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Anotace  

      Doprava je významným zdrojem emisí škodlivin a skleníkových plynů, 

přičemž emise řady škodlivých látek z dopravy neustále rostou. Diplomová práce 

porovnává ekonomické a environmentální aspekty pohonů osobních a 

dodávkových automobilů na LPG a autobusů městské hromadné dopravy a 

užitkových vozidel na CNG. V úvodu je popsána historie použití plynu jako 

alternativního paliva v dopravě, charakteristiky plynů LPG a GNG a dále pak jsou 

popsány ekonomické a ekologické výhody a nevýhody používání těchto plynů 

v dopravě. V závěrečné části práce je srovnání perspektivy využití vozidel 

poháněných na LPG a CNG . 

 

Klíčová slova: plyn, LPG, CNG, náklady, emise 

 

Annotation  

Traffic is the important source of air pollution and greenhouse gases, while 

the emission of pollution from the traffic is still increasing. The diploma thesis 

compares the economical and environmental aspects of LPG engines, used in 

private cars and vans, and CNG engines, used in buses and trucks. In the 

introductory part of the thesis we describe the history of using gas in traffic as an 

alternative fuel, the characteristics of LPG and CNG gases, as well as the 

economical and environmental advantages and disadvantages of using gases in 

traffic. In the final part of the thesis we compare the prospects of using the cars 

powered by LPG and CNG gases.  

 

Klíčová slova: gas, LPG, CNG, expenses, emissions 
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Základní pojmy, termíny a zkratky relevantní k používání 

plynu v dopravě 

 
CF (Cash-Flow) – hotovostní tok 

CNG (Compressed Natural Gas) - stlačený zemní plyn 

Dvoupalivové  vozidlo   (Dual Fual) –  vozidlo, u kterého je palivem kromě  

    kapalného paliva i plyn (CNG,PLG) 

ECM (Elektronic Control Module) - elektronická řídící jednotka. 

EURO 0. - V. - emisní limity EURO 0. - 5 

IRR (Internal Rate of Return) – vnitřní výnosové procento 

Jednopalivé vozidlo (Mono Fuel) - vozidlo s jednopalivovým systémem. 

Katalyzátor výfukových plynů - zařízení, snižující emise výfukových plynů 

Kompozitní nádrž - nádrž z kompozitních materiálů tj. ultralehkých zesílených 

  vláken, jejichž hlavní výhodou je výrazně nižší hmotnost 

  oproti klasickým nádržím 

Lambda sonda - kyslíková sonda (čidlo) 

LCNG ( Liquefied Compressed  Natural Gas) -stlačený zemní plyn ze   

     zkapalněného zemního plynu 

LPG  (Liquefied Petroleum Gas ) - propan – butan 

LNG (Liquefied Natural Gas) - zkapalněný zemní plyn 

MPI  (Multi Point Injektion) - vícebodové vstřikování paliva 

Nádrž (tlaková lahev) na CNG, LPG -  je tlaková nádoba použitá pro skladování 

    stlačeného zemního plynu nebo   

    propan - butanu. 

NGV (Natural Gas Vehicle) – vozidlo s pohonem na zemní plyn 

NPV (Net Present Value) – čistá současná hodnota 

Plynová  zařízení -  soubor všech mechanických a elektrických částí, které tvoří

 soustavu pohonu vozidla na plyn 

 
 

 



Pohon na CNG  -   systém určený k pohonu motorových vozidel používajících 

  jako palivo CNG a skládají se z motoru, který může být 

 dvoupalivový a z komponent umožňující naplnění určené 

 nádrže a automatické přivedení CNG do motoru 

Přestavba - je změna nebo úprava podstatných částí mechanizmu nebo 

 konstrukce provozovaného silničního vozidla. 

PV (Present Value) – současná hodnota 

Silniční motorové vozidlo - motorové vozidlo vyrobené za účelem provozu na 

      pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat 

      nebo věcí (v souladu se zákon č. 56/2001 Sb.) 

 

 
 
 
. 
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1. Úvod 

Silniční doprava je spolu s energetikou odvětvím, které významným podílem 

znečišťuje ovzduší a v lokalitách s vysokým soustředěním silničních vozidel 

dokonce i převažuje. Mimo emisí životu škodlivých látek z výfukových plynů jsou 

její negativní dopady i v oblasti hluku a vibrací.  

Emisní zatížení ovzduší z provozu spalovacích motorů silničních vozidel je 

vysoké a velmi negativně se projevují především ve velkých městských a 

průmyslových aglomeracích a v oblasti již ekologicky narušených. 

