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Anotace 

V předložené práci je zpracován přehled použití plynných paliv (LPG i CNG), 
zejména pro hnací motory vozidel, pohybujících se převážně ve městech s větší 
koncentrací dopravy, kde se stává motivací úsilí ozdravit životní prostředí. V první části 
jsou zdůrazněny efekty, kdy plynné palivo nahradí naftu. V porovnání s naftovým 
motorem lze při vhodném uspořádání a seřízení plynového zážehového motoru zaznamenat 
zejména úplné odstranění kouřivosti motoru, výrazné snížení pevných částic (PM), pokles 
emisí plynných škodlivin ve výfukových plynech motoru a v neposlední řadě snížení 
hlučnosti motoru. Toto jsou základní aspekty efektivnosti plynných motorů. Kalkulace 
ekonomického přínosu je následně začleněna do druhé části, kde je poukázáno, že i tato 
stránka může mít příznivý dopad na celkové hodnocení plynných paliv pro motory 
autobusů MHD. I když zavádění plynofikace městských autobusů vyžaduje rozsáhlejší 
dílenské úpravy, zabezpečení objektů pro odvětrání při opravách nebo garážování 
v uzavřeném prostoru a více finančně náročnější postavení nádrží a plnících stanic, vychází 
řešení pro autobusy na LPG technicky i finančně náročnější. Tyto skutečnosti jsou uvedeny 
v závěru práce.   

klíčová slova 

LPG (propan-butan); plynofikace autobusů; plnící stanice; ekologicky šetrná vozidla 

Annotation of the Diploma Work (Summary) 
 

There is a survey made about the use of the gas fuels (LPG and CNG) in the 
submitted work, especially for the propel motors of vehicles moving predominantly in the 
cities with higher traffic concentration, where the efforts to restore the living environment 
becomes the motivation. The effects of the compensation of the oil by gas fuels are 
emphasized in the first part. In comparison with the diesel engine, on condition of suitable 
setting and balancing of the spark ignition gas motor, it is possible to observe especially 
total disappearance of the motor smokiness, considerable cutting down on solids (PM), 
reduction of emission of the fuel harmful substances in the motor exhaust gas and, last but 
not least, reduction of the roaring. These are the basic aspects of the gas motors 
effectiveness. The calculation of the economical contribution is subsequently incorporated 
into the second part, where there is referred to the fact, that also this respect can have a 
positive impact on the overall assessment of the gas fuels for the engines of local transport 
busses. Though the implementing of the gas exploitation for the city busses requires 
sizable workshop adjustments, air-exhausting provisions in the objects or garages in the 
open space, and more financially exacting building of the tanks and reloading stations, this 
solution arises to be more expensive and technically demanding for the LPG busses. These 
facts are brought out in the conclusion of the work. 

Key Words 

LPG (Calor gas); gas-conversion of the busses; reloading stations; ecologically friendly 
vehicles 
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1. Úvod 
Zavádění a vývoj plynofikace autobusů na Mostecku – toto je téma, které přináší 

myšlenku přechodu pohonu městských autobusů na propan – butan v oblasti měst Mostu a 
Litvínova, kde byly původní naftové motory nahrazeny motory plynovými. Plynná paliva 
patří mezi nejvíce využívané alternativní pohonné hmoty. Mezi motoristy vzrůstá obliba 
plynového pohonu, který je z hlediska ekologie vhodnější než dosud nejrozšířenější pohon 
na benzín nebo naftu a kromě ekologických výhod nelze opomenout výhody ekonomické. 
Soustavné zhoršování životního prostředí vlivem dopravy si vyžádalo řešení, které mělo 
zájem využít nejvíce znečištěné oblasti České republiky. Jednou z těchto oblastí je právě 
Mostecko a Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova (dále jen DPmML), jako jeden 
z prvních dopravců, který se pro toto řešení rozhodl již počátkem roku 1991. V roce 1998 
byl plně plynofikován provoz autobusové MHD v obou provozovnách DPmML. V r. 1996 
v provozovně Litvínov bylo přestavěno 35 autobusů a dokončeno v Mostě v r. 1999 – 54 
autobusů, i když se zemní plyn jako pohonná hmota začal v České republice uplatňovat již 
od roku 1981, kdy byla provedena první přestavba vozidla na zemní plyn. V roce 1985 
byla vypracována komplexní studie řešící náhradu kapalných paliv zemním plynem, podle 
níž v cílovém roce 1995 mělo být postaveno několik desítek plnících stanic a na zemní 
plyn mělo jezdit již několik tisíc vozidel, především nákladních automobilů a autobusů. 
Tento záměr však nebyl splněn. Dalším krokem k ochraně životního prostředí a úspoře 
zdrojů byla přestavba tramvají na energeticky úspornější systém. Na začátku roku 2007 je 
cena stlačeného zemního plynu v České republice zhruba poloviční ve srovnání 
s benzinem. 

Je-li možné stručně charakterizovat využívání zemního plynu v dopravě na poč. 21. 
století, dá se říci, že se jedná o řešení ekologické, ekonomicky výhodné, v praxi ověřené, 
technicky vyřešené, bezpečné a ihned použitelné. 

Dražší ropa a úsilí o snižování emisí jsou důvody k využívání alternativních pohonů 
v dopravě. Evropská komise už v r. 2001 rozhodla v Bílé knize dopravní politiky EU o 
potřebě náhrady 10% kapalných paliv v silniční dopravě zemním plynem do r. 2020. Podle 
České plynárenské unie to představuje v Evropě 23,5 milionu vozidel na zemní plyn, 20 
tisíc plnících stanic a spotřebu zemního plynu jako motorového paliva ve výši 47 miliard 
m3. Tento projekt má snížit potřebu závislosti na ropě a snížit emise výfukových plynů a v 
neposlední řadě i ke snížení měrné potřeby paliva u spalovacích motorů. Plynná paliva 
mají proti klasickým kapalným palivům ropného původu velkou přednost ve výrazně 
jednodušším chemickém složení a struktuře uhlovodíků a to zajišťuje minimalizaci emisí 
některých skupin uhlovodíků ve výfukových plynech. (např. lehké aromáty typu benzen 
v benzínových palivech i ty vznikající při spalovacích procesech ve válci motoru 
polycyklické aromáty. 

Velkou výhodou plynných paliv před klasickými kapalnými palivy je dokonalá 
těsnost palivového systému, která minimalizuje úniky do ovzduší při plnění nádrží a 
rovněž zvyšuje odolnost proti požáru (např. při havárii motoru nebo vozidla). 

Zemní plyn se dále přepravuje dvěma základními způsoby. U nás toto představuje 
potrubí nebo tankery (přeprava využívána pro přepravu zkapalněného zem. plynu). Je 
využíván jako motorové palivo v klasických spalovacích motorech, benzínových nebo 
přímo plynových. Lze ho využívat jednak ve formě stlačeného plynu CNG (tlak 200 barů). 
CNG je zkratka anglického názvu pro stlačený zemní plyn – Compressed Natural Gas. 
Přestavba motorů na CNG z dieslových motorů snižuje emise na úroveň normy Euro 5 bez 
nutnosti dodatečného čištění výfukových plynů. Cena paliva je o něco nižší než cena nafty, 
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a tímto je provoz na CNG ekonomicky výhodnější. Lze ho využívat též ve formě LNG, 
anglicky Liquefied Natural Gas, která představuje zkapalněný zemní plyn při teplotě 
162oC. Jiným typem plynu je směs uhlovodíkových plynů nebo-li zkapalněný ropný plyn 
LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas ) pro nás známé označení pro směs propan-
butan. 

LPG  jako ekologické palivo dostává v řadě zemí podporu politických i 
podnikatelských sfér a je ke škodě programu ochrany a tvorby životního prostředí, že po 
skončení plynofikace v DPmML nebyl výsledek řešení celého projektu využitý k dalšímu 
rozšíření ku prospěchu především obyvatel ve městech.  
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2. Ekologické výhody plynu v dopravě, využití alternativních 
surovin 

2.1. Ekologické efekty při náhradě klasických kapalných paliv 
plyny ekologickými 
Plynná paliva mají proti klasickým kapalným palivům ropného původu velkou 

přednost ve výrazně jednodušším chemickém složení a struktuře uhlovodíků. To zajišťuje 
minimalizaci emisí některých skupin uhlovodíků ve výfukových plynech, které jsou 
považovány za hygienicky nejrizikovější a to jak uhlovodíků obsažených v palivu (např. 
lehké aromatické uhlovodíky typu benzen v benzínových palivech), tak těch skupin, které 
vznikají v průběhu spalovacího procesu ve válci motoru (např. polycyklické aromáty). 

Ve srovnání s kapalnými palivy ropného původu mají obě plynná paliva menší podíl 
uhlíku v 1 kg. Toto uvádí tabulka č. 1. 

 
 

Podíl uhlíku v 1 kg kapalných a plynných 
paliv 

paliva podíl uhlíku v 1kg [%] 
benzín 84,5 – 85,5 
nafta 96 – 87 
LPG 82,3 

NG(CH4) 75 
Tabulka 1 – Porovnání podílu uhlíku  kapalných a plynných paliv uvedeno v [%]. 
                                                                                 Zdroj: VŠCHT[10] 

 
 Nižší obsah C v 1 kg paliva a vyšší výhřevnost plynných paliv jsou základním 

předpokladem k nižší produkci CO2. Skutečné využití této metody je ovšem závislé na 
způsobu řešení a technické úrovni pístového spalovacího motoru. Při použití plynných 
paliv místo benzínu dojde při správné instalaci plynového palivového systému vždy ke 
snížení emisí CO2. Použití plynných paliv místo nafty se projeví nižší produkcí CO2. U 
LPG je pokles emisí více závislý na využití technického řešení plynových zážehových 
motorů, a to často vyžaduje rozsáhlejší motorářský výzkum. 

Ekologické efekty plynofikace autobusové MHD byly sledovány od počátečních 
úvah o přechodu z nafty na LPG. Výpočtová porovnání emisního zatížení ovzduší 
provozem autobusů na LPG proti provozu autobusů na naftu vycházela z výsledků 
emisních měření jak plynových, tak naftových autobusových motorů a uvažovaly se přitom 
i očekávané hodnoty emisních limitů EURO II až III (platné v období 2000 až 2005, graf č. 
1).  Proti naftovému motoru má plynový motor cca 10x nižší emise pevných částic (PM) a 
výrazný rozdíl je i v podílu hygienicky nejškodlivějších organických složek 
(polycyklických aromatických uhlovodíků – PAH) na celkových emisích nespálených 
uhlovodíků – u plynových motorů jsou emise PAH proti motoru naftovému o řád nižší. 
Nejrizikovější skupina  PAHKARC představuje zhruba 0,2 – 0,3% celkových emisí PAH (u 
motoru naftového i motorů plynových).[4] Viz. tabulka č.1  (oproti vznětovým motorům 
podstatně nižší emise CO2 (skleníkový plyn) z důvodu nižšího obsahu C v zemním plynu). 
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Hodnoty emisí plynového motoru v porovnání s normami EURO II a EURO III  
hodnota (g/kWh) 
emise 

EURO II 
od r. 1996 

EURO III 
návrh od 2001 

motor-zemní plyn  
naměřené hodnoty 

CO 4,00 2,00 1,40 
CH 1,10 0,60 1,00 
NOx 7,00 4,50 3,00 
PM 0,15 0,12 0,05 
Tabulka 2  - Porovnání emisí plynového motoru (CNG) s normami EURO    

                                                                                                                                         Zdroj: VŠCHT[10] 

 
Graf  1 – Porovnání emisí plynového motoru (CNG) s normami EURO 

Zdroj. VŠCHT[10] 

2.1.1 Ekologický efekt při náhradě benzínu plynnými palivy  

Náhrada benzínu plynnými palivy se plným využitím potenciálu, který mají LPG a 
CNG jako motorová paliva, může projevit pouze v případech aplikace současné 
technologie a motormanagementu, jaký se používá pro dnešní vozidlové benzínové 
motory. Ekologický efekt je potom průkazný a jednoznačný, a to jak při hodnocení podle 
požadavků současné legislativy, tak při posuzování zatím nelimitovaných složek ve 
výfukových plynech.  

Pro novější benzinové motory, vybavené palivovým systémem s řadou opatření na 
snížení výfukových emisí či dokonce třísložkový katalyzátorem, nelze bez technicky 
obdobného palivového systému na plynné palivo se zlepšením ekologických vlastností 
motoru vůbec kalkulovat. Kvalitní palivový systém na plynné palivo a jeho optimalizace 
na moderním vozidlovém zážehovém motoru však představuje významný efekt ve snížení 
výfukových emisí. Podrobné výzkumy, zaměřené na hodnocení ekologických přínosů při 
náhradě klasických kapalných paliv plynnými palivy u vozidlových motorů prokazují 
jednoznačně příznivý efekt plynných paliv na snižování zátěže ovzduší výfukovými 
škodlivinami. Ekologický efekt vozidla provozovaného na LPG  je zřejmý ze sloupcového 
diagramu na grafu č. 2. Vedle limitovaných výfukových škodlivin (CO,HC, NOx, PM) 
byly sledovány i emise PAH(polycyklických aromatických uhlovodíků, BTX (skupiny 
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benzen, toluen,xylen), ALD (aldehydů), SMOG, ACID (emise látek způsobujících smog a 
okyselování) a CO2(emise přispívající k celkovému oteplování – GW). 
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Graf 2 – Měrné výfukové emise vozidlového zážehového motoru benzín a LPG 

Zdroj: Ekologické přínosy plynofikace automobilové dopravy – TUL[6] 

 
Ve všech sledovaných položkách jsou výfukové emise z plynového motoru proti 

provozu téhož motoru na benzín výrazně nižší. 

