podobných podmínek jako u prověřených zásob. 

Tyto ložiska jsou dosud technicky nevybavena a jejich pravděpodobné zásoby 

dosahují výše 312m347x10 . 

3. Potenciální zásoby zemního plynu: Pod tímto pojmem se rozumí tzv. nekonvenční 

zdroje, mezi které patří především hydráty metanu, což je pevná substance podobná 

sněhu, která je tvořená 20 % metanu a 80 % vody. Tyto zásoby se nacházejí v zemské 

kůře pod dnem oceánu. Zatím největší problém je obtížná těžba. Metody těžby jsou 

stále zkoumány a jednou z možností je tepelný rozklad hydrátů. Zásoby zemního 

plynu v podobě hydrátu se odhadují na 315m21x10 . Dále můžeme mezi tyto zdroje 

zahrnout tzv. CBM (Coal Bed Methan), což je metan, jehož původ je spojen se 

vznikem černouhelných slojí a je vázán v mikroporézní struktuře uhelné hmoty.  
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4. Zatím objevená ložiska plynových hydrátů jsou obrovská, jen na severní polokouli 

jsou tyto zásoby několikanásobně vyšší než zásoby naftového zemního plynu na celém 

světě.[6, 38] 

 

  Obrázek č.1: Celosvětové zásoby zemního plynu [6] 

2.2.4 Podzemní zásobníky zemního plynu 

V České republice jsou s výhodou využívány podzemní zásobníky zemního plynu, které 

nabízí mnohé výhody, mezi ty nejvýznamnější lze uvést pokrytí sezonní spotřeby. Spotřeba 

zemního plynu v zimním období je z důvodu vytápění daleko vyšší (odběr zemního plynu 

může být v zimním období až pětinásobně vyšší). Mezi další výhody podzemních zásobníků 

patří pokrytí zvýšené spotřeby plynu, na kterou je možné pohotově reagovat těžbou 

z podzemních zásobníků, dále jsou využívány jako rezervní zásoby v případě omezení, nebo 

přerušení dodávek plynu. Česká republika je primárně zásobovaná zemním plynem z Ruska ( 

pro které připadá asi 75% celkové dodávky plynu ) a Norska ( které dodává zbylých 25% ) , 

jejich dodávka je po celý rok rovnoměrná.  

Z těchto důvodů vzniklo na našem území několik podzemních zásobníků zemního plynu, v 

kterých je nutné za letního období akumulovat alespoň 20-30% celoroční spotřeby plynu. 

Způsob uložení zemního plynu pod zemi byl poprvé uskutečněn v roce 1917 u města Buffalo 

americkými energetiky, 
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kde vznikl první podzemní zásobník zemního plynu. Podzemní zásobníky zemního plynu 

mohou být přírodního původu (vytěžená ložiska ropy, zemního plynu) nebo uměle vytvořená 

(solné kaverny nebo opuštěné uhelné a jiné doly). V České republice je v provozu celkem 

osm podzemních zásobníků plynu, šest zásobníků provozuje společnost RWE Gas Storage, 

které jsou spojené do jednoho virtuálního plynového zásobníku a zbylé dva provozují 

společnosti MND (zásobník Uhřice) a SPP Bohemia, která provozuje zásobník v Dolních 

Bojanovicích na Jižní Moravě. [15,16] 

1. Zásobník Dolní Dunajovice: Podzemní zásobník Dolní Dunajovice je největším v 

České republice, byl objeven při regionálním seismickém průzkumu Karpatské čelní 

hlubiny poblíž obce Dolní Dunajovice, ložisko se nachází asi 6km severně od 

Mikulova a je tvořeno glaukonitickými pískovci a prachovci, které se na několika 

místech spojují až do sedmi hydrodynamických vrstev, částečně oddělených 

nepropustnými vrstvami jilovců.  Nadloží je tvořeno vapnitými jílovci a jeho uložiště 

sahá až do hloubky 1050m. Část technologie pro těžbu a vtlačení je společná a je 

tvořená čtyřmi boxerkompresory ČKD typ 4 JBK 240 s elektropohonem. 

2. Zásobník Háje: Tento zásobník se nachází 70km jihozápadně od Prahy a je prvním 

komerčně využívaným zásobníkem kavernového typu vybudovaného v krystalických 

strukturách. Zásobník Háje využívá celkového objemu zásobníku pro uskladnění 

plynu 3620000m . 

3. Zásobník Lobodice: Podzemní zásobník Lobodice, jehož úložná kapacita byla 

stanovena na 39m100x10  při maximálním vtláčecím tlaku 5.85Mpa. Vtláčení je 

v Lobodicích realizováno pomocí tranzitního tlaku přímo z plynovodu. Zásobník se 

nachází 13km jihozápadně od města Přerov a je prvním vybudovaným zásobníkem 

v České republice aquiferového typu. Zásobník Lobodice původně sloužil 

k uskladnění přebytečného koksárenského plynu z Ostravska, jehož provoz byl 

zahájen prvním vtlačením na jaře 25.5.1965. Koksárenský plyn byl skladován až do 

roku 1990, kdy byly odtěžené poslední zásoby svítiplynu  a došlo k nahrazení zemním 

plynem se současným zvýšením denního těžebního výkonu z 39m1x10  až 39m3.3x10 . 

Uskladněný plyn se nachází v hloubce 400-500 metrů, kde se původně nacházela slabě 

mineralizovaná voda. Z důvodu přítomnosti vody v zásobníku, která se po natlačení 

plynu podílí na plynotěsnosti, není možné ze zásobníku odčerpat veškerý uložený 
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plyn, aby se při těžbě nevracela společně se zemním plynem, a proto si zásobník 

ponechává svůj minimální provozní tlak okolo 3Mpa. Plynotěsnost zásobníku 

zabezpečuje podloží cca. 300m mocné neogenní bádenské sedimenty, které jsou 

tvořeny především vápnitými jíly. [39] 

4. Zásobník Štramberk: Na základě výzkumu, provedeného v 60 letech 20.století 

na jihomoravské uhelné pánvi, byla zjištěna akumulace zemního plynu v oblasti 

průzkumného pole Příbor – jih. V 70 letech bylo rozhodnuto o výstavbě plynového 

zásobníku na částečně vytěženém ložisku Příbor – jih, jehož výstavba začala v roce 

1981-1983. Během výstavby bylo vybudováno několik nových sond,  původní sondy 

byly opraveny, dále pak síť plynovodů,  která propojuje jednotlivé sondy a 

v neposlední řadě bylo vybudováno sběrné středisko. Podzemní zásobník Štramberk 

leží asi 35 km jihozápadně od Ostravy na území měst Štramberk, Kopřivnice,  

Ženklava na ploše cca 230Km  v hloubce 500-690m pod povrchem. Uskladnění plynu 

je zde prováděno bez použití kompresoru. 