Jednou z cest celkového snížení výfukových emisí z dopravy je ekologizace 

některých silničních vozidel. Nahrazení benzínových a naftových motorů 

plynovými, jak u osobních, tak městských i příměstských autobusů a komunálních 

vozidel.  Jako opodstatněné se jeví i alternativní nahrazení benzínů plynovými 

palivy v kategorii osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Vývoj 

plynových motorů určených pro silniční vozidla zaručuje kvalitativně vyšší úroveň 

plnění uvedených emisních limitů, a navíc s několikaletým časovým předstihem 

před dieselovými spalovacími motory. Zanedbatelný není ani efekt strategického 

navýšení podílů spotřeby alternativních paliv vůči spotřebě ropných produktů. 

Cílem mé práce bylo zjištění výhod při provozování autobusů na stlačený 

zemní plyn CNG v  Podještědské oblasti, jak na linkách městských, tak i 

meziměstských. Dále jsem měl za cíl zjištění působení jejich provozu na životní 

prostředí v porovnání s autobusy s naftovým pohonem a stanovení průběžného 

vývoje ekonomických výhod. 
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2. Charakteristika alternativních paliv 

Za alternativní paliva, jak se říká náhradě za automobilový benzín a 

motorovou naftu se považují zejména: 

- zkapalněné ropné rafinérské plyny (LPG), 

- stlačený zemní plyn (CNG), 

- bioplyny, 

- bionafta a paliva vyvinuté na základě metylesteru řepkového oleje, 

- paliva s využitím alkoholů (etanol a metanol), 

- vodík 

- elektrický proud. 

Tato paliva se vyznačují některými vlastnostmi, zcela odlišnými od benzínu 

či nafty. Jedná se zejména o: 

- velkou výhřevnost, 

- malý obsah nespalitelných podílů, 

- dobrou zápalnost a vhodnou teplotu bodu zápalu, respektive 

samovznícení, 

- schopnost tvořit zápalnou směs i při nízké teplotě, 

- schopnost hoření bez abnormálních vzestupů tlaku – u zážehových 

motorů pozvolné spalování, nevzniká tzv. klepání pístu o stěnu válce, 

v případě vznětových motorů nízká prodleva vznícení, lepší starty, 

- malé množství škodlivých látek vytvářených motorem při jejich 

spalování, 

- čistotu spalování, 
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- dostupnost velkého množství paliva při nízkých výrobních nákladech, 

- jednoduchá spalovatelnost. 

Zkapalněné uhlovodíkové (ropné) plyny jsou normativně rozděleny do tří 

základních skupin: propan, butan a propan-butan. Jejich názvy napovídají, že 

jejich složkami jsou propanové a butanové frakce (n-butan a i-butan). Dále bývají 

součástí těchto topných směsí lehčí složky (ethan a methan), těžší složky 

pentany, i-buten a butadieny. Podle ročního období rozlišujeme propan-butan na 

zimní a letní směs, zimní směs musí obsahovat větší podíl těkavějších C3 složek, 

aby docházelo k odběru i při nižších teplotách a zabránilo se tak k jeho zamrzání. 

 

Tabulka č. 1 – Složení LPG směsí v různých státech světa  

Letní směs Zimní směs
Belgie 30/70 50/50

Německo převaha propanu převaha propanu

Finsko propan propan

Holandsko 30/70 70/30

Norsko propan propan

Rakousko 20/80 80/20

Švédsko,Švýcarsko propan propan

Země
Složení LPG (poměr propan/butan)

 

Zdroj: [1. str. 4] 

Propan – butan, LPG je směs zkapalněných rafinérských plynů – 

uhlovodíků, obsahující převážně propan a butan a menší množství vyšších 

uhlovodíků, poměr obsahu propanu a butanu v LPG je v různých zemích odlišný. 

LPG vzniká při rafinaci ropy anebo jako kapalná frakce separovaná od metanu v 

průběhu těžby zemního plynu. Za normálních atmosférických podmínek se propan 

butan vyskytuje v plynné formě. Poměrně snadno, malým tlakem lze však směs 

zkapalnit i za normální teploty. Při zkapalnění se značně mění objem. Z cca  
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250 litrů PB (propan-butanu) v plynném stavu se získá 1 litr kapaliny  

(z 1m3 plynu vzniknou čtyři litry kapaliny). Tato vlastnost PB umožňuje skladovat 

v poměrně malém prostoru velké množství energie. Snadný přechod mezi oběma 

skupenstvími je pro praktické využití velmi výhodný. Propan - butan je v 

současnosti nejvíce využívaný plyn v dopravě. Jako automobilové palivo je 

využíván již několik desetiletí. Jedná se o levné z ekologického pohledu příznivé 

palivo. Díky vazbě na ropu je ale otázkou, zda může být LPG považován za 

alternativní pohonnou hmotu.  