2.1.2 Ekologický efekt při náhradě nafty plynnými palivy  

V relaci k hygienické závažnosti jednotlivých složek výfukových emisí se za 
nejvýznamnější ekologický efekt musí považovat výrazné snížení emisí tuhých částic 
(PM); toto snížení je vysoce efektivní, neboť na tuhých částicích jsou vázány další 
hygienicky mimořádné rizikové skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) 
včetně jejich karcinogenních derivátů (PAH Karc).  

Plynové motory vytvořené rekonstrukcí původních naftových motorů, jsou určeny 
k pohonu silničních vozidel. Pro naftové motory těchto vozidel se emisní vlastnosti zjišťují 
podle testu EHK 49, který obsahuje 13 ustálených režimů (z toho 3x volnoběh). Pro každý 
režim je předpisem stanovena důležitost a výsledek se vyjadřuje jako vážený průměr 
měrných emisí jednotlivých složek škodlivin v [g/kWhg]. Limitní hodnoty výfukových 
škodlivin pro vznětové motory (a dnes platné i pro plynovou variantu těchto motorů) jsou 
známé pod označením EURO (v současné době platí limity EURO 5 a EEV).  

Náhradou naftových motorů za plynové bylo dosaženo odbourání kouřivosti motoru, 
při vhodném uspořádání a seřízení LPG motoru lze zaznamenat úplné odstranění, tj. 
výrazné snížení emisí tzv. škodlivých částic (PM) ve výfukových plynech motoru, pokles 
emisí plynných škodlivin a snížení hlučnosti motoru.[4] 
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Porovnání emisních vlastností původního naftového motoru s korespondujícími 
vlastnostmi plynových zážehových motorů ukazují níže uvedené emise a jejich výrazně 
nižší snížení v procentech u jednotlivých složek a uvedený graf č. 3 a tabulka č. 3.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 3 – Emise PM, určené filtrací surového (nezředěného) vzorku výfukových plynů pomocí velkoplošného 
filtru 

Zdroj: VŠCHT[10] 

 
Proti naftovému motoru ML 636 E mají plynové motory ML 636 PBEM i ML 636 

NGE cca 10x nižší emise škodlivých částic. Tento výsledek byl zjištěn měřením všech 
porovnávaných motorů podle metodiky EHK (ředění vzorku výfukových plynů ve 
zřeďovacím tunelu, odběr a filtrace zředěného vzorku a gravimetrické vyhodnocení) a 
později ověřen společným měřením KSD TU-L/VŠCHT Praha (způsob měření VŠCHT), 
při kterém byl odebraný vzorek surových výfukových plynů filtrován přes velkoplošný filtr 
a rovněž gravimetricky vyhodnocen. Porovnání změřených emisí PAM je vyhodnoceno 
v tab. č. 4 (měření způsobem VŠCHT dává ve všech případech poněkud vyšší hodnoty 
emisí PM než při měření podle metodiky EHK). 

Emise organických látek (TC) ve výfukových plynech motorů vznětových 
(naftových) a motorů zážehových na plynná paliva jsou zhruba (řádově) srovnatelné; 
výrazný rozdíl je však v podílu hygienicky nejškodlivějších organických složek na 
celkových emisních nespálených uhlovodíků (viz.tabulka č. 4) – u plynových motorů jsou 
emise PAH až o 2 řády nižší proti motoru naftovému (měření KSD/VŠDHT, r. 1997). 

 
 

Podíl emisí PAH na celkových emisích HC 
(Vyhodnocení váženým průměrem podle EHK 49) 

Motor ML 636 E ML 636 PBEM ML 636 NGE 
PAH / HC 0,3 % 0,004 % 0,003 % 

Tabulka 3 – Podíl emisí PAH na celkových emisích HC 
Zdroj VŠCHT[10] 

Z celkových emisí PAH se cca 10 % těchto uhlovodíků zachytí na povrchu tuhých 
částic (tzv. polotěkavé uhlovodíky), zbytek je v plynné fázi (těkavé uhlovodíky). 
Nejrizikovější skupiny PAH KARC představuje zhruba 0,2 – 0,3 % (u motoru naftového i 
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motorů plynových celkových emisí PAH. Porovnání emisí PA KARC z autobusového 
naftového motoru a autobusových plynových motorů ukazuje následující graf. 
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Graf 4   -  Emise PM, určené filtrací surového (nezředěného) vzorku výfukových plynů pomocí       

velkoplošného filtru 
Zdroj: VŠCHT[10] 

 
Výsledky měření jednoznačně ukazují plynový motor jako ekologicky šetrnou 

pohonnou jednotku silničních vozidel. V optimalizovaném provedení mají plynové motory 
proti současným motorům naftovým výfukové emise podle testu EHK celkově výrazně 
nižší snížení, resp. změny v jednotlivých složkách: 

Snížení PM o   85-90% 
Snížení NOx o  50-60% 
Snížení HC srovnatelné 
Snížení CO o  75-85% 
Snížení CO2 srovnatelné pro LPG, snížení o 15% pro CNG 

2.1.3 Současné porovnání plynových a naftových motorů 

Současné autobusy MAN A 21-23 s plynovým motorem jsou z hlediska dosažení 
velmi nízkých výfukových emisí EURO EEV ve výhodě proti autobusům s naftovým 
motorem: technologie dodatečných úprav výfukových plynů pomocí třícestných 
katalyzátorů je u plynových motorů jednodušší, velkou předností jsou rovněž velmi nízké 
výfukové emise plynového motoru po startu a v zimě při nízkých venkovních teplotách a 
obecně jsou ve výfuku plynových motorů řádově nižší emise hygienicky nejrizikovějších 
HCkarc. 

Z hlediska ekologických dopadů provozu autobusů s moderními naftovými motory 
splňující EURO 5 nebo EEV by pravděpodobně nedošlo k dramatickému zvýšení emisního 
zatížení ovzduší ve městě za předpokladu spolehlivé funkce všech systémů vozidla, které 
ovlivňují výfukové emise – v případě stání autobusů na zastávkách, křižovatkách a při 
následujícím rozjezdu, což představuje provoz MHD, avšak může docházet ke zvýšenému 
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lokálnímu znečištění ovzduší výfukovými emisemi při poklesu teploty katalyzátorů a 
čističových filtrů v důsledku nízkých teplot výfukových plynů naftového motoru při 
volnoběhu motoru. 

I přes postupné snižování emisních limitů pro naftové motory mají stále plynové 
motory řádově menší emise částic a to s ohledem na jejich velké zdravotní nebezpečí je 
nezpochybnitelný a podstatný ekologický přínos. 

Výpočet produkce výfukových škodlivin je proveden pro případ nových naftových 
motorů, za předpokladu, že všechny naftové motory jsou seřízeny tak, že emise PM a NOx  
plní limity stanovené normami EURO a emise CH a CO jsou nižší jak limitní hodnoty 
naftového motoru.  V tabulce č. 4 a 5 jsou tyto emise roční produkce výfukových škodlivin 
v porovnání nafta – plyn. 

 
Motor  Nafta LPG 
Pevné částice PM 
(g/kWh) 

0,33 0,022 

PAH (g/kWh) 810,00 82,000 
PAH KARC (g/kWh) 2,90 0,150 

Tabulka 4 – Porovnání škodlivin nafta – plyn 
                                                                                  Zdroj: VŠCHT[10] 

 
 

 

Motor PM NOx  CH CO 
naftový 1,04 48,7 4,2 5,6 
plynový 0,35 34,1 2,8 1,4 

Tabulka 5 – Porovnání emisí jednotlivých výfukových škodlivin v tun/rok 
                                                                                         Zdroj: DPmML[5]  

 
Porovnáním výše uvedených údajů lze stanovit, že při náhradě naftovými motory 

s plynovými dochází ke snížení zátěže ovzduší emisemi výfukových škodlivin dle tabulky 
č. 6. 

 
Emise Pokles v t/rok 
PM 0,69 
NOx 14,6 
CH 1,4 
CO 4,2 

                Tabulka  6  –  Snížení zátěže ovzduší při používání plynového motoru v t/rok   
                                                                                                            Zdroj: DPmML[5] 

 
Vedle produkce uvedených výfukových škodlivin vznikne ze spotřebované nafty i 

plynu oxid uhličitý CO2, který nebyl dříve považován za škodlivinu. Z naftového motoru 
oxidací uhlíku vznikne CO2 v celkovém množství 5.555 tun/rok. Vzhledem k tomu, že 
proti naftě je hmotnostní podíl uhlíku v 1 kg LPG nižší, je při stejné roční hmotnostní 
spotřebě LPG jako je roční hmotnostní spotřeba nafty rovněž nižší roční produkce CO2. 
Pro vybraný motor ze série 95 je produkce CO2 5.268 tun/rok. 

Z tohoto porovnání vyplývá, že snížení zátěže ovzduší oxidem uhličitým potom je  o 
287 tun/rok.[7] 
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Snížení emisí – zemní plyn / nafta 
 Částečky (prach/popílek) úplná eliminace 

 Oxid siřičitý (SO2) úplná eliminace 
 Reaktivní uhlovodíky (HxCx) o 80 % méně reaktivních uhlovodíků 

 Oxidy dusíku (NOx) o 80 % méně oxidů dusíku 
 Oxid uhelnatý (CO) o 50 % méně oxidu uhelnatého 

Graf  5 - Snížení emisí (g/km) u osobních vozidel s pohonem na zemní plyn a naftu (100 %) 
  Zdroj: [7] 

 

  

 
                                       Snížení emisí – zemní plyn / benzín 

 Reaktivní uhlovodíky (HxCx) o 80 % méně reaktivních uhlovodíků 
 Oxidy dusíku (NOx) o 20 % méně oxidů dusíku 

 Oxid uhelnatý (CO) o 75 % méně oxidu uhelnatého 
 Oxid uhličitý (CO2) o 25 % méně oxidu uhličitého 

Graf  6 - Snížení emisí (g/km) u osobních vozidel s pohonem na zemní plyn a benzín 
                                  (100 %) 

 Zdroj: [7]              

 
Ekologické výhody zemního plynu v dopravě jsou jednoznačné, vyplývají z jeho 

složení, především poměru atomů uhlíku a vodíku v molekule. Zemní plyn je tvořen z cca 
98% metanem CH4 s příznivým poměrem uhlík/vodík = ¼. 

 Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým 
pohonem. A to nejen dnes sledovaných škodlivin – oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, 
uhličitého, pevných částic, ale také i karcinogenních látek – polyaromatických uhlovodíků, 
aldehydů aromátů včetně benzenu. Rovněž vliv na skleníkový efekt je u vozidel na zemní 
plyn menší v porovnání s benzínem či naftou. Oproti benzínu zemní plyn nabízí potenciál 
20-25% snížení emisí CO2. 
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Zkušenosti z praktického použití vozidel s pohonem na zemní plyn ukázaly, že 
provoz těchto vozidel se oproti provozu vozidel s naftovými motory z hlediska životního 
prostředí vyznačuje především následujícími výhodami: 

• Výrazné snížení emisí pevných částic, které jsou u naftových motorů považovány 
z důvodů mutagenních a karcinogenních účinků za nejzávažnější 

• Kouřivost vznětových motorů je u plynových pohonů prakticky eliminována 
• Snížení dalších dnes sledovaných složek emisí – oxidů  dusíku  NOx a emisí a emisí 

oxidu uhelnatého CO 
• Snížení emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) cca o 10 – 15 % 
• Výrazné snížení nemetanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků ( 

PAU ) ,  aldehydů 
• Snížení tvorby ozónu v atmosféře nad zemí, který způsobuje tzv. „ letní smog „ 
• Spaliny z motorů na zemní plyn neobsahují oxid siřičitý ( SO2 ) 
• Do zemního plynu se nepřidávají aditiva a karcinogenní přísady 
• Plynové motory mají tišší chod, úroveň hluku plynových autobusů oproti naftovým 

je díky „ měkčímu“ spalování nižší o 50% vně vozidel, o 60-70% uvnitř vozidel 
• Při tankování nevznikají únik paliva (odpařování nafty) 
• Nemožnost kontaminace půdy na vozovkách i garážích 

 
 
 

Normy EURO 3-5 a emise autobusu EKOBUS 
  CO NMHC CH4 NOx tuhé částice 
Norma EURO 3 5,45 0,78 1,6 5 0,16 
Norma EURO 4 4 0,55 1,1 3,5 0,03 
Norma EURO 5 4 0,55 1,1 2 0,03 
EKOBUS CNG 0,012 0 2,08 2,08 0 

Tabulka 7 – Porovnání emisních norem EURO 3 až 5 s emisemi CNG autobusu EKOBUS ( g/kWh ) 
                                                                                                                              Zdroj: Ekobus a.s[15].                 

2.2. Ekologické dopady a opatření v dopravě 
Ministerstvo životního prostředí z hlediska souvislostí, které se dotýkají jeho 

kompetencí, doporučovalo následující nová opatření k ekonomické stimulaci ekologicky 
šetrné dopravy: 

V rámci spotřební daně obnovit daňovou diferenciaci automobilových benzinů podle 
obsahu olova 

V rámci spotřební daně zavést daňovou diferenciaci na motorovou naftu podle 
obsahu síry a aromátů  

Snížit, popřípadě zrušit silniční daň a zavést daň z motorových vozidel, která se bude 
vztahovat na všechna vozidla a bude diferenciovaná i podle ekologických kritérií s úlevami 
pro veřejnou nebo kombinovanou dopravu 

Zavést poplatky za hluk z leteckého provozu týkající se všech civilních letišť, které 
by byly příjmem postižených obcí a z něho hrazen i provoz zvukového monitoru. 

Výhledově zavést postupně se zvyšující daň z energetického obsahu a obsahu uhlíku 
v pohonných hmotách, která bude kompenzována snížením jiných plošných plateb. 