5. Zásobník Třanovice: Podzemní zásobník Třanovice se nachází několik kilometrů od 

města Český Těšín na severní Moravě, byl vybudován na místě bývalého ložiska 

plynu. Stavební práce byly zahájeny v zimě roku 1994 a doprovázelo je vrtání nových 

sond s technologií radiového přenosu dat, dále pak probíhaly stavební práce při 

výstavbě nových objektů a příjezdových komunikací. Mezi lety 2009-2012 došlo s 

podporou Evropské unie k rozsáhlé modernizaci podzemního zásobníku, bylo 

rekonstruováno 5 starých sond a navrtáno 10 nových, čimž se navýšil denní těžební 

výkon na 39m8x10 , zapojením nevyužité geologické struktury, bylo dosaženo 

navýšení skladovacího prostoru až na 39m530x10 . 

6. Zásobník Tvrdonice: Podzemní zásobník Tvrdonice je vůbec prvním zásobníkem 

zemního plynu a nachází se poblíž měst Tvrdonice, Kostnice a města Břeclavi. 

Podzemní zásobník využívá prostoru přírodních ložisek kapalných a plynných 

uhlovodíků. Je nejstarším zásobníkem plynu v České republice, a tak jeho provoz 

přinesl řadu cenných zkušeností pří výstavbě zbylých zásobníků. Úložiště se nachází v 

hloubce mezi 1050 - 1600m pod povrchem, které je tvořeno převážně jemnozrnnými 

písky a z tohoto důvodu je nutné osadit těžební sondy filtry.[16] 
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2.2.5 Technické vybavení PZP 

U podzemních zásobníků je použita celá řada technického vybavení, která jsou nedílnou 

součástí při jejich provozu. Mezi technické vybavení se uvažuje rozsáhlá síť rozvodného 

potrubí společně s armaturami a měřícími členy, dále se zde nachází kompresory, kotelna, 

sběrné středisko, tlakovzdušná stanice, provozní sondy, chemické analýzy plynu a odorizace 

plynu. 

1. Síť rozvodného potrubí: Podzemní zásobník disponuje v nadzemní části rozsáhlou 

rozvodnou sítí, která spojuje v areálu jednotlivé sekce, kterými plyn projde včetně 

armatur, které musí být dimenzovány na maximální dovolený tlak. 

2. Měřící členy: Pokud chceme při tažení či vtláčení u zemního plynu znát jeho přesný 

objem, je nutné měřit jeho teplotu a tlak. K měření slouží převážně hmotnostní nebo 

turbínová měřidla založená na mechanickém či indukčním principu. Pro přesnější 

získání naměřených údajů se využívá více měřidel současně, naměřená data se 

zpracují pomocí výpočetní techniky.  

3. Kotelna: Při průchodu zemního plynu regulačními ventily při snižování tlaku dochází 

k expanzi a s tím spojeným výrazným snížením teploty, které by mohlo bez použití 

předehřevu ZP způsobit namrzání a tvorbu hydrátů. 

4. Chemická analýza plynu: Velmi důležitá je kontrola kvality taženého plynu, jelikož je 

nutné zajistit, aby plyn k distribuci měl stále stejné chemické vlastnosti, které zákazník 

požaduje.  Kontrola je realizována ve vyhrazené kontrolní místnosti. Zde jsou získány 

údaje převážně pomocí chromatografu a dále vyhodnocovány pomocí výpočetní 

techniky.  

5. Odorizace: Jelikož zemní plyn nezapáchá je nutné jej z bezpečnostních důvodů 

odorizovat, aby jej bylo možné pouhými lidskými smysly detekovat. Odorizace plynu 

bývá posledním dílčím krokem v PZP a je k této technologii určena speciální místnost 

či objekt. [39] 
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3. CNG 

Zkratka CNG vychází z anglického názvu ( Compressed Natural Gas ), což v překladu 

znamená stlačený zemní plyn. Je skladován pod plnícím tlakem 20MPa, přičemž se jeho 

objem při tomto tlaku zmenší v poměru 200:1. Pohonné plyny se již začaly využívat od 

samého počátku výbušných motorů. Zemní plyn není jako pohonné palivo dopravních 

prostředků žádnou novinkou, už v meziválečném období a po druhé světové válce byl 

využíván pro pohon autobusů, osobních i nákladních vozidel. Teprve však v posledních 

desetiletích si začalo CNG  získávat významné postavení na trhu. Začínají se objevovat 

osobní, nákladní vozy a autobusy konstrukčně navržené od samého počátku výroby pro 

provoz na zemní plyn.[8, 42, 48] 

3.1 Výhody 

Vozidla provozovaná na CNG přináší značné výhody, a to především úsporou provozních 

nákladů vlivem nižší ceny jednotky paliva, která se pohybuje okolo 19Kč/ 3m . Nespornou 

výhodou je ekologický provoz vozidel spalující CNG, které vypouští méně škodlivin do 

ovzduší (oxid uhelnatý, oxid dusíku, karcinogenních látek a také pevných částic). Zemní plyn 

neobsahuje síru a při jeho spalování nevznikají saze. Bezpečnost CNG vozidel je na velmi 

vysoké úrovni už jen z důvodu vyšší zápalné teploty oproti benzínu nebo několikanásobnému 

jištění celé palivové soustavy. Vozidla provozovaná na CNG nepřesahující nejvyšší 

povolenou hmotnost 12t jsou od 1.1.2009 osvobozeny od silniční daně. [10,11] 

Provozní výhody: 

1. Při spalování CNG dochází k lepšímu směšování se vzduchem a tím i k 

rovnoměrnému složení palivové směsi a plnění válců. 