Plyn jako alternativní palivo se používá nejvíce v osobní dopravě, zejména 

pro motory zážehové, tedy benzínové.  Nejvíce se v této oblasti používá směs 

propan – butanu (LPG). Systematickým vývojem podporovanými státními orgány 

se v současné době používá, zejména v hromadné osobní dopravě pro provoz 

motorů, jako alternativní pohon zemní plyn (CNG). 

Zemní plyn je primárně složen z metanu CH4, kdy ten tvoří nejméně 98% 

obsahu. Lze ho využívat jednak ve formě stlačeného plynu (tlak 200 barů) tak ve 

zkapalněné formě (při teplotě – 162 °C).  Zemní plyn má velký potenciál pro využití 

jako motorové palivo. Je levný, má vysoké oktanové číslo, jedná se o čisté palivo 

a při jeho spalování nedochází k znečišťování životního prostředí. 

 Zásoby zemního plynu jsou proti ropě dvojnásobné a měly by stačit 

minimálně na dalších 150 let. Těžba tohoto plynu není závislá na ropě, jak je tomu 

u propanu - butanu (LPG), který se z ropy vyrábí. V případě pohonu motoru na 

CNG hovoříme o kvalitním palivu s vysokým oktanovým číslem, jehož hořením 

vzniká minimum škodlivin. Motory na CNG produkují až o 90% méně škodlivých 

látek, než vyprodukuje normální zážehový či vznětový motor, dopad na životní 

prostředí jeho provozem je proto výrazně menší než v případě LPG. 

Již teď je zřejmé, že spalovat ropu je značný luxus, protože ta bude 

jednou chybět chemickému průmyslu, který je na ní přímo závislý. Dnešní 

vznětové motory jsou svojí konstrukcí schopny spalovat různá paliva, například 

palivo z řepky olejné, známé pod názvem bionafta. Používáním bionafty není 

problém, jak ekologický, tak i ekonomický vyřešen. 
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Světové zásoby ropy nejsou bezedné a je zřejmé, že dříve nebo později 

bude třeba najít odpovídající náhradu.  

Jedním z dalších možných alternativních paliv je vodík. Vodík samotný je 

předmětem současného intenzivního výzkumu jako potenciální palivo pro 

motorová vozidla. Užitím vodíku ve spalovacích motorech vznikají rovněž NOx,  

i když jen jako jediné emise.  V současné době je možno vodíku v dopravě využít 

dvěma způsoby: 

1) spalováním vodíku v klasických motorech. Stlačený nebo zkapalněný 

vodík se zde spaluje obdobně jako benzin. Při tomto použití ovšem 

vznikají rovněž škodlivé emise Nox, i když jako jediné. 

2) Využití vodíku v palivových článcích, v tomto případě je pohonnou 

jednotkou vozidla elektromotor a elektřina pro tento motor je vyráběna 

přímo ve vozidle v palivových článcích. Elektřina zde vzniká exotermní 

elektrochemickou reakcí samotného vodíku se vzdušným kyslíkem. 

Jedinými emisemi v tomto případě je voda, nebo vodní pára. 

Značnou nevýhodou, kterou je potřeba zdůraznit je, že vodík není 

energetickým zdrojem, ale nosičem energie. Pro hlavní výrobu vodíku je nutný 

další významný energetický nosič a to elektřina. Výroba této elektřiny významným 

způsobem ovlivňuje rčení, že se jedná o ekologické palivo. Tuto elektřinu musíme 

vyrobit a její výrobou opět ovlivňujeme životní prostředí. Jak výrobou spalováním 

uhlí, tak i z nukleárních zdrojů, kdy do současné doby nejsou zcela vyřešena 

úložiště jaderného odpadu. 

Výhody vodíku jako budoucího energetického nosiče lze spatřovat v tom, 

že je nejčastěji se vyskytujícím prvkem nejen na zemi, ale i v celém vesmíru. 

Pouze 1% hmotnosti z celkového množství na zemi se vyskytujícího se vodíku 

představuje plynný vodík.  Vodík může být vyráběn z různých energetických zdrojů 

a na rozdíl od elektřiny může být bez jakýchkoli změn na kvalitě a množství 

skladován. 
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                 Takzvaných alternativních paliv dnes známe celou řadu, jedno palivo 

má však největší perspektivu na jeho budoucí používání. Není to bioetanol, 

elektrický proud, ani vodík či palivové články, ale stlačený zemní plyn – CNG. 