 Lenka Hájková: Plynofikace autobusů na Mostecku 

2009  11  
 

2.2.1 Měření plynných škodlivin na motoru CNG 

Na motoru jsou taková opatření, aby s náběhem platnosti nových exhalačních limitů 
splňoval tyto předpisy, (viz tabulka č. 8). Pevné částice jsou téměř neměřitelné, takže zcela 
odpadá nepříjemný kouř. Navíc má motor velice tichý chod, takže i hladina vnitřního a 
vnějšího hluku autobusu je výrazně snížena, což není zanedbatelné právě při provozu ve 
městě. 

 
 

 Emise oxidu 
uhelnatého CO 

(g/kWh) 

Emise uhlovodíků 
CH 

(g/kWh) 

Emise oxidů 
dusíku NOx 

(g/kWh) 
Mez povolená  
EHK č.4 

11,2 2,4 14,4 

Výsledek zkoušky 0,93 2,34 3,91 
Tabulka 8 – Výsledky měření emisí motoru na CNG 

                                                                                   Zdroj: VŠ strojní a textilní Liberec[6] 

 

2.2.2 Podmínky přestavby autobusů MHD 

Výhodou přestavby již provozovaných vozidel, schválených pro provoz na klasická 
kapalná paliva. Výhodou přestavby je, že se příznivé dopady mohou projevit na kvalitě 
životního prostředí ve velmi krátkém období dvou až tří let, zejména jsou-li systematicky a 
ve větších počtech upravována vozidla ve zvolených regionech. 

Přestavovaná vozidla v různém technickém stavu ne vždy zaručují vysokou 
technickou úroveň této přestavby. Ekologické přínosy jsou u přestaveb starších vozidel 
nižší, protože podle platných předpisů musí být při této přestavbě splněny limity, pro které 
bylo vozidlo původně homologováno. 

Systémy používané v současné době u plynových spalovacích motorů lze rozdělit do 
dvou základních skupin: 

Jednopalivový – tzn., že v provozu je možno užít pouze jediný druh paliva. Tento 
systém je jednoznačně využíván v případě, že plynový motor byl odvozen od motoru 
vznětového změnou tvaru spalovacího prostoru a náhradou vstřikovacího zařízení 
zapalovacím systémem včetně zapalovací svíčky, umístěné zpravidla v otvoru vstřikovače 

Dvoupalivový – někdy označován jako bi-fuel systém, který má dva palivové 
systémy (např. původní benzínový a nový plynový). Druh paliva je řidičem volen 
(přepínán) dle potřeby – v každém případě motor spaluje v daném okamžiku pouze jeden 
druh paliva. 

2.2.3 Popis modelovaných škodlivin 

Pro široké spektrum modelovaných škodlivin: NOx, SO2, Pb, tuhé látky a organické 
látky jako prekurzory přízemního ozonu (benzen, toluen, xylen) i CO2 je charakteristická 
naprosto rozdílná citlivost na vstupní data. 

� Emise NOx výrazně stoupají s rostoucí rychlostí a mají malou citlivost na snížení 
plynulosti jízdy a dopravní kongesce.  
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� Emise CO2 nemají žádný negativní dopad na zhoršování stavu prostředí ve svém 
bezprostředním okolí, nicméně jsou sledovány jako základní škodlivina přispívající 
ke vzniku skleníkového efektu. Emise dále CO2 neklesají vlivem použití 
katalyzátorů, ale naopak rostou vlivem oxidační reakce měnící CO na CO2. Při 
použití katalyzátorů také rostou emise N2O, který je skleníkovým plynem s více než 
300 krát vyšším potenciálem globálního oteplování (GWP – Global Warming 
Potential) než CO2.  Pokles emisí skleníkových plynů z dopravy je do budoucna 
možný jen výrazným snížením spotřeby pohonných hmot eventuelně postupným 
přechodem na ekologičtější způsoby pohonů vozidel.  

� Podíl SO2 z automobilové dopravy je ve srovnání s energetickými zdroji spíše 
symbolický a rostoucím přechodem na bezsirnatá motorová paliva bude dále klesat.  

� Emise Pb jsou s přechodem na bezolovnatá paliva spíše problémem minulosti, 
kterým se již v současné době není třeba vážněji zabývat. Z hlediska imisního 
zatížení blízkého okolí komunikací těžkými kovy je problém Pb postupně 
nahrazován emisemi Cd a Pt.  

� U emisního zatížení pevnými částicemi z výfukových plynů (převážně dieselových 
motorů) je nutné uvědomit si, že z hlediska imisního monitoringu je zde 
modelována jen minoritní část znečištění tuhými částicemi. Pro komplexní Pro 
takové hodnocení však nejsou dosud k disposici příslušná vstupní data. Hodnocení 
by bylo třeba zahrnout i faktor tzv. sekundární prašnosti tj. víření prachu na 
okrajích silnic projíždějícími vozidly. 

� Pro modelování několika charakteristických uhlovodíků jsou použita emisní data 
z vozidel, pohybujících se na komunikacích. Pro komplexní modelování některých 
těkavých uhlovodíků (např. toluen, benzen) by bylo nutné zohlednit i odpary 
z nádrže a motoru u stojících vozidel, ať již vlivem odparu z chladnoucího motoru 
po dojetí vozidla nebo z objemových změn a odparu z nádrže při střídání teplot u 
zaparkovaných vozidel.  

Celý emisní model byl počítán jen pro emisní parametry jízdy vozidel v optimálním 
tepelném režimu bez zohlednění faktoru tzv. studených startů. To by znamenalo 
zohlednění více emisí ze studených startů, kdy vozidlo do ujetí cca 5 km vykazuje většinou 
vyšší emisní hodnoty do doby zahřátí vozidla a katalyzátoru na optimální provozní teplotu. 
Jedná se zde především o emise CxHx, které jsou takto bilančně mírně podhodnoceny, 
zejména v oblasti větších sídel.  
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Obrázek 1 – Situace a vývojový trend v koncentracích oxidů dusíku   
 Zdroj: ČHMÚ[14] 

2.2.4 Shrnutí výsledků 

Celkové trendy vývoje emisní bilance v t/rok mezi roky 1999 a 2010 jsou zřejmé 
z následující tabulky a grafu. Výsledky výpočtu emisí z dopravy odpovídají výše 
uvedeným vstupním předpokladům, omezením a trendům. Kromě NOx a CO2, kde dojde 
k mírnému nárůstu, lze prakticky u všech modelovaných škodlivin počítat s výrazným 
poklesem hodnot a tím globální příspěvek ke zlepšení kvality ovzduší v regionech.  

Z hlediska celkové emisní bilance regionu byl v roce 1999 příspěvek sektoru 
dopravy poměrně nízký, zejména u emisí SO2 (0,3% celkových emisí) a emisí tuhých látek 
(0,2% celkových emisí). U tuhých látek však nebylo možno analyzovat lokální vlivy 
z důvodu nezahrnutí sekundární prašnosti způsobené projíždějícími vozidly. U emisí oxidů 
dusíku je již příspěvek sektoru dopravy významnější (cca 11 % celkových emisí), 
z globálního pohledu na celý region, kdy nejsou brány v úvahu lokální imisní situace 
(zejména ve městech) je zásadnější příspěvek energetických zdrojů. Naopak absolutně 
zásadní je podíl sektoru dopravy na emisích těkavých organických látek, které byly 
sledovány jako prekurzory přízemního ozónu.[7]  

 

Podíl sektoru dopravy na emisích těkavých organických látek v letech 1998 a 2010 

t/rok NOx SO2 CO2 
tuhé 
látky 

Pb Benzen Toluen 
o-
Xylen 

m,p-
xylen 

1998 103,7 2,70 4855,3 1,669 0,0034 0,2687 0,4782 0,1266 0,2796 
2010 111,7 0,88 5671,6 0,707 0 0,1980 0,2701 0,0808 0,1868 
% 107,7 % 32,6 % 116,8 % 42,4 % 0 % 73,7 % 56,5 % 63,8 % 66,8 % 

Tabulka 9 – Emise z dopravy (t/rok)  
     Zdroj: Emise z dopravy pro různé regiony[11] 
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                              Graf  7 - Emise z dopravy (t/rok) 

Zdroj: [14] 

 
 

Celkové hodnocení tabulek a grafů ukazuje ekologické výhody motorů na plyn 
z pohledu k účinkům výfukových emisí na ovzduší. Nižší emise NOx a zejména velmi 
nízké emise tuhých částic (PM) jsou účinným opatřením k potlačení vzniku smogovým 
situacím a v případě NOx i ke snížení okyselování životního prostředí.[8] 

Vedle významného ekologického efektu se současná provedení plynofikovaných 
autobusů vyznačují i relativně vysokou provozní spolehlivostí. V počátečním období 
provozního nasazení autobusů Karosa s motory ML 636 PB byl provoz těchto vozidel 
náročnější na servisní ošetřování a na pravidelnost kontrol než bylo běžné u vozidel 
s původním naftovým motorem DPmML a.s. však zvýšené nároky chápali jako určitou daň 
za kvalitní ekologické vlastnosti plynových motorů i za úspory, které proti naftovému 
motoru přináší provoz na plynné palivo. 

2.2.5 Hluk autobusu s plynovým motorem 

 Vedle snížení škodlivých výfukových emisí přináší náhrada naftového motoru 
plynovým motorem též snížení vnějšího a vnitřního hluku autobusu. Tabulka č. 10  uvádí 
hodnoty snížení vnějšího hluku (EHK 51), hluku výfuku a vnitřního hluku městského 
autobusu Karosa po náhradě původního naftového motoru ML 636 motorem plynovým 
ML 636 NG. Snížení hluku uvnitř autobusu ukazuje tabulka č. 11.[14] 
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Vliv náhrady naftového motoru motorem plynovým na snížení vnějšího hluku 
Druh hluku Snížení hluku 
Vnější hluk Min. 1 dB (A) 
Vnitřní hluk 0 – 2 dB(A) (podle místa v autobuse) 
Hluk v blízkosti výfuku Až 7 dB (A) 

Tabulka 10 – Snížení hluku autobusu Karosa po náhradě naftového motoru motorem plynovým 
                                                                                                         Zdroj: Žilinská univerzita[12]  

 
 

Vliv náhrady naftového motoru motorem plynovým na snížení vnitřního hluku 
Místo uvnitř autobusu Snížení hluku 
V místě řidiče 0 dB (A) 
Na 1 sedadle vpravo 0,5 dB (A) 
Na 4 sedadle vpravo 2 dB (A) 
V zadní části nad motorem 1,5 dB (A) 

Tabulka 11 – Snížení hluku uvnitř autobusu 
                                                                                                       Zdroj: Žilinská univerzita[12] 

Výzkumy prokázaly důsledky dopravního hluku v Praze, kde byly prokázány 
rozdíly v nemocnosti obyvatel vystavených působnosti hluku od 51 do 78 dB/A. Ukázalo 
se, že zvýšení hladiny hluku z 50 na 60 dB/A znamená přírůstek cca 10% nemocných. 
Nejvýrazněji a nejtrvaleji jsou dopravním hlukem postihnuti obyvatelé měst, kde na 
dopravě se kromě individuální automobilové dopravy účastní i prostředky městské 
hromadné dopravy. Rozložení hlukové zátěže v Praze je uvedeno na mapě v příloze č.7.[7] 

2.3. Alternativní paliva v doprav ě v ČR 
Z plynných alternativních paliv je v ČR v současnosti využíván propan butan (LPG) 

a zemní plyn (ve formě CNG). V minulosti byly uskutečněny i projekty využívání 
bioplynu pro pohon motorových vozidel, z různých důvodů však byly ukončeny. 

Vzhledem k ekologickým vlastnostem je velmi aktuální využívání plynového pohonu 
především v městských aglomeracích s vysokým stupněm dopravního zatížení, a to 
především u autobusů městské hromadné a meziměstské dopravy, ale i u vozidel 
zajišťujících svoz domovního odpadu. Autobusy na LPG jsou v provozu v Mostě, na CNG 
v Havířově, Prostějově, Frýdku Místku, Liberci, Semilech, Ústí nad Labem, Roudnici nad 
Labem, Litoměřicích, Teplicích, Lounech a Jičíně. 

2.3.1 Výběr alternativních paliv 

� Biopaliva 

V současné době je na ně kladen největší důraz. A to proto, že biopaliva přispívají ke 
snižování emisí skleníkových plynů a některých dalších emisí z dopravních prostředků, ale 
také přispívají k řešení problémů nadprodukce potravin v zemědělství. 

Nejperspektivnějšími biopaliv jsou metylestery mastných kyselin (FAME), mezi něž 
patří bionafta (metylester řepkového oleje) a bioetanol (etanol vyrobený z biomasy). 
K biopalivům patří též bioplyn. Palivo vzniklé biologickými procesy z organických hmot, 
které je pro účely pohonu zbaveno zejména oxidu uhličitého a sirovodíku. 
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� Propan – butan – LPG (Liquid Petroleum Gas) 

LPG není v pravém slova smyslu alternativním palivem, protože jeho výroba je úzce 
spojená se zpracováním ropy. Je tvořen směsí lehkých uhlovodíků. Získává se z ropných 
rafinérií, z primárního i sekundárního zpracování ropy (zhruba 40% celkové bilance LPG) 
a při zpracování zemního plynu (cca 60%). Má však příznivé environmentální vlastnosti, 
což je dáno především minimálním obsahem síry a příznivým poměrem atomů uhlíku a 
vodíku. 

LPG představuje nejrozšířenější plynné motorové palivo ve světě. Z fyzikálně – 
chemického hlediska je možné ho charakterizovat jako bezbarvou, extrémně těkající 
hořlavou  a  výbušnou  kapalinu, specifického zápachu, která je dvakrát těžší než vzduch.  

� Stlačený zemní plyn – CNG (Compressed Natural Gas) 

V ČR se zemní plyn jako pohonná hmota začal uplatňovat již od r. 1981, kdy byla 
provedena první přestavba vozidla na zemní plyn. Je uskladněno ve vozidle v zásobnících 
konstruovaných pro stlačený zemní plyn na vysoký tlak. Oproti LPG má nižší hustotu 
energie na 1 litr objemu nádrže, což má za následek snížení dojezdu vozidla nebo větší 
objem a hmotnost nádrže.  