2. Výhodou je i lepší startování za nízkých teplot. 

3. Zápalná teplota CNG je dvojnásobná oproti benzínu, což zvyšuje jeho provozní. 

bezpečnost  

4. CNG je nejedovatý plyn. 

5. Spalováním zemního plynu nevzniká v namáhaných částech motoru dehet. 

6. Stálá kvalita plynu s ekvivalentem oktanového čísla 130 ovlivňující příznivě tichý 

chod motoru. 
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7. Možnost výroby BioCNG z odpadů (čističky odpadních vod, skládky, kejda) a z 

obnovitelných zdrojů (kukuřice, tráva). 

8. CNG nelze odcizit navrtáním nádrže. [10,13] 

 

3.2 Nevýhody 

Hlavní nevýhodou vozidel provozovaných na CNG je stále ještě malá síť čerpacích stanic, 

která v současnosti sčítá 81plnících stanic, přičemž se jejich počet stále rozrůstá. Do konce 

letošního roku se předpokládá, že by v ČR mělo být dostupných rovných 100 plnících stanic. 

Další podstatnou nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady. Rozdíl pořizovacích nákladů 

autobusu CNG ve srovnání s dieselovým konkurentem je daleko vyšší, běžně okolo 

600 000Kč. [12,13] 

Provozní nevýhody: 

1. Nemožnost parkování ve většině podzemních garáží  

2. Zvýšení provozní hmotnosti zástavbou tlakových lahví a zmenšení zavazadlového 

prostoru u dodatečné montáže u osobních vozů 

3. Snížení světlé výšky autobusů zástavbou tlakových lahví na střeše vozidla 

4. Menší dojezd CNG vozidel při dodatečné úpravě (200-250km u továrních vozů až 

400km) 

5. U autobusů CNG jsou předepsány kratší servisní intervaly oproti dieselovému typu, a 

tím plynoucí zvýšení provozních nákladů.[33] 

6. Snížení výkonu motoru při přestavbě na CNG o cca 5-10% [13,14] 
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3.3 Tlakové láhve autobusů CNG  

Skladování zemního plynu autobusů CNG je zprostředkováno pomocí tlakových nádrží. 

Tlakové moduly CNG jsou na trhu k dostání ve čtyřech různých typech. Jedná se o tlakové 

zásobníky, které musí dlouhodobě snést tlak 20MPa. Z důvodu zajištění bezpečnosti se tyto 

tlakové moduly dimenzují na vyšší tlak, než je jejich provozní. Tyto tlakové nádrže je třeba 

podrobit materiálovým zkouškám, zdali nejsou v rozporu s uváděným technickým popisem. 

Převážná většina moderních CNG autobusů využívá tlakových lahví čtvrtého typu (4), které 

se nejčastěji nachází na střeše autobusu pod ochranným krytem.[9] 

1. Typ 2: Jedná se o celokovovou nádrž, která je nejčastěji vyráběna z oceli nebo hliníku. 

Hmotnost těchto nádrží se pohybuje mezi 0,8 – 1,1 kg na každý litr paliva. Destrukční 

tlak pro tyto nádrže je stanoven na 45 MPa. 

2. Typ 2: Tyto nádrže jsou částečně opletené uhlíkovým vláknem napuštěným 

epoxidovou živicí s vnitřní vložkou, která může být ocelová nebo hliníková. Hmotnost 

se udává 0,6 až 0,8 kilogramů na každý litr paliva. Je zde dosaženo podstatně vyšší 

pevnosti a tím i vyššího destrukčního tlaku, který se pohybuje mezi 47 až 50MPa v 

závislosti na množství opletu uhlíkovým vláknem. 

3. Typ 3: Třetím typem jsou nádrže s vnitřní vložkou (ocelová, hliníková), které jsou celé 

opleteny uhlíkovým vláknem, ale pro získání lepších mechanických vlastností je nádrž 

doplněna o opletení skelným vláknem. Matrice u těchto vrstev je tvořena epoxidovou 

živicí. Destruktivní tlak dosahuje hodnot od 47 do 70MPa. Hmotnost se udává od 0,3 

až 0,4 kilogramů na každý litr paliva. 

4. Typ 4: Tyto nádrže jsou opatřeny nekovovou vnitřní vložkou a jsou celé opleteny 

uhlíkovým a skelným vláknem, které jsou napuštěny epoxidovou živicí. Destruktivní 

tlak se uvádí v rozmezí od 47 do 73MPa. Hmotnost se udává od 0,3 až 0,4 kilogramů 

na každý litr paliva.[9] 

Nádrže CNG vyrobené z kompozitních materiálů jsou podrobeny cyklem zkoušek, které 

prověří jejich mechanické vlastnosti. Patří mezi ně: 
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1. Hydraulická tlaková zkouška 

2. Tlaková zkouška při různých teplotách 

3. Nárazová zkouška z různých úhlů 

4. Zkouška ohněm 

5. Odolnost na průstřel 

Životnost tlakové nádoby udává předpis EHK OSN 110 a je stanovený maximálně na 20 let. 