[3. s. 184] 

2.1 Historie plynu v dopravě 
V minulosti se jako pohonné plyny používala celá řada plynů hořlavých. 

Zejména se jednalo o tzv. dřevoplyn, který vzniká spalováním bukového dříví bez 

přístupu kyslíku ve zvláštních nádobách připevněných přímo na vozidlech. Dále se 

v minulosti používaly svítiplyn, zemní plyn, důlní plyn (metan) kalový plyn, 

generátorový plyn, vysokopecní plyn a acetylen. Postupným vývojem samotných 

automobilů se současně vyvíjelo i používání plynu jako alternativního pohonu a 

zejména neodmyslitelně i vývoj zařízení, které provoz alternativního pohonu 

motoru umožňovalo. 

V České republice se zemní plyn jako pohonná hmota začala uplatňovat již 

od roku 1981. Počátkem 90. let patřila Česká republika v plynofikaci dopravy na 

přední místa ve světě. V současné době používá v ČR zemní plyn jako pohonnou 

hmotu cca 650 vozidel. Z toho je přibližně 450 osobních dodávkových vozidel a 

200 autobusů (městských tak i meziměstských).  V provozu je celkem 18 

veřejných CNG čerpacích stanic. 

Plynové autobusy byly přestavovány na zemní plyn z původních autobusů 

naftových. Nejednalo se o plynové autobusy od výrobce. Tento způsob byl složitý, 

finančně náročný a neefektivní. Nový autobus se musel částečně demontovat a 

upravit na plynový pohon. V té době to však byl jediný možný způsob. Zahraniční 

plynové autobusy byly příliš drahé a český výrobce plynové autobusy nenabízel. 

Rovněž plynové osobní a nákladní automobily byly individuálně přestavované. 

Neexistovaly ani sériově vyráběné automobily na zemní plyn, ani nebyly schváleny 

hromadné přestavby vozidel – homologace.  Individuální přestavby se v praxi 

neosvědčily. To byl hlavní důvod, proč se dobře rozbíhající program plynofikace 

výrazně zpomalil. 
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Technická řešení při přestavbách automobilů na alternativní pohon plynem 

jsou jak pro pohon LPG a CNG v podstatě shodná. [http://www.cng.cz] 
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3. Pohon automobilových motorů plynem 
LPG a CNG 

V současnosti je nejrozšířenějším alternativním palivem v automobilovém 

průmyslu, zejména v osobních automobilech, propan-butan (LPG ). Jinak je tomu 

u dodávkových městských vozidel a autobusů, kde je v současné době naopak 

nejvíce používaným palivem stlačený zemní plyn (CNG). 

Instalace alternativního pohonu není samozřejmě záležitostí módní, 

ovšem výhody lze sledovat v oblasti ekologické a zejména ekonomické. Používání 

alternativních paliv umožňuje snadnější dosažení snížení produkce oxidu 

uhličitého (CO2), který je hlavním činitel poškozující atmosféru a způsobující 

skleníkový efekt. 

3.1 Systémy LPG 
Popis LPG systémů můžeme dělit dle použití pro různé druhy motorů. Tak 

jak se vyvíjely motory pro pohon automobilů, vyvíjely se postupem času i systémy 

pro přestavby těchto motorů na plyn. Hlavním motivem byla nedostačující 

technická úroveň těchto systémů a následné problémy, které přestavbou 

moderních motorů se zastaralým zařízením vznikaly. 

Zkapalněný plyn je palivo s pozoruhodnými vlastnostmi, nejen z hlediska 

ochrany životního prostředí. Zkapalněný plyn, který je především směsí propan a 

butanu, obsahuje jen velmi málo síry, žádné olovo a žádné benzenové uhlovodíky. 

Umožňuje dosáhnout homogenní směsi vzduchu s palivem, která je velmi dobře 

rozdělitelná mezi válce, což je značná výhoda pro spalování. Vozy na plynový 

pohon jsou v současné době vybaveny třícestným katalyzátorem. Ty zcela 

vyhovují normám pro snížení znečištění a normované požadavky zcela překračují 

v pozitivním slova smyslu. Všechny komponenty pracující s LPG pod tlakem nad 

0,8 baru podléhají homologačnímu schválení podle předpisu EHK 67 R 01  

(do roku 2001 67R 00). 
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Kapalný propan - butan se natankuje do zásobníku čerpací stanice 

pomocí přípojky dálkového plnění vysokotlakým potrubím. V Evropě se používají 

tři systémy: italský, holandský a belgický. Tankování do zásobníku motorového 

vozidla je velmi jednoduché a probíhá stejným způsobem jako čerpání benzinu. 