Z chemického hlediska představuje směs plynných uhlovodíků s proměnno příměsí 
neuhlovodíkových plynů. Charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu CH4. Je 
hořlavý, výbušný, a lehčí než vzduch. 

Stlačený zemní plyn, který obsahuje přes 98 % methanu, tedy nejjednoduššího 
uhlovodíku, se v motoru spaluje společně se vzduchem. Jelikož methan a vzduch jsou 
plyny, tvoří dokonale promíchanou (tedy homogenní) směs a spalování probíhá téměř za 
ideálních podmínek. Spalováním methanu vzniká pouze minimum emisí. Oproti tomu 
spalování aerosolu motorové nafty se dokonalému spalování může různými úpravami 
pouze přibližovat. 

� Vodík 

Vyrábí se z vody elektrolýzou, v případě fosilních paliv pak parním reformováním a 
parciální oxidací zemního plynu, parciální oxidací ropných zbytků a nebo zplyňováním 
uhlí. Ekonomika různých výrob vodíku není stejná. Výrobní náklady vodíku z uhlí jsou 
větší. Problematika využití vodíku jako pohonné hmoty v dopravě je v ČR teprve na 
počátku. 

Při spalování vzniká jenom neškodná voda a malé množství kysličníku dusíku. 
Nevýhody jeho výroby jsou, že je drahá a ve směsi se vzduchem je silně výbušný. Je však 
velice ekologicky čistý, auta mají vyšší jízdní dojezd.  

� Kapalný zemní plyn – LNG (Liquified Natural Gas) 

V praxi je s LNG uvažováno jen zřídka, protože je dražší a manipulace s ním je 
složitější než s CNG. Např. palivové nádrže musí být izolovány tak, aby v nich bylo možno 
udržovat teplotu-1620 C. 

� Hybridní vozidla 

Hybridní vozidlo má 2 motory, spalovací a elektromotor. V průběhu jízdy dochází 
k průběžnému dobíjení baterie. Dva motory a další technická vylepšení zvyšují cenu a 
váhu vozidla 
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� Metanol a Dimetileter (DME) 

Obojí jsou alternativní paliva, běžně získávaná ze zemního plynu. Metanol může být 
užíván v benzínových motorech, DME jako náhrada nafty. 

Výhodou metanolu je ta, že se jedná o kapalinu (menší objem nádrže), má však 
vysokou toxicitu, což je příčinou menšího zájmu o toto palivo. 

DME má fyzikální vlastnosti podobné LPG. Při pokojové teplotě se v plynné fázi, 
tlakem několika atmosfér zkapalňuje. 

 
 

Emise (g/kWh) Motorová  

nafta CH CO NOx  PM CO2 

Spotřeba 

(g/kWh) 

KOM 0,25 1,07 8,7 0,22 772 0,243 

BIO 0,17 0,89 8,7 0,17 742 0,241 

Tabulka 12 – Výsledky stanovení emisí CH, CO, NOx a CO2 vznikajících při spalování testovaných 
motorových naft, spotřeba paliva a výkon zkušebního motoru 

                                                                                                                   Zdroj: VŠCHT v Praze[10] 
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Graf 8   -  Relativní porovnání emisí základních škodlivin vznikajících při spalování komerční motorové 

nafty a směsné bionafty  
                                                                                                Zdroj: VŠCHT v Praze[10] 
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3. Ekonomická analýza při provozu plynu a nafty 

3.1. Ekonomika plynofikace dopravy 
Provozem vozidel na zemní plyn vznikají dodatečné úspory externích nákladů 

(snížení produkce skleníkových plynů, snížení emisí škodlivin do ovzduší, snížení zátěže 
od úkapů ropných látek při distribuci nafty, efekty na zdraví lidí snížením emisí 
karcinogenních látek atd.). Při ekonomickém hodnocení plynofikace dopravy je tedy nutné 
vzít v úvahu i tyto náklady, které rozhodně nejsou zanedbatelné. 

Ekonomika plynofikace silničních vozidel je ovlivněna mnohými faktory, vnějšími i 
vnitřními. 

Vnější faktory: 
Cenové rozdíly jednotlivých pohonných hmot (motorová nafta, benziny, LPG CNG) 
Státní daňová politika (spotřební daň pro jednotlivé pohonné hmoty, silniční daň) 
Tyto faktory jsou ovlivňovány centrálními orgány (státem) nebo monopolními 

institucemi. 
 
Vnitřní faktory:  
Investiční náklady na výstavbu plnících stanic 
Kapacitní využití plnících stanic 
Investiční náklady na přestavbu silničních vozidel a do budoucna rozdíly 

v pořizovacích cenách s motory na kapalná paliva a na  plyn (míněno přímo od výrobce) 
Využití vozidel upravených na pohon plynem (kilometrické proběhy) 
Tyto faktory jsou ovlivňovány provozovatelem vozidla, výrobcem nebo 

přestavovatelem vozidla, provozovatelem plnící stanice.[6] 

3.1.1 Cena CNG 

Cena CNG pro konečného odběratele je závislá na ceně zemního plynu od 
distribuční společnosti, spotřební dani, kapacitním využití spotřební stanice, stálých 
nákladech (odpisy, opravy, údržba, režie), ceně elektrické energie a zisku. 

Kapacitní využití plnící stanice je závislé na vytvoření potřebné odbytové klientely, 
například závaznými dodavatelsko – odběratelskými smluvními vztahy mezi dodavatelem 
CNG (plnící stanice) a určitými většími odběrateli (dopravní podniky, komunální a 
technické služby apod.) 

3.1.2 Cena LPG  

Cena LPG pro konečného odběratele je závislá na ceně plynu od distribuční 
společnosti, spotřební dani, kapacitním využití čerpací stanice, stálých nákladech jako u 
CNG, ceně elektrické energie a zisku. 

Pokud se jedná o plnící stanici většího dopravního podniku, jsou to náklady 
pochopitelně vyšší. Dle informace DP měst Mostu a Litvínova a.s., který jako jediný 
provozuje městské autobusy s pohonem LPG je cena technického vybavení velkoobjemové 
stanice (objem dvou nádrží 34m3) s potřebným zázemím 10 mil. Kč. Nejsou zde zahrnuty 
náklady na přestavbu dílen. 
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Návratnost vložených investičních nákladů je v zásadě dána cenou přestavby a 
provozem vozidla. Při přestavbě vozidel na CNG je vyšší technická náročnost přestavby, 
vyšší cena přestavby, snížení užitečné hmotnosti a objemu prostorů pro náklad a menší 
dostupnost plnících stanic. Naopak ve srovnání s CNG je přestavba vozidel na LPG méně 
technicky náročná, nižší cena přestavby, větší potupnost plnících stanic a kratší doba 
návratnosti vložené investice. Ovšem nejsou zde zahrnuty přestavby dílen, tyto výhody 
LPG platí pouze pro soukromá vozidla, např.  pro DPmML byly náklady vyšší než 100 
mil. Kč. 

3.1.3 Další investice do autobusů 

Provozem vozidel na zemní plyn vznikají dodatečné úspory externích nákladů, které 
byly již v předchozí kapitole uvedeny. Při ekonomickém hodnocení plynofikace dopravy je 
nutné vzít v úvahu i náklady na pořízení dopravních prostředků, které rozhodně nejsou 
zanedbatelné. 

Výše investice na pořízení naftového autobusu se pohybuje od 2,3 do 8,1 mil. Kč. 
Rozdíl v investici na pořízení městského autobusu mezi naftovou verzí a plynovýn 
autobusem se pohybuje od 0,8 mil. Kč do 1,8, mil Kč v závislosti na druhu (ocelové, 
kompozitní) a umístění tlakových lahví (v zavazadlovém prostoru, na střeše) Konkrétní 
příklad ekonomického porovnání autobusů na plyn a naftu je uveden v tabulkách č. 13 a 
14.  

 
 

Kategorie autobusu Druh autobusu Cena 
Kategorie do 7,5 m Autobus nízkopodlažní 2 300 000,- Kč 
Kategorie do 10,7 m Autobus nízkopodlažní 4 845 000,- Kč 
Kategorie do 13 m Autobus nízkopodlažní 5 440 000,- Kč 
Kategorie nad 13 m Autobus nízkopodlažní 8 100 000,-Kč 

Tabulka 13 – Ceny autobusů na naftu pro r. 2008 
                                                                                                  Zdroj: MDČR[12] 

 
 

Kategorie autobusu Druh autobusu Cena 
Kategorie  do 10,7 m Autobus nízkopodlažní 6 045 000,-Kč 
Kategorie do 13 m Autobus nízkopodlažní 6 836 000,-Kč 
Kategorie do 13 m Autobus nízkopodlažní 9 328 000,-Kč 

Tabulka 14 – Ceny autobusů na plynový pohon pro r. 2008 
                                                                                      Zdroj: MDČR[12] 

 
Zavádění autobusů na CNG vyžaduje vyšší investice na nákup vozidel a splnění 

požadavků na přebudování garáží, školení personálu, zavádění speciálního nářadí, apod. 
Vyšší jsou též náklady na servis. 

Z uvedeného plyne, že pro rozvoj plynofikace MHD je určitá dotace na pořízení 
autobusů na plyn nutná. 

Z celkové částky bylo v r. 2008 určeno 94 700 tis. Kč na veřejné linkové autobusy v 
Čechách, 75 100 tis. Kč na Moravě a malí dopravci získají dotaci 15 400 tis. Kč. Dopravní 
podniky a ostatní dopravci získají na nákup autobusů pro hromadnou městkou dopravu 
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dotaci 185 250 tis. Kč. Celkem letos dotace bude činit 370 500 tis. Kč, zatímco loni to bylo 
351 200 tis. Kč. [5] 

Zatímco loni se z dotací obnovil park 250 linkovými autobusy a 54 autobusy MHD, 
tak letos podle odhadu ministerstva dopravy to má být 250 až 260 autobusů linkových a 
kolem 120 autobusů MHD.  

Fixní příspěvek je odstupňovaný podle délky autobusu (přičemž nesmí přesáhnout 
30 % ceny autobusu bez DPH; u nízkopodlažních 50 % ceny autobusu) a zvláštní fixní 
příspěvky jsou pak na alternativní typ pohonu a na nízkopodlažní provedení (tyto 
příspěvky nesmí přesáhnout 50 % rozdílu ceny mezi obdobným standardním autobusem a 
autobusem v tomto provedení). V roce 2006 byla podpora pro ne-městské autobusy 
odstupňovaná takto:  

• autobus do 7,5 m: 0,25 milionu (+ 0,25 mil. za plynový pohon); 

nízkopodlažní 1,2 mil. Kč  

• autobus do 10,7 m: 0,5 milionu (+ 0,7 mil. za plynový pohon); 

nízkopodlažní 1,5 mil. Kč  

• autobus do 13 m: 0,6 milionu (+ 0,8 mil. za plynový pohon); 

nízkopodlažní 2,3 mil. Kč  

• autobus nad 13 m: 0,9 milionu (+ 0,9 mil. za plynový pohon); 

nízkopodlažní 3 mil. Kč  

Další fixní příspěvek 0,2 milionu byl na nástupní plošinu pro invalidy. Podpora 
nízkopodlažních autobusů i v ne-městské dopravě byla vyhlášena pro odůvodněné případy 
na roky 2005 a 2006.  

V březnu 2008 zaslalo Ministerstvo dopravy ČR Evropské komisi návrh programu 
obnovy vozidel na roky 2008–2013. Změnou je snížení horního limitu podpory z 30 % na 
25 % ceny autobusu, zvýšení dotací na plynový nebo elektrický pohon a na nízkopodlažní 
autobusy, příspěvek na informační systém pro nevidomé a slabozraké osoby atd. Evropská 
komise návrh schválila.[4]  
Pro rok 2008 byly vyhlášeny dotace (až do 25 % ceny autobusu): 

autobus do 7,5 m: 0,25 milionu; v MHD 0,5 milionu  
autobus do 10,7 m: 0,6 milionu; v MHD 1 milion  
autobus do 13 m: 0,7 milionu (na nízkopodlažní od 10,7 do 13 m navíc dotace 0,3 

milionu); v MHD 1,3 milionu  
autobus nad 13 m: 1 milionu; v MHD 2 miliony  

• nízkopodlažní elektrobus pro MHD délky od 11 m: 1,2 milionu (+ 0,6 milionu 

příspěvek na elektrický pohon)  

 
Fixní příspěvek na nástupní plošinu pro vozíčkáře v ne-městské dopravě je 0,2 

milionu, na plynový pohon 0,5 milionu. V MHD je fixní příspěvek na plynový nebo 
elektrický pohon 0,6 milionu. Příspěvek na informační systém pro nevidomé a slabozraké 
v MHD je 12 tisíc až 24 tisíc na vozidlo. [4] 
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Vedle investice do autobusu je nutné též investovat do úpravy dílen. Avšak vzhledem 
k tomu, že se tato investice rozpočítává na řadu let, lze ji zanedbat. 

Rozdíl cen mezi autobusem na plyn a motorovou naftou je dle typu autobusu cca 
kolem milionu korun. Při započtení státní dotace a možné marketingové podpory (dotace 
měst, krajů, slevy při nákupu autobusů, příjmy z  reklam apod.), vychází návratnost 
investice do plynových autobus do tří let. Podmínkou je však ekonomická podpora formou 
spotřební daně a dotace na pořízení plynového autobusu. 