Po této době musí být nádrž vyřazena z provozu bez ohledu na to, jestli splňuje předepsané 

zkoušky. Platnost zkoušek určuje výrobce s předpokladem, že bude nádrž plněna 1000x za 

rok a 15 000x za svou životnost.[9] 

 

                            Obrázek č.2: Nádrže autobusu CNG s ocelovou výztuhou [9] 

3.3.1 Tlakové láhve autobusů Solaris Urbino CNG 

Městské autobusy Solaris Urbino 12 či 18 využívají k uložení stlačeného zemního plynu 

tlakové láhve (Tuffshell 214l) čtvrtého typu od firmy Raufoss Fuel Systém. Tlakové láhve 

jsou umístěny v hliníkovém rámu na střeše vozidla. Tlakový modul je v rámu jednou stranou 

zcela připevněn a na opačným koncem uložený tak, aby bylo modulu dovoleno podélnému 

pohybu a případné otáčení při zvětšení vlivem zvýšeného tlaku, teploty, atd. Model Urbino 12 

je vybaven šesti tlakovými moduly a osmi CNG moduly v případě většího kloubového 

modelu Urbino 18. Každá z těchto lahví může pojmout 214l CNG při pracovním tlaku 

20Mpa.[40] 
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4. Možnosti využití CNG v městské dopravě 

4.1 Historie 

Dříve byla použita pro pohon dopravních prostředků celá řada hořlavých plynů, nejčastěji se 

jednalo o svítiplyn a zemní plyn, ale byl používaný také důlní plyn, dřevoplyn, kalový plyn, 

vysokopecní plyn a generátorový plyn. Zemní plyn byl poprvé použit v Ottově spalovacím 

motoru v roce 1872. Velmi brzy se k pohonu výbušných motorů začaly používat i kapalné 

pohonné hmoty. Nejdříve to byl petrolej (1863), později benzín (1873) a nafta. Tyto pohonné 

hmoty se pak staly koncem 19. a především v 20. století rozhodujícími v automobilovém 

průmyslu. Na konci 19. a začátku 20. století kapalná paliva nad plynem zvítězila a zdálo se, 

že pohon vozidel na plynná paliva skončil.  

V první polovině 20. století se o návrat plynových vozidel postaral nedostatek kapalných 

pohonných hmot za první i druhé světové války. V praxi se zjistila významná úspora 

provozních nákladů při použití svítiplynu oproti kapalným pohonným hmotám. Jako další 

výhody byly příznivější starty v mrazivém počasí a také provoz byl ekologičtější. Hlavní 

nevýhodou použití nestlačeného svítiplynu se ukázal velmi krátký dojezd. Jedinou možností 

proto bylo použití stlačeného plynu. Stlačený plyn k pohonu automobilů, stále ještě svítiplyn, 

jeho éra začala kolem roku 1930 ve Francii a brzy se rozšířil do dalších evropských zemí 

Souběžně s rozvojem použití stlačeného svítiplynu byly prováděny pokusy s použitím i jiných 

plynů, především metanu a kalového plynu.[44] 

První vozidla provozovaná na nestlačený svítiplyn byla vybavena tzv. plynovým vakem, který 

sloužil jako palivová nádrž. Množství uchované v těchto plynových vacích bylo viditelné už 

z dálky, na začátku cesty byly zcela nafouknuté a s každým kilometrem se jejich objem 

snižoval. Vaky byly vyrobené z hedvábí a dalších látek, které pak byly namáčeny v kaučuku. 

Výhoda tohoto způsobu výroby spočívala v mnohem levnější výrobě oproti kovovým nádržím 

a v jednoduché opravě při poškození, podobné jako u poškozené pneumatiky. Plynové vaky 

byly velmi rozměrné, a proto nacházely uplatnění i u autobusů městské dopravy. Jedním 

z příkladů může být provoz pražské linky na trati Michle - Hostivař na nestlačený svítiplyn, 

který byl zahájen 22. března 1944. Trať byla dlouhá 4,6km a její zdolání v jednom směru 

včetně zastávek trvalo 13 minut, přičemž ji autobus absolvoval na jedno natankování, ke 

kterému docházelo při nastupování cestujících v Michli.  
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Naplnění celého vaku trvalo cca. 4-5 minut a to včetně všech potřebných úkonů (otevření 

plynové stanice, nasazení hadice, zaznamenání plynoměru, atd.).[4] 

 
Obrázek č.3: Upravený autobus Praga TO k pohonu svítiplynem [4] 

Pro tuto trasu byl upravený autobus Praga TO, který nabízel kapacitu až osmdesáti 

pasažérů.Ve srovnání s prvními Britskými nekrytými přestavbami působila Praga TO daleko 

bezpečnějším dojmem. Gumový vak o obsahu 14,5 m3 nacházel své místo také na střeše 

vozidla, ale byl zakryt nástavbou z tvrzené lepenky, přičemž byly rohy oplechovány a vnitřek 

nástavby vylepen hedvábím. Tankovací zařízení bylo připojeno přes plnící stanici na 

plynovodní síť. Plnící hlavice byla umístěna v pravé přední části vozu. Plynový vak byl 

chráněn proti protržení pojistným ventilem, který zabraňoval nadměrnému tlaku a následnému 

protržení vaku.[4] 

4.2 Současné využití CNG v městské autobusové dopravě 

Se zvyšující se poptávkou po úsporném a ekologickém městském dopravním prostředku, jsou 

výrobci autobusů nucení začlenit do své nabídky i vozy poháněné alternativním palivem, tím 

může být např. CNG.  
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Mezi tyto značky patří výrobci: Mercedes Benz, Man, Iveco, Solaris, Irisbus a jiné. První tři 

zmínění výrobci dodávají do autobusů motory spalující zemní plyn vlastní výroby, zatím co 

výrobcům jako je Solaris, Irisbus a jiné dodává tyto motory externí dodavatel. 

4.2.1 Autobusy Solaris 

Firma Solaris Bus & Coach je polský výrobce zajišťující prodej kompletního sortimentu 

městských dopravních prostředků,  kterou založili v roce 1996 manželé Solange a Krzysztof 

Olszewští. Sortiment firmy nabízí mimo městské a mimoměstské autobusy s alternativními 

pohony také nízkopodlažní tramvaje a trolejbusy. Solaris bus je významným dodavatelem 

městských autobusů v České republice, v minulém roce byl dodán do ČR pětistý autobus této 

značky. [24] 

1. Urbino 12 CNG 

Jedná se o městský nízkopodlažní autobus poháněný stlačeným zemním plynem. Motory 

pro tento model dodává firma Cummins, konkrétně jde o pohonný agregát Cummins 

ISLG8.9E6 320 s výkonem 239KW plnící přísné emisní normy Euro 6. Pro cestující je 

zde připraveno 42 míst k sezení (v závislosti na konkrétním vybavení). K plnění tlakových 

lahví je možné využít jak standardního, tak i rychlého plnění.[24] 