3.1.4 Analýza variabilních nákladů dieslového a  LPG motoru 

Vyčíslení variabilních nákladů na plánovanou údržbu naftových motorů a motorů 
LPG, kdy byla nastavena pro oba agregáty stejná kritéria hodnocení, jsou tyto data :  

 
Doba proběhu 8 let 
Hodnota celkového kilometrového proběhu – 400 000 km 
Hodnota ročního kilometrového proběhu – 50 000 km 
Interní sazba za práci – 236,00 Kč/hod. 
Cena nafty 28,33 Kč ke dni 27. 5.2008 
Cena LPG 12,73 Kč k měsíci květnu 2008 
 
Předměty k porovnání jsou tyto agregáty:  
Dieslový (naftový) motor Iveco Cursor 8, pohánějící městský autobus IVECO – 

CITELIS 12 m, splňující limit EURO 4  
LPG motor MAN G 2866 DUH05, pohánějící městský autobus Man A21 12 m, 

splňující emisní limit EURO EEV, tj. limit nejšetrnější k životnímu prostředí. [12] 
 
Vzhledem k rozdílnosti konstrukce agregátů se některé dílčí doporučené činnosti 

plánované údržby liší. Odlišnosti u dieslového motoru spočívají v používání AdBlue 
(močoviny), turbodmychadlo pro dosažení emisního limitu EURO 4. U LPG motoru 
představují odlišnosti činnosti, spojené s kontrolou těsnosti plynové soustavy, pro zajištění 
bezpečnosti provozu. 

Odlišnosti v údržbě představují samostatné variabilní náklady:  
Dieslový motor – AdBlue (močovina) – 37.072 Kč 
                              Turbodmychadlo – 45.070,60 Kč 
                               Celkem – 41. 579 Kč 
LPG motor – plynové soustavy – 26. 432 Kč 
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Náklady   
Typ agregátu 

 

Materiálové 
náklady v 

Kč 

Spotřeba v 
Kč 

Celkem v Kč 

dieslový motor  
Iveco Cursor 8 

205 403,00 5 322 837,30 5 541 456,30 

LPG motor MAN G 2866 
DUH 05 

175 535,54 
 

5 005 436,00 
 

5 218 377,54 

Tabulka 15 – Porovnání skladby nákladů na dieslový motor a motor LPG 
                                                                                                         Zdroj: DPmML[3] 

 

 
Z uvedeného rozložení nákladů a porovnání mezi agregáty je patrné, že u dieslového 

motoru jsou vyšší materiálové náklady oproti LPG. Dále je zřejmé, že cena motorové 
nafty, resp. spotřeba vyjádřená v Kč je u dieslového motoru vyšší. V provozu se projevují i 
rozdílnosti v údržbě, tj. používáním AdBlue  (močoviny) a využitím turbodmychadla u 
dieslového motoru a naopak u LPG motoru činnostmi spojenými s kontrolou těsnosti 
plynové soustavy.  

I přes odlišnosti v konstrukci agregátů a rozdílné skladbě nákladů vyplývá, že ve 
zvoleném časovém horizontu jsou variabilní náklady vynaložené na jejich plánovanou 
údržbu na srovnatelné úrovni. Celkově lze jako úspornější hodnotit plynový agregát.  

Podrobněji vypracovaná srovnávací analýza variabilních nákladů v plánované údržbě 
u výše uvedených typů agregátů je uvedena v příloze č. 1 a 2. jejíž vstupní data jsou najeté 
kilometry za rok 50 000, roky proběhu 8, celkem km 400 000, cena za práci 236 Kč/h. 
Z této analýzy vyplývá, že za období osmi let jsou náklady na údržbu motoru na LPG o 
323 078,80 Kč nižší, než na motor naftový pohon.[3] 

Při přechodu na LPG dopravní systémy je potřebné vytvořit zájmové skupiny 
dodavatelů a odběratelů LPG, které vytvoří na základě smluvních závazků vhodné 
podmínky pro investice do systému, který všem zainteresovaným přinese ekonomický 
prospěch a přispěje i k řešení ekologických problémů. Potencionálními účastníky takových 
skupin jsou plynárenské podniky, městské dopravní podniky a ostatní dopravci, města 
s jejich ekonomickými a ekologickými zájmy, výrobci vozidel, dodavatelé LPG techniky a 
v neposlední řadě i příslušná ministerstva. 

3.1.5 Problematika cen a daní 

Spotřebitelské ceny všech kapalných paliv reagují bezprostředně na výkyvy ceny 
ropy. Tedy i ceny motorové nafty a benzínu se mění podle ceny surové ropy na světových 
trzích. Vyšší poměr nafta/benzín v ČR oproti EU je přizpůsoben vyšší intenzitou 
kamionové dopravy po vstupu ČR do EU a tedy vyšší poptávkou po naftě. Ceny v ČR 
budou odpovídat cenám v EU, nejsou a nebudou zde důvody pro odlišné ceny. 

Pokud se jedná o vývoj cen ropy, pak z ekonomického pohledu a dopadů je 
důležitější dosažení doby její maximální světové produkce než okamžik konečného 
vyčerpání zásob. Pokud nabídka ropy začne klesat a nebude stačit rostouc (i stagnující) 
poptávce, lze očekávat silné tlaky na nárůst ceny ropy. Porovnání průměrných cen 
pohonných hmot je znázorněno v příloze č. 1. 
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Mezinárodní energetická agentura v Paříži, jíž je ČR členem, vydává pravidelné 
přehledy o spotřebitelských cenách paliv a energie. V těchto přehledech jsou uváděny ceny 
motorové nafty a zemního plynu, nikoliv však přímopaliv typu CNG a LPG. Vzhledem 
k prokazatelnému souběhu nafty a zemního plynu lze však předpokládat, že rovněž pohyb 
CNG a LPG bude mít obdobný charakter a závislost na ceně na světových trzích. Tento 
předpoklad podporuje i vyhlášení cenové politiky RWE Trans gas, kdy od února 2008 jsou 
ceny CNG na stanicích RWE navázány na cenu motorové nafty.[4] 

Svázanost ceny bez daní LPG a CNG je dána i skutečností, že většina LPG se ve 
světě vyrábí ze zemního plynu. S výjimkou velice krátkodobých výkyvů je tedy rozdílnost 
vazby LPG a CNG možná jen v důsledku politických zásahů do tržní ekonomiky a tedy 
v důsledku rozdílného zdanění. 

Aktuální cena LPG pro 37. Týden 2008 se uvádí ve výši 16,10Kč/l vč. DPH (tj. 
13,53,-Kč/l bez DPH)   -  tato cena je použita pro srovnávací výpočet. 

Aktuální cena CNG od 1. 9. 2008 se v průměru pohybují v ČR 23,01Kč/kg vč. DPH. 
V následně uvedené tabulce je znázorněn vývoj ceny LPG v r. 2008 pro DPmML. Ceny 
odpovídají pro PB = 60/40 

 
 

 kg/bez SD kg se SD l/bez SD l/ se SD 
Leden 2008 20,76 24,69 11,41 13,58 
Únor 2008 19,78 23,71 10,87 13,04 

Tabulka 16 – Vývoj ceny LPG pro DPmML v roce 2008 
Zdroj: DPmML[3]  

 

V porovnání je vidět, že v průběhu jednoho měsíce bylo snížení ceny LPG  za kg/bez 
SD o 0,98 Kč se SD také o 0,98 Kč a za l/bez SD o 0,53 Kč a l/ se SD o 0,53 Kč. 

Podle zákona 353/2003 Sb. byly zdaněny spotřební daní LPG i CNG. Pro léta 2007–
2011 je na základě zákona 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů zemní plyn pro 
pohon motorů zcela osvobozen od spotřební daně a pro období do roku 2020 je stanoven 
postupný nárůst sazby na cílových 264,8 Kč/kWh spalného tepla. Pro zkapalněné ropné 
plyny (LPG) je stanovena sazba spotřební daně 3933 Kč/tunu.[12]  

Distributoři a prodejci LPG usilují o získání obdobného zvýhodnění, jakého používá 
zemní plyn CNG. Důvodem je to, že použití LPG a CNG v dopravě má srovnatelné 
pozitivní environmentální účinky a že shodný přístup k LPG a CNG umožňuje evropská 
směrnice 2003/96/ES ze dne 27. 10.2003. Současné rozdílné zdanění v ČR se považuje za 
nesystémové. 

Od 1 1.2008 byly zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 
zavedeny tzv. ekologické daně. Konkrétně se jedná o daň ze zemního plynu a některých 
dalších plynů. 

I kdyby nebyli distributoři a prodejci LPG úspěšní v požadavku na sjednocení 
přístupu k LPG a CNG dříve, dojde nejpozději do r. 2020 prakticky ke sjednocení daní 
obou paliv.  Ve srovnávacím grafu nejkrajnější sjednocení daní podle současně platné 
legislativy. Zdanění je přepočteno na srovnatelnou jednotku Kč/GJ. 
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Graf 9 – Zdanění plynů LPG a CNG pro použití v dopravě 

Zdroj: DPmML[15] 
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4. Provoz plynových autobusů na Mostecku, ekonomické a 

ekologické výhody a nevýhody 

 

4.1. Z historie do současnosti provozu autobusové dopravy MHD na 
Mostecku 
První kroky a snahy propojení Mostu s okolím začaly v srpnu 1901, kdy byl 

slavnostně zahájen provoz na trati Most – nádraží ÚDT – Kopisty – Růžodol – Horní 
Litvínov – Chudeřín – Hamr – Janov o celkové délce 12,9 km. Byla to tramvajová 
doprava. 

Ačkoli tramvajová doprava byla spolehlivou a výkonnou formou městské dopravy na 
Mostecku, bylo nutné později přistoupit i k zavedení dopravy autobusové. Ta byla 
vhodným dopravním prostředkem do lokalit, kam se z různých důvodů nepočítalo se 
zavedením tramvajové dopravy (např. méně lidnaté obce apod.). Tlaku na zavedení tohoto 
druhu dopravy přispěla i nízká nabídka poštovních autobusových linek, které jezdily málo 
a měly směsně nízkou kapacitu. 

Autobusová doprava byla nakonec zahájena s 5 autobusy Praga v r. 1930 a jezdilo se 
celkem na třech linkách. Později byly dvě z nich spojeny v jednu linku. Takto to bylo do II. 
světové války. V době války zůstaly v provozu pouze meziměstské linky, kromě jedné 
v Litvínově. Z důvodu nedostatku pohonných hmot byly všechny autobusy v této době 
přestavěny na pohon generátorovým plynem. 

Po válce bylo k dispozici 9 autobusů, které byly předány do rukou ČSAD a vznikaly 
nové linky (např. do Meziboří). Od r. 1958 pronikly autobusy do nového Mostu. V r. 1962 
došlo k reorganizaci autobusového provozu a zněny přinesl i r. 1965, kdy bylo třeba posílit 
dopravu v novém Mostě. V r. 1968 začaly autobusy využívat nový dopravní závod 
v Mostě, který se snažil i o technické zázemí pro tramvaje. Sedmdesátá a osmdesátá léta 
podnik věnoval pozornost spíše fungování tramvajové rychlodráhy., která byla celá 
zrekonstruována. Autobusy přišly na řadu až koncem 80 let. V roce 1989 byly 
zprovozněny nové garáže a dílny v Litvínově, ale hlavní změna měla teprve přijít.  
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   Obrázek 2 – Autobus RTO na 1. náměstí ve starém Mostě. 

   Zdroj: [5] 

4.2. Zahájení plynofikace na Mostecku 
Poškozené životní prostředí na Mostecku, které bylo mediálně sledované, vedlo 

k hledání cesty, jak ekologickou zátěž na Mostecku snížit. Cestou k tomuto cíli se kromě 
odsiřování elektráren stala plynofikace mostecko – litvínovských městských autobusů a 
odklon od tradiční nafty.  Záměr získal podporu městského úřadu v Mostě, Chemopetrolu a 
posléze i MŽP. 

Myšlenka přechodu pohonu městských autobusů na propan-butan v oblasti měst 
Mostu a Litvínova vznikla již počátkem roku 1991 z iniciativy poslance federálního 
shromáždění Ing Soldáta, který pro tento záměr získal podporu městského úřadu v Mostě, 
chemopetrolu a posléze ministerstva životního prostředí. Byla vytvořena zvláštní skupina, 
v níž byli kromě zástupců dopravce angažováni zaměstnanci Vysoké školy strojní Liberec, 
Libereckých automobilových závodů a firem Eko-GAS-Auto Praha a holandská firma 
DELTEC. Výsledkem této skupiny byl I. prototyp autobusu poháněného propanbutanem, 
zprovozněným koncem r. 1991. 

První autobus poháněný zemním plynem vyjel v r. 1991. Proces plynofikace byl 
nejprve zahájen v oblasti Litvínova, kde byla koncem července 1993 zprovozněna plnící 
stanice.  Akce byla dokončena v létě 1996, ale to už probíhaly změny i v Mostě. (od dubna 
1994). Tady bylo výrazně upraveno i dílenské zázemí, vznikly i haly pro těžkou údržbu. 
V r. 1999 nastal konec celého procesu a výsledkem byl stoprocentně plynofikovaný 
autobusový provoz. 
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4.2.1 Provozovna Litvínov 

Stavební úpravy autobusových garáží provozovny v Litvínově a výstavba plnící 
stanice byly zahájeny firmou CENTROGLOB,s.r.o., Most 2. 6.1992. Převážná část 
finančních nákladů této stavby byla hrazena z prostředků Fondu životního prostředí ČR.  
Dále přispěla města Most a Litvínov. Plnící stanice jako první etapa byla uvedena do 
provozu dne 22. 7. 1993 a tím byly vytvořeny podmínky pro zahájení sériové přestavby 
autobusů na propan-butan, kterou zajišťovaly Krušnohorské strojírny, a.s. Komořany. 
Předáním 35. Plynofikovaného autobusu byla dne 30. 6.1996 ukončena plynofikace 
autobusového provozu v Litvínově. 

4.2.2 Provozovna Most 

Stavební část plynofikace autobusového provozu MHD v Mostě byla zahájena 
12.4.1995 za finanční podpory Fondu životního prostředí ČR a měst Mostu a Litvínova. 
V rámci této stavby došlo k úpravám stávajících objektů lehké a těžké údržby autobusů I., 
karosárny a lakovny. Nově vznikly objekty těžké údržby autobusů II., haly diagnostiky a 
mytí plnící stanice. Pro tyto přestavby byl použit nově vyvinutý plynový motor 
s elektronicky řízenou přípravou palivové směsi systému DELTEC, vybavený oxidačním 
katalyzátorem. Vykazoval limity splňující EURO III. 

V květnu 1999 byla celá akce zdárně ukončena. Od jejího počátku bylo přestavěno 
89 autobusů. V současné době provozuje MHD v DPmML jako první a jediná v ČR zcela 
ekologický pohon. 

4.2.3 Dotace 

DPmML,a.s. obdržela od níže uvedených subjektů finanční prostředky a nezatížila 
tím tedy rozpočty měst a obcí. Tyto se staly součástí majetku společnosti. Jedná se o tyto 
poskytnuté dotace: 

 
Provozní dotace – poskytovány z rozpočtů měst a obcí 
Na kapitálové dovybavení – z rozpočtů měst nebo přímo ze státního rozpočtu 
Snižující pořizovací hodnotu dlouhodobého majetku – z rozpočtu měst a státního 

rozpočtu 
Celkem tyto dotace byly v hodnotě 224 978 tis. Kč. Graf. č. 11 znázorňuje dotace na 

kapitálové dovybavení a na pořízení dlouhodobého majetku v letech 1995-2006 v tis. Kč. 
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Graf  10 – Dotace na kapitálové dovybavení a na pořízení dlouhodobého majetku  v letech 1995 - 2006 v tis. 

Kč. 
Zdroj: DPmML[3] 

 
Celkem dotace na kapitálové dovybavení, ostatní a dotace snižující pořizovací 

hodnotu dlouhodobého majetku byla ve výši 224 978 tis. Kč. 
Kromě dotací z městských rozpočtů na plynofikaci získala DPmML,a.s. dotace ze 

státního rozpočtu od ostatních subjektů, které  jsou  uvedeny  v  tabulce č. 17 a grafu č. 12. 
 
 
 

Subjekty Zdroje v tis. Kč 
Ministerstvo dopravy a spojů 43 000 
Ministerstvo financí 20 181 
Ministerstvo pro místní rozvoj 59 559 
Ministerstvo ŽP Nizozemí 6 306 
Státní fond životního prostředí 80 855 
Doly Ležáky 7 240 
Doly a úpravny Komořany 2 400 
HSRM 500 

Tabulka 17 – Zdroje poskytnutých dotací v tis. Kč 
                                                                          Zdroj: DPmML[12] 
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Graf 11 – Zdroje poskytnutých dotací v tis. korunách 
                                                                                                                Zdroj: DPmML[3] 

4.3. Provozně ekonomické a ekologické posouzení plynofikace 

4.3.1 Porovnání provozu plyn  -  nafta 

Probíhající vývoj přestavby od r. 1992 zahrnoval i rekonstrukce dílenských provozů 
včetně výstavby plnící stanice PB s celkovými náklady 36 mil. Kč. V těchto nákladech je 
zahrnuta i modernizace, která nemá přímou souvislost s plynofikací. Náklady na přestavbu 
jednoho autobusu činily cca 400 tis. Kč. S určitou nepřesností lze říci, že celkové náklady 
spojené s plynofikací autobusového provozu činily cca 50 mil. Kč. V přepočtu na jeden 
autobus evidenčního stavu je to pak 1,39 mil. Kč. Při průměrné spotřebě 35 kg PB/100km 
a jeho tehdejší ceně 8 Kč/kg činily úspory nákladů na palivo cca 1,30 Kč/km. Celková 
návratnost se odhadovala na 30 – 40 let. 

Z tohoto jednoduchého ekonomického vyhodnocení pak vyplývá, že zcela 
dominantním důvodem přechodu na plynový pohon jsou ekologická hlediska. 

Zde je uvedeno provozně-ekonomické posouzení při zahajování plynofikace, kde 
porovnání nákladů na naftu a PB vykazovaly při ceně nafty 11,4 Kč/l a 15,9 Kč/l  tyto 
měrné úspory: 
 

1. při ceně 1l motorové nafty 11,4 Kč 

� pohon pro motorovou naftu 

39,0 l/100km x 11,4 Kč = 4,446 Kč/km 

� pohon  PB 

34,0 l/100km x 7,13 Kč = 2,424 Kč/km 

Z toho vyplývá úspora 2,022 Kč/km 
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2. při ceně 1l motorové nafty 15,9 Kč 

� pohon pro motorovou naftu 

39,0 l/100km x 15,9 Kč = 6,201 Kč 

� pohon PB 

34,0 l/100km x 7,13 Kč = 2,424 Kč 

Při této ceně nafty vyplývá úspora 3,777 Kč/km 

 

Ekologický přínos plynofikace autobusové MHD v DPmML byl sestaven pro stav 
úplné náhrady autobusů s naftovým motorem autobusy s plynovým motorem. Tento přínos 
byl ohodnocen jako ozdravění ovzduší v městské aglomeraci, která je vystavena vysokému 
zatížení exhalacemi z ostatních zdrojů, které je jednoznačně pozitivní. DPmML jako 
průkopník tohoto ekologického projektu na sebe převzal úkol spojený s nemalými 
technickými obtížemi i riziky, tím však vytvořil podmínky pro nástup ekologické 
autobusové MHD i na jiných místech České republiky. 

Pokles zatížení ovzduší výfukovými škodlivinami, zjištěný různými měřeními před 
zahájením plynofikace v  t/rok, je pro plynový motor ML 636 PB, jehož přestavbou byla 
plynofikace zahájena.[12] 

 
Nox snížení o 17,8 tun/rok 
CH snížení o 1,96 tun/rok 
CO snížení o 3,56 tun/rok 
PM snížení o 0,92 tun/rok 
 

Současné  autobusy  MAN A 21–23 s plynovým motorem jsou z hlediska dosažení 
velmi nízkých výfukových emisí EURO EEV ve výhodě proti autobusům s naftovým 
motorem: technologie dodatečných úprav výfukových plynů pomocí katalyzátorů je u 
plynových motorů jednodušší, velkou předností jsou rovněž velmi nízké výfukové emise 
plynového motoru po startu a v zimě při nízkých venkovních teplotách a obecně jsou ve 
výfuku plynových motorů řádově nižší emise hygienicky nejrizikovějších HCkac. 

Z  hlediska ekologických dopadů provozu autobusů s moderními naftovými motory 
splňující EURO 5 nebo EEV by pravděpodobně nedošlo k dramatickému zvýšení emisního 
zatížení ovzduší ve městě za předpokladu spolehlivé funkce všech systémů vozidla, které 
ovlivňují výfukové emise, v případě stání na zastávkách, křižovatkách a při následujícím 
rozjezdu, což představuje provoz MHD, však může docházet k zvýšenému lokálnímu 
znečištění ovzduší výfukovými emisemi při poklesu teploty katalyzátorů a částicových 
filtr ů v důsledku nízkých teplot výfukových plynů naftového motoru při volnoběhu 
motoru. 

Tímto je zmíněno, že plynofikace autobusové MHD v DPmML je významným 
opatřením k výraznému snížení zátěže ovzduší výfukovými emisemi jak v okolí 
autobusových tratí tak v městských aglomeracích Mostu a Litvínova. 

Pro provozovatele autobusové dopravy je významným kritériem ekonomický pohled 
na efektivitu jednotlivých dopravních prostředků, i když ekologie ze společného hlediska 
je v posledních 20 letech nesporně prvořadým problémem. Při ekonomickém hodnocení se 
navíc silně projevuje již výše zmíněná cenová politika v oblasti motorových paliv (ale i 
jiné faktory jako mzdy, servisní náročnost a další náklady) a není proto jednoduché 
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rozhodnout o strategii jednoho nebo druhého druhu paliva. Při použití cen nafty a LPG z r. 
2007 a s uvažováním provozních spotřeb paliv u jednotlivých typů autobusů ukazuje 
tabulka č. 18. 

 
 
 

Typ Spotřeba ( l/100 km) Náklady na palivo (Kč/km) 
B 731 (sólobus)-LPG 77,50 9,881 
B 931 (sólobus)-LPG 79,50 10,136 
B741 (kloubový)-LPG 111,0 14,152 

MAN NL 243F (sólo)-LPG 98,3 12,533 
B 931 (sólobus)-nafta 41,7 8,854 

Tabulka 18 – Provozní náklady na motorové palivo (LPG-nafta) u jednotlivých typů autobusů. 
                                                                                                                                 Zdroj: DPmML[3] 

 
Při ekonomickém hodnocení se silně projevuje cenová politika v oblasti motorových 

paliv, ale i další náklady, např. servisní náročnost apod. Proto není jednoduché rozhodnout 
o strategické výhodnosti jednoho nebo jiného druhu paliva. Negativními projevy  co se 
týká poruchovosti je velmi nízká  životnost zapalovacích svíček, která je způsobena reakcí 
sýry obsažené v plynu s povrchem měděného potrubí spojující nádrže s motorem. 
Nárůstem počtu provozovaných plynových autobusů vystupuje do popředí vyšší pracnost 
údržby plynových autobusů, způsobená hlavně nutností velmi časté demontáže a čištění 
dílů plynových zařízení a s tím i vyšší poruchovost v porovnání s klasickými autobusy 
s naftovým pohonem. Provozní náklady ukazují kromě uvedených tabulek také přílohy č. 1 
a 2. Srovnání provozních nákladů na motorové palivo ukazuje tabulka č. 19.  

Pro porovnání autobusu MAN A23(18m)-LPG nebyl nalezen vhodný autobus. 
 
 

 
Typ autobusu – emise Spotřeba 

(l/100km) 
Náklady na 

palivo (Kč/km) 
B 731(12m)-LPG-EURO 2 77,50 9,804 
B731 (12m)-nafta – EURO 2 39 9,044 
B 931(12m)-LPG-EURO 3 79,50 10,057 
B 931(12m)-nafta-EURO 3 41,07 9,524 
B 741(18m)-LPG-EURO 3 11,0 14,041 
B 741(18m)-nafta-EURO 1 58,3 13,520 
MAN A 21(12m)-LPG-   

EURO EEV 
98,3 12,435 

Citelis (12m).nafta-EURO 3 45,1 10,459 
. Tabulka 19 – Porovnání provozních nákladů na palivo PLG a naftu 

                                                        Zdroj: DPmML[3] 
 
Z tabulky je zřejmé, že provoz autobusů na LPG při současných cenách LPG nemůže 

konkurovat autobusům na naftu stejně jako při investičních nákladech při nákupu 
ekologických autobusů na LPG, viz tabulka č. 20.[4] 
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Typ – autobusu Cena v r. 2007 

(tis. Kč.) 
Dotace 
(tis. Kč) 

Celkem 
(tis. Kč) 

MAN A 21 – LPG - EEV 7 124 3 100 4 024 
Citelis (12m) – nafta – EURO 4 5 700 2 300 3 400 
TEDOM C (12m) – nafta –Euro 4 5 100 2 300 2 800 

Tabulka 20 – Srovnání investičních nákladů při nákupu autobusů 
Zdroj: DPmML[3]  

 
Hlavním hlediskem pro přechod autobusové MHD z nafty na LPG byla ekologie, 

ekonomický pohled na provoz plynofikovaných autobusů byl ale od začátku řešení 
projektu rovněž důležitým kritériem. Původní optimistické hodnocení ekonomiky provozu 
plynofikovaných autobusů po zkušebním provozu a po jejich nasazení na linky (r.1992) 
ukazovalo snížení nákladů o cca 1,8 Kč/km (proti provozu autobusů s naftovým 
provozem): návratnost vícenákladů na pořízení autobusu s plynovýn pohonem vycházela 
na 2,5 – 3 roky, předpokládané celkové náklady na infrastrukturu při přechodu z nafty na 
pohon LPG vycházely cca 900 tis. Kč/autobus a návratnost těchto nákladů byla 
kalkulována na 10 roků. Ekonomika provozu plynofikovaných autobusů se však zásadně 
změnila po rozhodnutí Ministerstva financí ČR o zavedení spotřební daně na LPG. 
Spotřební daň činí cca 20% ceny LPG a to při průměrném ročním výkonu autobusu 50 tis. 
Km posunulo návratnost zvýšení ceny plynofikovaného autobusu na hranici životnosti 
vozidla. 

Při současném ekonomickém hodnocení se projevuje cenová politika v oblasti 
motorových paliv a spotřební daně na LPG, zvýšené investiční náklady částečně 
kompenzuje Ministerstvo dopravy a v r. 2008 i silná koruna vůči euru. Proti tomu je však 
nutné postavit doprovodné náklady u motorů na naftu na splnění EURO 5 a EEV, za které 
jsou příplatky – EURO 5 je 1.500 Euro a za EEV je příplatek 4.000 Euro. Tedy autobus na 
naftu typu KAROSA Irisbus – Citelis 12M je vyčíslen částkou 5.700 tis. Kč se základním 
provedením EURO 4, jak je uvedeno v tabulce č. 19. Přesto by pravděpodobným 
současným vítězem byl provoz autobusů na naftu. Porovnání spotřeby na 100 km, cen 
vozů na uvedené paliva a náklady na paliva jsou uvedeny v přílohách č. 4,5 a 6.[4] 

4.3.2 Zdroje a distribuce LPG 

Zdroje LPG připadající v úvahu v podmínkách ČR zahrnují jednak produkci 
tuzemských rafinérských a petrochemických výrob a dále dovozy ze zahraničí. Domácí 
produkce zahrnuje výrobu LPG v rafinériích České rafinérské, a.s. v Kralupech nad 
Vltavou a v Litvínově, dále pak v rafinérii PARAMO, a.s. a v petrochemickém kombinátu 
CHEMOPETROL, a.s., Litvínov (provoz pyrolýzy). Část vyrobeného LPG se spotřebuje 
v petrochemických výrobách při pyrolýze na etylén a propylen, část je exponována 
(Polsko, Rakousko). Z hlediska kvality je však domácí LPG z důvodu vysokého obsahu 
síry pro použití v dopravě méně vyhovující. V současné době je pro účely dopravy LPG 
převážně distribuován z Německa.  
 V roce 2007 na základě vítězné nabídky poptávkového řízení byla dne 1. 11. 2007 
s firmou SPOLGAS,s.r.o. uzavřena smlouva na jednorázovou dodávku LPG s možností 
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v případě kladného výsledku vyhodnocení jednorázové dodávky LPG, uskutečnit dalších 
pět závozů. Těchto pět závozů by bylo celkem 62 800 litrů PB za 775 027 Kč bez DPH. 
Z první dodávky byl odebrán vzorek, zaplombován a po dohodě s dodavatelem převezen 
do autorizované laboratoře v Ústavu paliv a maziv, a.s. Praha. V následující tabulce je 
vyhodnocení dodávky zaneseno.[2] 
 
 
 
První dodávka LPG Hodnoty dodané 

 dodavatelem LPG 
Zkušební protokol 
z odebraného vzorku  
  

Smluvní požadavky  
DPmML,a.s. 