 

   Obrázek č.4: Solaris Urbino 12 CNG [24] 
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2. Urbino 18 CNG 

Solaris Urbino 18 CNG je  nízkopodlažní  městský kloubový autobus, který pohání stejný 

pohonný agregát od firmy Cummins, jako v případě menšího zástupce Urbino 12. Ve 

srovnání s menším modelem nabízí Urbino 18 o 9 míst k sezení více, čili 51 míst k sezení 

( v závislosti na konkrétním vybavení ). Plnit tlakové lahve je možné stejně jako u modelu 

Urbino 12 rychlým i standardním plněním. [24] 

 

    Obrázek č.5: Solaris Urbino 18 CNG [24] 

V letošním roce v rámci rozsáhlé obnovy vozového parku dopravního podniku Ostrava má 

být dodáno 105 autobusů značky Solaris, které budou poháněné stlačeným zemním plynem. 

Jedná se o 90 modelů Urbino 12 CNG a 15 kloubových modelů Urbino 18 CNG. [25] 

4.2.2 Pohonná jednotka pro Urbino 12,18 CNG 

Pohonným agregem městských autobusů Solaris Urbino 12,18 CNG se stala pohonná 

jednotka Cummins ISL G320 Americké firmy Cummins, modelové řady ISL G. Jedná se o 

řadový šestiválcový motor o objemu 8,9l navržený pro spalování zemního plynu (CNG,LNG). 

Agregát dosahuje nejvyššího výkonu 239Kw při 2000 ot/min a točivého momentu 1356Nm v 

1300 ot/min, jde o nejvýkonnější pohonnou jednotku modelové řady ISL G. Na tento 

pohonný agregát firma poskytuje záruku 5let a 160 935km najetých kilometrů.[26] 
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5.  Porovnání emisních parametrů 

Pro srovnání emisních parametrů Dieselových a CNG autobusů se nabízí vhodné využití 

podkladů z Belgické studie, která zkoumala rozdíl emisních parametrů a spotřeby v reálném 

provozu u městských autobusů. Zkoumány byly tři městské autobusy o délce 12m, výkonem 

mezi 150 – 206kw.[27] 

1. Van Hool A600:  Je zástupce dieselového autobusu, poháněného vznětovým motorem 

DAF s přímým vstřikováním paliva o výkonu 160Kw a převodovkou ZF 5HP500 

s pěti rychlostními stupni. Autobus plní emisní normu Euro 2.[27] 

2. IVECO CityClass:  Jedná se o italský předváděcí autobus poháněný motorem IVECO 

CNG o výkonu 161Kw s vícebodovým vstřikováním a řízením spalování 

stechiometrické směsi. Převodovka je zde třístupňová  Voith D581.3 o plnění 

emisních limitů se tu stará třícestný katalyzátor.[27] 

3. Orion V:  Poslední autobus studie pohání motor Cummins CNG spalující chudou 

směs, který přenáší výkon 206Kw na šestistupňovou převodovku Allison B400R.[27] 

*vyjádřeno 

pomocí diesel 

ekvivalent (35700 kJ/l) 

Van 

Hool 

A600 

IVECO CityClass  Orion V   

Spotřeba l/100km 62,8 73,5 * 83,2 * 

2CO  1633 1475 1634 

CO  3,5 0,7 0,8 

HC  1,7 0,2 7,5 

xNO  15,2 1,8 25,1 

             Tabulka č.3.: Celkový přehled průměrné spotřeby a emisí (g/km) [27] 

Z tabulky (Tab.3) jsou patrné výrazně nižší emise při srovnání dieselového autobusu Van 

Hool A600 a autobusu spalující zemní plyn IVECO CityClass, kde emisní hodnoty 

vykazovaly výrazně nižší hodnoty ve prospěch IVECO CityClass CNG. Nejvyššího poklesu 

bylo dosaženo u nespálených uhlovodíků (HC) a oxidu dusíku , kde hodnoty byly 

přibližně 8.5x nižší ve srovnání s dieselem. Pokles emisních hodnot byl pozorován také u 

oxidu uhelnatého (CO), kde výsledky dosahovaly 5x nižších hodnot, dále pak u Oxidu 

uhličitého , kde se projevil pokles přibližně o 25%. [27] 
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Autobus CNG (Orion V) vlivem spalování chudé směsi nižší emise vykazoval pouze u oxidu 

uhelnatého (CO) cca.4x nižších hodnot ve srovnání s dieselem. Ostatní měřené parametry 

byly v tomto případě vyšší, což vede k závěru, že při snižování škodlivých látek při provozu 

CNG autobusů je velmi důležité, aby motory spalovaly zemní plyn o vhodném složení a při 

správné stechiometrické směsi.  

5.1 porovnání emisních parametrů Euro 6 CNG, Diesel 

Množství vypouštěných škodlivých látek a jejich srovnání pro autobusy poháněné stlačeným 

zemním plynem a motorovou naftou provedu pomocí získaných informací z firemních 

materiálů firmy Solaris Bus, konkrétně homologačních listů. Motory prošly při stanovení 

emisních parametrů testem WHTC (tab.č.4), kde byly zkoumány emisní parametry: CO, HC, 

HC, CH4, xNO , PM částice a 3NH .[33] 

Motor Cummins ISLG8.9E6 320 (CNG) 

Emise 
CO 

(mg/Kwh) 

HC 

(mg/Kwh) 

CH4 

(mg/Kwh) 
xNO  

(mg/Kwh) 

PM částice 

(mg/Kwh) 
3NH  

(ppm) 

studený start 788 - 791 771 0.9 11.2 

Regenerace při 

zahřátém motoru 
117 - 0 244 0.7 4.3 

závěrečný 

výsledek testu 
210,6 - 110.4 322.3 0.7 5.3 

Motor Cummins ISB6.7E6 280B (Diesel) 

Emise 
CO 

(mg/Kwh) 

HC 

(mg/Kwh) 

CH4 

(mg/Kwh) 
xNO  

(mg/Kwh) 