Poměr LPG 60/40 74/22 60/40 
Propan 60% 74% 60% 
Butan 20% 6,1% 20% 
Isobutan 20% 15,9% 20% 
Síra 3,6 mg/kg 33mg/kg do 5mg/kg 
Olejovitý zbytek 3,4mg/kg 12mg/kg do 15mg/kg 
C5 1,0% 1,2% do 3% 

Tabulka  21  – Vyhodnocení první dodávky LPG od firmy SPOLGAS, s.r.o. 
Zdroj : DPmML[5] 

 
Z tabulky vyplývá, že akreditovanou laboratoří „ Ústavem paliv a maziv, a.s. Praha“ 

byl vzorek LPG vyhodnocen jako nevyhovující a to nedodržení poměru60/40(propan ku 
butanu) a také v nedodržení limitní hranice síry 5mg/kg. Tímto došlo k nedodržení 
smluvních podmínek a proto DPmML rozhodl dopisem s upozorněním na porušení 
smluvních povinností a možnosti uplatnění odstoupení od smlouvy, ale i uplatnění nároku 
na pokutu 200 000,-Kč a úhradu škody. 

Při dalších dodávkách bylo analýzou prokázáno množství síry 6,1 mg/kg, které 
vykazuje opět nepřípustnost. 

Díky těmto dodávkám  byly zaznamenávány závady typu „nečistoty na pístu krok. 
motoru, prasklá hřidélka“. A právě krokový motorek zajišťuje regulaci bohatosti směsi 
paliva se vzduchem a píst, který je namontován na hrdélce krok. motoru reguluje dva 
regulační okruhy: uzavřený pro volnoběžné otáčky motoru  a otevřený okruh pro provozní 
otáčky. Nesprávnou kvalitou směsi se nanáší nečistoty na pístu a zapříčiňují špatnou 
regulaci paliva do motoru, a to v obou regulačních obvodech. Vinou špatné regulace 
dochází následně k špatnému chodu motoru nebo při zvýšení bohatosti směsi, k nadměrné 
zátěži motoru s hrozící havárií. 

Na základě výše uvedených faktů a nedodržení limitní hranice směsi butanu a 
isobutanu bylo dle výsledků z Ústavu paliv a maziv a.s. konstatováno nedodržení 
smluvních povinností, kdy isobutan nedosahuje předepsané normy 20% (výsledek  15,5% 
při třetí dodávce). Z toho vyplývá, že poměr směsi nedosahuje požadovaných smluvně 
nastavených poměrových hodnot (propan/butanu) 60/40. Z těchto důvodů bylo již 
začátkem r. 2008 odstoupeno od dalšího trvání smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka 
LPG.  

Provozování autobusů na LPG od dodavatele SPOLGAS s.r.o. v celém rozsahu 
dopravy by přineslo značné potíže v dopravě, především zvýšenou zátahovou autobusů a 
narušení provozu MHD. 
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Tímto bylo doporučeno pokračovat nadále s dodavatelem LPG s firmou TOMEGAS, 
s.r.o., jako s prioritním dodavatelem LPG pro DPmML.[2] 

4.3.3 Porovnání provozu jednotlivých typů autobusů 

Podle statistických údajů za r. 2005 bylo v DPmML provozováno celkem 86 
autobusů s plynovými motory na LPG, z toho 45 autobusů KAROSA B 731, 17 autobusů 
KAROSA B 931, 7 autobusů KAROSA B 741 a 18 autobusů MAN NL 243F. V tabulce č. 
22 jsou uvedeny provozní výkony uvedených typů v r. 2005. 
 
 

Provozní spotřeby různých typů autobusů 
typ ujeté km za rok průměrná spotřeba LPG (1/100 km) 

B 731 (sólobus) 1 656.377 77,50 
B 931 (sólobus) 949.779 79,50 
B 741 (kloubový) 301.203 111,0 
MAN NL 243F (sólo) 651.390 98,3 

Tabulka 22 – Rozdíly v provozních spotřebách jednotlivých typů autobusů 
Zdroj: DPmML[5] 

 
Rozdíly v provozních spotřebách jednotlivých typů autobusů lze vysvětlit 

technickými i provozními okolnostmi. Zvýšená spotřeba mezi typy  B  731 a  B 931 je 
dána výkonovým seřízením motorů ( větší výkon motoru znamená schopnost větší 
akcelerace a tedy vyšší spotřebu paliva), významný vliv mají provozní podmínky (hustota 
a plynulost provozu, výškový profil tratě, vytížení cestujícími). Velký rozdíl mezi 
provozními spotřebami kapacitně srovnatelných autobusů KAROSA B 731 a B 931 proti 
MAN NJ 243F s plynovým motorem G 2866 DUH  na LPG je dán odlišnými koncepcemi 
plynových motorů v autobusech KAROSA a MAN.  

Motory KAROSA i MAN mají prakticky shodný zdvihový objem, přeplňované 
motory ML 636 PB v autobusech KAROSA, spalují velmi chudou směs, pracují s větší 
celkovou účinností než nepřeplňované motory v autobusech MAN, které spalují 
stechiometrickou směs. Příčinou vyšších spotřeb autobusů MAN jsou potom i lepší 
dynamické vlastnosti motoru, které umožňují rychlejší akceleraci vozidla (významné pro 
bezpečnost z hlediska průjezdu křižovatkou). Podle informací, jsou provozní spotřeby LPG 
u autobusů s motory MAN průměrně 106l/100km pro „sólo“ autobus a 1301l/100km pro 
kloubový autobus.  

Nevýhoda zvýšených jízdních spotřeb autobusu s motorem autobusu MAN je 
z hlediska vlivu na životní prostředí zčásti kompenzována velmi nízkými emisemi ve 
výfukových plynech. Koncepce spalování stechiometrické směsi totiž umožňuje použít 
osvědčenou technologii dodatečných úprav výfukových plynů, Tj. třísložkový katalyzátor 
a proti motoru se spalováním velmi chudých směsí má výrazně lepší ekologické parametry 
– porovnání ukazuje tabulka č. 23.[5] 
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Měrné emise (g/kWh) CO HC NOx PM 
ML 636 PBE.w-1.2C (ESC) 
MAN G 2866 DUH 05 ( ETC 

0,554 
0,97 

0,262 
0,01 

3,717 
0,55 

0,036 
0,0038 

Tabulka 23 – Porovnání emisí motorů s stechiometrickou směsí a velmi chudých směsí) 
                                 Zdroj: DPmML[5] 

 
 
Zvýšená provozní spotřeba LPG autobusu MAN se ale projevuje ve větší produkci 

dnes rovněž sledované významné složky ve výfukových plynech, oxidu uhličitého CO2. 
Tato větší produkce snižuje ekologický efekt velmi nízkých výfukových emisí 
(CO,HC,NOx a PM), vzhledem k velkým hygienickým rizikům těchto emisí v blízkosti 
autobusových linek (pro obyvatele měst) mají nízké koncentrace těchto škodlivin ve 
výfukových plynech motoru MAN G 2876 DU 01 jednoznačně pozitivní vliv na kvalitu 
ovzduší. 

Favoritem blízké budoucnosti je zemní plyn CNG a to pro jeho současnou cenu a 
sazbu spotřební daně, která je do r. 2010 nulová. 

4.3.4 Porovnání provozu LPG a CNG 

Zatímco LPG má v ČR tradiční využití a i síť čerpacích stanic LPG je velmi hustá, 
využívání zemního plynu v dopravě je ve srovnání s  tím teprve v  počátku. S rostoucí 
cenou zemního plynu a s úsporami na straně odběratelů se snižuje jeho celková spotřeba 
pro vytápění a ohřev vody. Využití v dopravě je velmi zajímavou příležitostí jak zvýšit 
jeho odbyt (roční spotřeba jednoho automobilu na CNG je přibližně rovna spotřebě plynu 
pro vytápění jednoho bytu, roční spotřeba jednoho autobusu CNG odpovídá spotřebě více 
než 20ti bytů). 

Ekonomická analýza možného přechodu z LPG na CNG ve 4 variantách, které se liší 
rychlostí změny a také tím, zda plnící stanice by investoval DP, či cizí investor. Je v ní 
provedeno porovnání obnovy autobusů LPG ve srovnání s obnovou s postupným 
přechodem na CNG. Analýza poskytuje úhrnný pohled na všechny relevantní výdaje a 
náklady související s přechodem na CNG, jež jsou odlišné od výdajů a nákladů obnovy 
vozového parku LPG.  

 
Typy variant: 

• LPG               - stávající stav, přirozená obměna autobusů LPG 
• CNG 1a         - postupný přechod na CNG rychlostí 5 vozů ročně, vlastní plnící stanice 
• CNG 1b         - postupný přechod na CNG rychlostí 5 vozů ročně, cizí plnící stanice 
• CNG 2a         - postupný přechod na CNG rychlostí 8 vozů ročně, vlastní plnící stanice 
• CNG 2b         - postupný přechod na CNG rychlostí 8 vozů ročně, cizí plnící stanice 

 
Při instalaci vlastní plnící stanice se uvažují náklady na pořízení těchto stanic v Mostě a 
Litvínově a náklady na jejich provoz a údržbu včetně elektřiny pro kompresy zemního 
plynu. Naproti tomu se však uvažuje s cenou zemního plynu nižší než z veřejných CNG 
stanic, odpovídající ceně odběru z plynovodů distributora. 
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V následující tabulce č. 24 jsou uvedeny výdaje a náklady, které se mohou lišit. U 
ostatních nákladů se předpokládá, že jsou pro LPG a CNG stejné (např. náklady na nová 
vozidla a jejich opravy a údržbu). 
 
 

Výdaj/náklad Setrvání u LPG Přechod na CNG 
pořízení plnící stanice CNG Ne Ano –v případě vlastní stanice 
úprava garáží a dílen Ne Ano 
provoz a údržba infrastruktury LPG Ano Ano – po dobu přechodu 
provoz a údržba infrastruktury CNG Ne Ano 
elektřina pro kompresy plynu Ne Ano – v případě vlastní stanice 
palivo LPG Ano Ano po dobu přechodu 
palivo CNG Ne Ano 

Tabulka 24 – Přehled relevantních výdajů a nákladů pro srovnávací výpočet 
                             Zdroj: DPmML[15] 
 

Pro alternativy přechodu na CNG je třeba vybudovat v obou městech plnící stanice 
CNG a vybudovat resp. upravit objekty garáží a dílen. Tyto náklady jsou odhadnuty ve 
výši v Kč v uvedené tabulce č. 25. 

 
 

Varianty LPG CNG 1a CNG 1b CNG 2a CNG 2b 
položka tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 
plnící stanice Most 0 20 000 0 20 000 0 
plnící stanice Litvínov 0 15 000 0 15 000 0 
úprava garáží a dílen Most 0 10 000 10 10 000 10 000 
úprava garáží a dílen Litvínov 0 7 500 7 500 7 500 7 500 
investiční výdaje celkem 0 52 500 17 500 52 500 17 500 

                                 Tabulka 25 – Investiční výdaje 
                                                                        Zdroj: DPmML[15] 

 
Zavádění autobusů na CNG by vyžadovalo vyšší investice na nákup vozidel a 

splnění požadavků na garážování a servis. Proto by pro rozvoj plynofikace na CNG byla 
nutná určitá dotace na pořízení autobusů.[15] 

4.3.5 Nejdůležitější technické požadavky při přestavbě autobusů na LPG 

Vozidlo musí splňovat shodný emisní předpis při plynovém pohonu jako při pohonu na 
základní palivo. Při plynovém pohonu nesmí plynový systém negativně ovlivňovat řídící 
systém sériového vozidla a zástavba plynové soustavy musí splňovat podmínky dané 
zkušebními předpisy a metodami. Pasivní bezpečnost je u plynové zástavby hodnocena 
z hlediska nárazu vozidla zepředu a zezadu. Porovnává se i výkon motoru na alternativní a 
základní palivo a v neposlední řadě se provádí kontrola těsnosti plynové soustavy.  
Vozidla s plynnými motory podléhají stejně technickým prohlídkám jako na kapalný 
pohon. Před zahájením technické prohlídky musí být předložen protokol o měření emisí a 
osvědčení o měření emisí ze specializované stanice měření emisí. Pokyny pro kontrolu 
plynové soustavy byly vydány ve Věstnících dopravy, kde je rovněž uvedeno hodnocení 
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případných závad zjištění na vozidle.  Lhůty technické prohlídky a měření emisí jsou 
shodné jako u vozidel bez plynového pohonu. 