PM částice 

(mg/Kwh) 
3NH  

(ppm) 

studený motor 218.22 35.32 - 657.25 1.39 0.02 

zahřáty motor 37.37 25.71 - 106.86 0,68 0.02 

závěrečný 
výsledek testu 

81.8 35.2 - 212.3 0,8 0 

 Tabulka č.4.: Emisní test WHTC motorů Cummins (diesel,CNG) Euro 6 [32] 

1. Cummins ISLG8.9E6 320 (CNG) 

Tyto motory jsou využívány k pohonu autobusů Solaris Urbino 12, 15, 18 CNG. Jsou 

od samého začátku výroby navržené jako plynové motory, schopné spalovat zemní 

plyn a bio plyn. Konstrukčně je motor navržený jako čtyřtaktní zážehový šestiválec o 

objemu 8.9l, který je pro vyšší výkon (239kw při 2000ot/min a 1356Nm při 

1300ot/min) vybaven turbodmychadlem. Pro zajištění emisní normy Euro 6 je doplněn 

o třícestný katalyzátor (TWC) a EGR ventil zpětného vedení plynu s chladičem.[26] 
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2. Cummins ISB6.7E6 280B (Diesel) 

Jsou motory využívané pro pohon nákladních vozů a autobusů, konkrétně je tímto 

motorem vybaven dieselový autobus Solaris Urbino 12. Konstrukčně se jedná o 

čtyřtaktní vznětový šestiválec o objemu 6.7L, který je pro zvýšení výkonu vybaven 

turbodmychadlem s proměnnou geometrií lopatek VGT (7). Pro zajištění emisní 

normy Euro 6 je doplněn o EGR ventil (3), oxidační katalyzátor (9), filtr pevných 

částic DPF (10) a selektivní katalytickou redukci SRC (14).[31] 

 

Obrázek č.6.: Schéma motoru Cummins ISB6.7E6 [31] 

5.1.1 Emisní norma Euro 

Euro norma je emisní norma Evropské unie stanovující maximální přípustné hodnoty 

vypouštěných škodlivých látek výfukových plynů u motorových vozidel. Euro norma určuje 

limitní množství oxidu uhelnatého, uhlovodíky jiné než metan, metanu, oxidu dusíku a počet 

emitovaných částic. První evropskou normou byla norma EHK15, stanovená v roce 1971.[30] 

1. Pevné částice (PM): Jedná se o nespálené částice uhlíku, na které jsou nabalovány 

další škodlivé látky, vizuálně se projevují jako kouř a jejich vznik je přímo úměrný 

vypouštěným oxidům dusíku ( xNO ). 

2. Oxidy Dusíku ( xNO ):  Do této skupiny patří oxid dusnatý, dusičitý a oxid dusný, 

který se řadí mezi tzv. skleníkové plyny a podílí se na kyselém dešti. Emise xNO  
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dosahují nejvyšších hodnou při spalování směsi o λ= 1.05 - 1.1, s klesající bohatostí a 

naopak se jejich množství snižuje. 

3. Oxid uhelnatý (CO): Vzniká při bohaté palivové směsi pokud je (λ<1).Jde o bezbarvý 

plyn bez zápachu. 

4. Metan ( 4CH ): Je nejjednodušší uhlovodík, podílí se na zvyšování teploty zemského 

atmosféry, patří do skupiny skleníkových plynů, jejichž výskyt je přísně monitorován. 

5. Uhlovodíky (HC): Dosahují minimálních hodnot při spalování směsi λ= 1.[28] 

Norma 
Datum (rok, 

měsíc) 
Test 

CO HC 4CH   xNO   bPM   ePN   

g/Kwh 1/kwh 

Euro 

III 

1999, 10 EEV 

ETC 

3.0 0.40 0.65 2.0 0,02 - 

2000, 10 5.45 0.78 1.6 5.0 0.16 
c
 - 

Euro 

IV 
2005, 10 4.0 0.55 1.1 3.5 0.03 - 

Euro 

V 
2008, 10 4.0 0.55 1.1 2.0 0.03 - 

Euro 

VI 
2013, 01 WHTC 4.0 0.16 

d
 0.5 0.46 0.01 6.0 * 10 
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b - neplatí pro plynové motory normy Euro III - IV                                                                                                                      

c - PM = 0,21 g / kWh pro motory <0,75 dm 3 zdvihového objemu na válec a jmenovité 

otáčky motoru při zatížení > 3000 min -1                                                                                                                                                                                                 

d - THC pro dieselové motory  e - pro dieselové motory; PN limit pro zážehové motory TBD 

Tabulka č.5:  Tabulka emisních norem [29] 

5.1.2 Vyhodnocení 

Při testu emisních parametrů WHTC (tab.č.5) bylo zjištěno, že oba motory plní emisní normy 

Euro 6 platné od 1.9.2014. Dále byly při finálním testu WHTC u CNG prokázány cca. 2.5x 

vyšší emisní hodnoty CO a 1.5x vyšší xNO  v přímém srovnání s dieselovým motorem. 

Naopak nižší emisní hodnoty oproti dieselu byly zaznamenány u pevných částic  (cca. o 14%) 

a uhlovodíky (HC), které byly pozorovány jen u vznětového motoru. Dieselový motor 

v tomto testu celkově dosáhl lepších emisních parametrů, ale je třeba brát v úvahu způsob 

dosažení tohoto výsledku, ke kterému je u vznětových motorů zapotřebí celá řada zařízení, 

které tyto parametry jsou schopny snížit, zatímco motory na zemní plyn využívají pouze 

vlastností plynu a třícestného katalyzátoru a u nejnovějších CNG motorů EGR ventil.[32,33] 
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6.  Plnící stanice CNG 

V současnosti na trhu rozeznáváme dva typy plnících stanic (7), prvním typem jsou CNG 

zařízení s pomalým plněním. Jelikož plnění tlakových lahví u tohoto typu plnících stanic 

může trvat i několik hodin, podle objemu tlakových lahví, jsou tyto stanice primárně určeny 

pro plnění vozidel v domácnostech či u menších firem, kde čas potřebný k naplnění tlakových 

lahví není prioritní. Posledním typem jsou CNG plnící stanice s rychlým plněním, kde je k 

naplnění tlakových lahví zapotřebí jen několik málo minut (2-5), a to podle objemu tlakové 

láhve.[35] 