4.3.6 SWOT analýza 

� LPG 

Silné stránky:       
� je v současné době v DP pro plynofikaci autobusů používán 
� existuje infrastruktura pro plnění 
� existuje infrastruktura pro údržbu a opravy 
� existuje know-how pracovníků DP 
� LPG není síťově závislá energie 
� Nižší tlak plynu a nižší hmotnost nádrží 
� Větší dojezd až u CNG 
� Rozvinutější tržní prostředí 
� Nižší zranitelnost zásobovacího energetického řetězce 

 
Slabé stránky: 

� LPG nebylo pro použití v dopravě přiznáno zvýhodnění u ekologické daně 
� LPG je těžší než vzduch, proto prostory kde by se mohl nahromadit uniklý plyn, 

musí být příslušně zabezpečeny proti výbuchu 
� Ve světě je užití LPG autobusů vzácnější než CNG a tedy menší výběr 

 

� CNG 

Silné stránky:  
� Nižší cena 
� Dočasné daňové zvýhodnění 
� Zájem plynárenských společností vyjádřený příslibem dotací na autobusy i 

výstavbu plnících stanic 
� Rozšířenější užití CNG autobusů ve světě a tedy i větší výběr 

 
Slabé stránky: 
V současné době není pro plynofikaci autobusů v DP využíván 

� Neexistuje infrastruktura pro plnění 
� Neexistuje infrastruktura pro údržbu a opravy 
� Neexistuje know-how pracovníků DO 
� Vyšší tlak plynu a tedy větší hmotnost nádrží 
� Kratší dojezd 
� Málo rozvinuté tržní prostředí 
� CNG je síťově závislá energie a zásobování je závislé na provozuschopnosti 

plynárenské soustavy 
 
Lze konstatovat, že výsledek SWOT analýzy není jednoznačný. Použití LPG v dopravě má 
sice náskok tím, že je palivem široce rozšířeným, zejména pro osobní automobily a 
dodávky. Pro použití v autobusech však ve světě převládá užití CNG. 
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Oproti CNG dodávka nezávisí na potrubí a LPG nepracuje na tak vysokých tlacích 
(energie vložená a následně zmařená). Při vysoké poptávce v důsledku substituce ropy lze 
předpokládat větší nárůst ceny CNG.[15] 

4.4. Právní předpisy související s využíváním plynných motorů 
v dopravě 
V české legislativě týkající se oblasti využívání alternativních paliv v dopravě 

existuje soubor zákonů a dalších právních norem a předpisů, u kterých se uskutečnila nebo 
probíhá harmonizace s právem Evropského společenství. Na základě potřeb plynoucích 
z praxe dochází současně k novelizaci některých právních norem. Plynná vozidla se 
schvalují v prvovýrobě nebo na základě přestaveb v provozu. 

Právní předpisy ČR stanovují požadavky pro schválení vozidla pro provoz na 
pozemních komunikacích hromadně vyráběného na alternativní palivo LPG nebo CNG a 
nově uváděného na trh. 

Předpisová základna je dána mezinárodními předpisy EHK, směrnicemi EU, 
zákonem č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, aktuálním znění, jeho předváděcími předpisy a metodikami. Vozidlo 
s pohonem na LPG a CNG musí při hromadném schválení pro provoz plnit všechny 
podmínky stanovené na vozidlo příslušné kategorie a navíc musí být doloženo splnění 
požadavků předpisu EHK OSN č, 67, požadavky na schválení vozidla s motorem na palivo 
LPG, nebo předpisu EHK OSN č. 110, požadavky na schválení vozidla s motorem na 
palivo CNG. 

4.4.1 Přestavby vozidel v provozu 

Přestavby vozidel v provozu lze rozdělit na dvě skupiny, podle způsobu realizace této 
přestavby. 

� Hromadná přestavba vozidel, která byla v ČR do roku 2003 upravována právním 
předpisem. Předpis EHK OSN ani příslušná legislativa EU tuto oblast schvalování 
vozidel neupravovaly. V r. 2003 vstoupil v platnosti předpis EHK OSN č. 115, o 
přestavbě vozidel z provozu na pohon alternativním palivem LPG nebo CNG  

� Individuální přestavba vozidla, a její možnosti stanovuje zákon č. 56/2001 Sb. 
Požadavky zákona přiměřeně aplikují požadavky předpisů EHK OSN č, 67, resp. 
Č. 110 

4.4.2 Předpisy týkající se schvalování a provozu vozidel na alternativní pohon 

• Zákon č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel, na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon 478/2001 Sb., zákon 
175/2002 Sb.) 

• Vyhláška č. 341/2002 Sb. 
• Vyhláška č. 302/2001 Db. 
• Věstníky dopravy MD ČR (č. 12/96, 14/97, 26/97, 16/98, 5/2001…) 
• Předpis EHK OSN č. 115 
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4.4.3 Legislativa vztahující se k plnícím stanicím pohonných hmot 

Je obsažena v mnoha právních předpisech, mezi nejzákladnější patří: 
 

• Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve 

znění pozdějších předpisů 
• Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
• Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

4.4.4 Legislativa v oblasti ochrany životního prostředí 

Jedná se především o sledování emisí a jakosti pohonných hmot. Emisní vlastnosti 
jsou stanoveny zákonem č, 56/2001 a jeho prováděcí vyhláškou č. 341/2002 Sb. Tyto 
právní předpisy transportují směrnice a jim odpovídající předpisy EHK OSN č. 49 a č. 83. 

4.4.5 Legislativa v daňové oblasti 

Spotřební daně jsou řešeny zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, který 
transportuje směrnici Evropské unie č. 92/81/EEC o harmonizaci struktur spotřebních daní 
na uhlíková paliva, směrnici č. 92/82/EEC o sbližování sazeb spotřebních daní na uhlíková 
paliva a směrnici 2003/96/EC, která stanovuje minimální sazby spotřebních daní 
energetických výrobků včetně pohonných hmot.  
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5. Návrhy a doporučení pro DPmML 

Významným vlivem, který bude určovat budoucnost a výhodnost uhlovodíkových 
paliv je fenomén vrcholu těžby ropy, kdy její produkce přestane stačit světové poptávce. 
Budoucí vývoj bude záviset na tom, jak světové společenství bude řešit tento globální 
energetický problém. Ten nemůže vyřešit samostatně ani EU, natož ČR. Protože dosažení 
ropného vrcholu se očekává v nejbližších letech, doporučuje se i proto z tohoto důvodu 
konzervativnější přístup ke strategii obnovy vozového parku. V současné době se 
nedoporučuje společnosti přechod z LPG na CNG. 

Z hlediska střednědobého výhledu bude vhodné zahrnout do strategie společnosti i 
možnosti využití dalších alternativních paliv. Přitom je třeba vnímat, že nedávný 
optimismus vkládaný do biopaliv bude tlumen hrozící globální potravinovou krizí. 
Biopaliva nikdy nemohou plně nahradit současnou vysokou energetickou spotřebu lidstva, 
a proto politika podpory biopaliv bude patrně v blízké budoucnosti přehodnocena. 

Letošní rusko-ukrajinská plynová krize nám ukázala, že čerpání plynu z Ruska není 
neomezené a bude nutné zajistit náhradní zdroj vzhledem ke vzájemným ekonomickým 
závislostem mezi producentem a odběratelem. Rozumná energetická politika EU by se 
měla soustředit na snižování poptávky prostřednictvím úspor a na přechod k místně 
budovaným obnovitelným zdrojům. Jim by se měla přizpůsobovat  infrastruktura - nikoli 
naopak, jak to často vidíme dnes. To by také vyžadovalo znovu promyslet financování 
celého odvětví.  

Vhodná byla specializace dopravních prostředků. V současné době se pro všechny 
druhy provozu většinou využívá jedna koncepce automobilu, ačkoli dosud neexistuje 
žádný typ hnacího ústrojí, který by měl optimální vlastnosti jak pro provoz mimoměstský, 
tak pro provoz městský, případně horský apod. Řešením by bylo přejít k užívání vozidel 
specielně konstruovaných pro určitý typ provozu a určitou specifickou oblast. To znamená 
např. čistě elektrická vozidla pro centra měst, nebo horská střediska, hybridní pro oblast 
periférií a klasický spalovací motor pro dálkovou dopravu. Čistě elektrický pohon, stejně 
jako i pohon hybridní jsou dnes natolik technicky zvládnuté, že je možné je ihned zavádět 
do praxe. 
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6. Závěr 

I když v posledních několika letech bylo dosaženo výrazného zlepšení ekologických 
vlastností vozidlových naftových motorů, mají plynové pře naftovými stále výhodu v nižší 
produkci škodlivin a účinnější technice “čištění“ výfukových plynů pomocí katalyzátorů. 
Absence kouřivosti u plynových zážehových motorů a menší úroveň znečištění 
nespálenými uhlovodíky i oxidy dusíku jsou dnes hlavní a významnou předností pro 
autobusy MHD s plynovými motory. Udržení nízkých výfukových emisí a potřebních 
provozních vlastností u vozidel s plynovými motory však vyžaduje častější kontrolu 
seřízení motoru a bezchybné funkce příslušenství než je obvyklé u původních motorů 
vznětových. Zvýšené nároky na servisní ošetřování autobusů s plynovými zážehovými 
motory jsou vyváženy velmi kvalitními ekologickými vlastnostmi autobusů, zejména při 
jejich nasazení ve městech. 

Výsledky uvedených řešení ukazují, že plynofikace motorových vozidel je cestou 
k významnému snížení emisí výfukových škodlivin. Pro dosažení očekávaného efektu však 
musí být splněny předpoklady jak technického řešení motorů na plynná paliva a vybavení 
vozidla odpovídajícím příslušenstvím, tak kvality plynných paliv. Plynové vozidlové 
motory jsou potom nepochybně účinným prostředkem k omezení negativního působení 
dopravy na životní prostředí, především ve městech. 

Provoz městských autobusů s plynovými motory vyžaduje dále provedení 
rozsáhlejších úprav dílenských prostor provozovatele s ohledem na zabezpečení objektů 
pro spolehlivé odvětrání, příp. úniku plynu při pravidelných či vynucených opravách 
vozidel nebo při jejich garážování v uzavřeném prostoru – vzhledem k odlišným 
fyzikálním vlastnostem LPG a NG vychází řešení pro autobusy na LPG technicky i 
finančně náročnější. Další investicí, která  je spojená s provozem městských autobusů 
s plynovými motory jsou náklady na postavení nádrží a plnící stanice. Všechny tyto 
náklady však zpravidla představují vytvoření kvalitativně vyššího provozního i pracovního 
zázemí provozovatele, které ve většině případů by stejně musel provozovatel časem 
vynaložit pro modernizaci provozního zázemí i pro provoz autobusů s naftovými motory. 
LPG  jako ekologické palivo dostává v řadě zemí podporu politických i podnikatelských 
sfér a je ke škodě programu ochrany a tvorby životního prostředí, že po skončení 
plynofikace v DPmML nebyl výsledek řešení celého projektu využitý k dalšímu rozšíření 
ku prospěchu především obyvatel ve městech. V současné době výrobce autobusů MAN 
informoval DPmML, že pro rok 2008 pozastavil výrobu motorů typové řady D 28, do níž 
spadá i plynový motor na LPG – G 2866 DUH 05, který používal u ekologických autobusů 
Man A 21-23 LPG. Nový přeplňovaný, nízkoobjemový motor typové řady D20/26, který 
splňuje emisní normy EURO 4 bez použití roztoku močoviny AdBlue, nebude zatím 
vyráběn v provedení na pohon LPG. DPmML,a.s. pro r. 2008 vyhlásil výběrové řízení na 
nízkopodlažní autobusy s motory na naftu v provedení EURO 4 (EURO 5 nebo EEV). 

Podstatný efekt provozu městských autobusů s plynovými motory je v ekologickém 
přínosu. Kalkulace ekonomického přínosu však ukazují, že i tato stránka může mít příznivý 
dopad na celkové hodnocení plynných paliv pro motory autobusů MHD. Žádoucímu 
rozšíření provozu plynových motorů nejenom v autobusech MHD, ale i v dalších 
aplikacích, může přitom účinně pomoci i správně volená daňová, ekologická a dopravní 
politika vlády zvýhodňováním uživatelů těchto ekologicky šetrných vozidel. 

Z uvedených dat jednoznačně vyplývá, že ačkoli pozornost světa se v otázkách 
životního prostředí upírá nyní především k hrozbě globálních změn klimatu a s tím 
souvisejících emisí tzv. skleníkových plynů, problém “klasických“ škodlivin emitovaných 
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automobilovou dopravou (především hluku, jedovatých plynů způsobujících smog a 
karcinogenních sloučenin) nebyl vyřešen a ani v dalších nejbližších letech se neočekává 
žádné výrazné zlepšení. Současný trend je spíše takový, že zřetelné snižování emisí 
toxických a karcinogenních látek ze stacionárních zdrojů (zejména energetiky), jako i stálé 
zpřísňování emisních předpisů pro automobily se spalovacími motory je kompenzováno 
neustále narůstajícím objemem silniční dopravy. 

Zavádění zcela nových druhů pohonu do provozu je zcela jistě nákladná záležitost a 
nelze ho provést najednou. Společnou vlastností všech alternativních hnacích ústrojí je 
vyšší pořizovací cena ve srovnání se spalovacími motory. Zkušenosti z různých projektů 
na podporu zavedení bezemisní dopravy ukazují, že ani od zvýšení sériovosti výroby nelze 
očekávat úplné odstranění této cenové disproporce. 

Je tedy zřejmé, že v této chvíli záleží na státu, zda má zájem prosadit neemisní 
dopravu.  Může  tak učinit  buď cestou různých daní za vozidla se spalovacími motory na 
straně jedné, a úlev a dotací pro alternativní paliva i elektromobily na straně druhé. 

V tržním prostředí si prakticky každý pořídí nízkoemisní vozidlo jen tehdy, bude-li 
to pro něj ekonomicky výhodnější nebo bude-li to povinné. 
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