 

          Obrázek č.7: Plnící stanice CNG v ČR [34] 
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6.1 Plnící stanice pro pomalé plnění 

Jedná se o plnící zařízení, která nepřekonávají plnící výkon /h20m3 , převážně jsou připojena 

na domovní rozvod zemního plynu, jejichž vstupní tlak se pohybuje okolo 0,01 – 0,2 bar. U 

těchto zařízení je hlavní částí kompresor, který zároveň udává výkon plnícího zařízení, stanice 

neobsahuje zásobník plynu.[35] 

 

                 Obrázek č.8: Schéma plnícího zařízení pro pomalé plnění[35] 

6.2 Plnící stanice pro rychlé plnění 

Plnící stanice s rychlým plněním jsou takové stanice, kde doba pro naplnění tlakových lahví 

je srovnatelná s tankováním konvenčních paliv (benzín, nafta), plnění se pohybuje řádově 

v minutách (2-5min). Vyšší výkon, který zpravidla převyšuje /h20m3 je zajištěn odlišnou 

konstrukcí ve srovnání se stanicí s pomalým plněním. U těchto stanic kompresor stlačuje 

zemní plyn do vlastního tlakového zásobníku ještě před samotným plněním tlakových lahví 

zákazníka.[35] 

 

                  Obrázek č.9: Schéma plnící stanice s rychlým plněním[35] 
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7.  Plynové motory a jejich pracovní cykly 

Plynové pístové spalovací motory se rozdělují z hlediska pracovního oběhu na dvoudobé a 

čtyřdobé, podle způsobu zapálení směsi se rozlišují zážehové a vznětové. Dvoudobé motory 

z automobilové dopravy téměř vymizely z důvodu vyšších emisí oproti motorům čtyřdobým. 

7.1 Vznětové motory  

Dieselův, nebo také vznětový motor, byl objeven německým inženýrem a vynálezcem 

Rudolfem Dieselem a později zdokonalen Charlesem F.Ketteringem. Dieselova myšlenka na 

sestrojení vznětového motoru se zrodila během studií na Mnichovské Univerzitě,  kde 

studenti  využívali hustilku jako kompresní zapalovač. Diesel uvažoval, co by se stalo, pokud 

by se místo čistého vzduchu stlačovala zápalná směs. Zápalná směs by se po stlačení vznítila, 

čímž by došlo k vytlačení pístu z hustilky ven.[17,21] 

Princip vznětových motorů je poměrně jednoduchý, do spalovacího prostoru je nasáván 

samotný vzduch, který je adiabatický stlačen pod vysokým tlakem na teploty mezi 550 a 

800°C, do kterého je rozprášena ve vhodný okamžik přesně odměřená dávka nafty tlakem 7-

30MPa ( vstřikovací systém Common rail). Vznětový motor disponuje zpravidla vyšším 

kompresním poměrem (obvykle mezi 14:1 - 20-1) než je tomu u motorů zážehových, tím je 

zajištěna vyšší účinnost, která se pohybuje mezi 30-42%. Na Dieselův motor jsou kladeny 

vysoké požadavky na použité materiály jeho konstrukce, a proto tyto motory bývají ve většině 

případů těžší oproti zážehovým, což omezuje jejich použití.[19,43] 

7.1.1 Pracovní fáze čtyřdobého vznětového motoru. 

1. Sání: Pohybem pístu do DÚ je do válce nasáván sacím ventilem samotný vzduch, 

výfukový ventil je uzavřený. 

2. Stlačení (komprese): Za současného uzavření sacího i výfukového ventilu, píst 

pohybem směřujícím do HÚ stlačuje vzduch na tlak 3-4 MPa a teplotu 550 a 800°C. 

Těsně před HÚ je do stlačeného vzduchu rozprášena nafta, která se vznítí. 

3. Rozpínání (expanze): Sací i výfukový ventily jsou uzavřené, vstřiknutím nafty do 

stlačeného vzduchu o vysoké teplotě dojde k prudkému nárůstu teploty a tlaku, čímž je 

píst rozpínajícími se plyny stlačen do DÚ a je konaná práce. 
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4. Výfuk: Sací ventil je uzavřený a pohybující se píst do HÚ vytláčí směs výfukových 

plynů ze spalovací komory otevřeným výfukovým ventilem.[20] 

 

                 Obrázek č.10: Princip činnosti vznětového motoru [21] 

 

7.1.2 Dieselův oběh (vznětový, rovnotlaký)  

Jedná se o tepelný cyklus, kterého využívaly vznětové motory ještě před nástupem použití 

vstřikovacích čerpadel, nebo systému PD ( Pumpe Düse ). [22] 

 

Obr.č.11: Diselův (rovnotlaký) cyklus v pV a TS diagramu [23] 

1 – 2 adiabatické stlačení  

2 – 3 izobarický přívod tepla hořením směsi 

3 – 4 adiabatické rozpínání plynu 
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4 – 1 Adiabatický odvod tepla, výfuk plynu [24] 

 

7.1.3 Sabateův Oběh (smíšený) 

 Sabateův, nebo také smíšený tepelný cyklus, dnes využívá převážná většina moderních 

vznětových motorů, které využívají přeplňování a vysokotlaké vstřikování paliva.[22] 

 

Obrázek č.12: Sabateův (smíšený) oběh v pV a TS diagramu [23] 

 

1 – 2 adiabatická stlačení 

2 – 3 izochorický přívod tepla hořením směsi 

3 – 4 izobarický přívod tepla hořením směsi 

4 – 5 adiabatická rozpínání zplodin hoření 

5 – 1 izochorický odvod tepla výfukem zplodin.[22] 

 

7.2 Zážehové motory 

Zážehový, nebo také známý jako benzínový motor, poprvé navrhnul a sestavil Nikolaus 

August Otto. První prototyp spalovacího motoru využívající pracovní fáze (sání, stlačení, 

rozpínání, výfuk) byl dokončen v roce 1876 a o rok později si jej Otto nechal patentovat. Z 

počátku Otto ve svých motorech využíval jako palivo plyn, až do roku 1884, kdy sestrojil 

jednoduchý nízkonapěťový obvod, pomocí kterého mohla být elektrickou jiskrou zažehnuta 

stechiometrická směsi vzduchu a kapalného paliva. [25] 
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Zážehový čtyřtaktní motor popisují čtyři pracovní fáze (sání, stlačení, rozpínání a výfuk).  Píst  

pohybující se do DÚ nasává otevřeným sacím ventilem stechiometrickou směs, která je při 

pohybu pístu do HÚ stlačena na tlak asi 1.1MPa.V třetí fázi následuje zažehnutí stlačené 

směsi elektrickou jiskrou, teplota vzroste až na 4000°C a tlak cca 5Mpa. Píst se pohybuje do 

DÚ vlivem rozpínajícího se plynu, který koná práci. Čtvrtá fáze se nazývá výfuk a zde 

dochází k vytlačení spálených plynů z motoru otevřeným výfukovým ventilem. [21] 

 

7.2.1 Pracovní fáze čtyřdobého zážehového motoru 

1. Sání: píst pohybem do DÚ nasává sacím ventilem stechiometrickou směs paliva se 

vzduchem, výfukový ventil je uzavřený. 

2. Stlačení (komprese): směs je stlačována pohybem pístu do HÚ při současně 

uzavřeném sacím i výfukovém ventilu. 

3. Rozpínání (expanze): sací i výfukový ventil je uzavřený zapalovací jiskrou je 

zažehnuta stlačená směs, dochází k rozpínání a plyn na píst koná práci. 

4. Výfuk: spálené plyny odchází otevřeným výfukovým ventilem, který se otevírá před  

DÚ. [21] 

 

               Obrázek č.13: Princip činnosti zážehového motoru [21] 
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7.2.2 Ottův oběh 

Ottův, nebo také výbušný oběh, je tepelný cyklus popisující práci zážehového motorů, kde 

dochází k přívodu a odvodu tepla ve velmi krátkém časovém intervalu. Výsledná práce v pV 

diagramu je ohraničená dvěma adiabatami a dvěma izochorami.[22] 

 

 

Obrázek č.14: Ottův Oběh v pV a TS diagramu [23] 

 

1 - 2  adiabatické stlačení  

2 - 3  izochorický přívod tepla hořením směsi 

3 - 4  adiabatická expanze zplodin hoření 

4 - 1  izochorický odvod tepla výfukem zplodin [22] 
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8. Analýza současných aplikací 

V současnosti je CNG aktuálním tématem převážně v aplikaci  městské autobusové dopravy. 

Na toto téma reagují výrobci autobusů a nabízí své modely schopné provozu na zemní plyn. 

Jejich motory jsou konstrukčně navržené pro provoz na zemní plyn, ale existují i přestavby 

motorů na zemní plyn,  jednou z nich je i tzv. duální palivo Diesel Gas, které se využívá 

převážně u dodávek, nákladních vozů a traktorů.  

8.1 Diesel Gas 

Dieselgas CNG využívá při přestavbě systém duálního paliva, kdy se zemní plyn v sacím 

potrubí mísí se vzduchem, výsledná směs se poté stlačuje a malou dávkou vstřikované nafty 

je zažehnuta. V praxi je možné pomocí systému Dieselgas CNG uspořit až 30% provozních 

nákladů a díky vlastnostem zemního plynu je dosaženo i lepších emisních parametrů. [36,41] 

 

Obrázek č.15: Schéma systému Dieselgas [37] 
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9.  Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat možnosti využití a aplikace zemního plynu 

v městské autobusové dopravě a jeho závěrečné zhodnocení kladů a záporů.  Stlačený zemní 

plyn přináší jako alternativní palivo mnohé výhody, především se jedná o nižší provozní 

náklady na ujetý kilometr, nižší hlučnost motoru ve srovnání s dieselovými modely a také 

výrazně lepší emisní parametry v přímém srovnaní se stávajícími městskými autobusy s nižší 

emisní normou Euro.  

 

Porovnáním emisních parametrů u nových autobusů plnící normu Euro 6 (CNG, Diesel), byly 

zjištěny velmi podobné výsledky vypouštěného množství škodlivých látek, dokonce v případě 

oxidu uhelnatého a oxidu dusíku byly naměřeny vyšší emisní hodnoty než v případě 

dieselového motoru. Naopak nižší hodnoty byly zaznamenány u pevných částic (PM) a 

uhlovodíků (HC). Srovnatelné emisní parametry u nových CNG a Dieselových motorů jsou 

způsobené přísnou emisní normou Euro 6 a nutností konstruktérů motorů na tyto emisní 

normy reagovat zástavbou zařízení snižující emisní parametry na minimální hodnotu.  

 

Jelikož si zemní plyn pro plnění současné emisní normy vystačí pouze se svými fyzikálně 

chemickými vlastnostmi, třícestným katalyzátorem a EGR ventilem, tak se zemní plyn jeví 

pro městskou autobusovou dopravu jako vhodné a ekologické palivo zítřka.  
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Seznam použitých zkratek 

CNG               Compressed Natural Gas, Stlačený zemní plyn 

USA               United States of America 

mil.                 miliony 

tis.                  tisíce 

CO2               oxid uhličitý 

CO                 oxid uhelnatý 

NOx               oxidy dusíku 

Kč                  Koruny české 

°C                  stupně Celsia 

m3                  metry krychlové 

kg                   kilogramy 

l                      litry 

m                    metry 

km                  kilometry 

MJ/kg            megajouly na kilogram 

MJ/m3           megajouly na metr krychlový 

Kč/kg             Koruny české na kilogram 

g/km              gramy na kilometr 

Kč/m3           Koruny české na metr krychlový 

Kč/t               Koruny české na tunu 

Kč/l               Koruny české na litr 

kg/100 km     kilogramy na 100 kilometrů 

l/100 km        litry na 100 kilometrů 

HÚ                 horní úvrať 

DÚ                 dolní úvrať 
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