Při teplotách a tlakových podmínkách běžného klimatu je tato směs plynná. 

Poměrně malým tlakem lze směs zkapalnit i za normální teploty. Při zkapalnění se 

značně mění objem. Tato vlastnost propan - butanu umožňuje skladovat 

v poměrně malém prostoru velké množství energie. Směs propan - butanu (LPG) 

není jedovatá, ale je nedýchatelná. Má slabé narkotizační účinky a neobsahuje 

kyslík. V plynném skupenství je LPG těžší než vzduch, v kapalném skupenství je 

lehčí než voda. 

 

Tabulka č. 2 – Složení propan butanové směsi 

SLOŽKA
SLOŽENÍ  
(%hm.)

Propan 25,7

Propylen 0,2

I -  butan 31,1

N – butan 39

I -  buten 1

trans - 2-buten 1

L -  buten 1,2

Cis – 2 – buten 12

I -  pentan 0,1  

Zdroj: [7, str. 9] 

Přestavba motoru vznětového na LPG je sice možná, není však  

u osobních automobilů ekonomicky výhodná. Specializovaní velcí a významní 

výrobci nákladních automobilů nebo autobusů (např.  Volvo, DAF, MAN,  Nissan a 

další) se zabývají buď ve vlastních vývojových střediscích nebo v kooperaci 

s výzkumnými instituty, trvalým zlepšováním výkonových a emisních parametrů 

motorů původně vznětových, upravených na motory zážehové, kde palivem je 

plyn. [http//www.calpg.cz] 
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3.2 Systémy CNG 
Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní 

palivo. Jeho hlavní složkou je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím 

podílem metanu CH4 a proměnlivým množstvím neuhlovodíkových plynů (zejména 

inertních plynů). Používá se také jako zdroj  při výrobě dusíkatých hnojiv. 

Tabulka č. 3 – povolené složení CNG podle mezinárodního předpisu EHK 83.05 

Druh CNG G20 G25

Obsah metanu CH4 (%) min. 99 84-88

Obsah dusíku N2 (%) 0 12.16

Zbytek (%) max. 1 max. 1

Obsah síry (ppm) max. 50 max. 50
 

Zdroj: [1, str. 10] 

Zemní plyn má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování 

nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. Je proto rovněž považován za 

ekologické palivo. Ve vozidlech se využívá ve stlačené podobě ve formě 
stlačeného zemního plynu - CNG  i ve zkapalněné formě LNG.  

Budoucnost zemního plynu si uvědomují také automobilky, které postupně 

rozšiřují nabídku sériově vyráběných vozidel s pohonem na CNG.  

Samotný zemní plyn je bez zápachu, proto se při jeho distribuci provádí  

tzv. odorizace. To je přidávání zapáchajících plynů (např. ethyl - merkaptan) tak,  

aby čichem bylo možno zaregistrovat zemní plyn ve vzduchu v koncentraci větší 

než 1%. 

V České republice se zemní plyn jako pohonná hmota začal uplatňovat již 

od roku 1981, kdy byla provedena první přestavba vozidla na zemní plyn.  Zemní 

plyn je mnohým i odborníky považován za palivo 21. století. Ve světě jezdí již více 

než 8 milionů vozidel s pohonem na CNG. V České republice je jich v současné 

době přibližně 1 400, jejich počet se však každým rokem zvyšuje. Evropská unie 
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navrhuje zavést normu, podle které by v roce 2012 musela auta plnit emise 

CO2 130g/km. [7,s.15] 

Vozidla poháněná na CNG jsou bezpečnější než vozidla poháněná 

benzínem, naftou či LPG. Je to dáno fyzikálními vlastnostmi plynu.  

Zemní plyn: 

- je lehčí než vzduch – nehrozí kontaminace podzemních prostor, proto 

vozidla na CNG nemají ze zákona zakázán vjezd do podzemních garáž  

(na rozdíl od vozidel na LPG) 

- má vyšší zápalnou teplotu než benzín 

- je skladován v silnostěnných nádržích – při nárazových testech tyto 

nádrže prokázaly vyšší odolnost než klasické tenkostěnné nádrže na 

kapalná paliva. Nádrže na CNG jsou vybaveny bezpečnostními ventily, 

které při vážné dopravní nehodě zabrání úniku plynu do ovzduší. Zemní 

plyn se do plynových zásobníků tankuje z plynovodní sítě, kde se 

v plnících stanicích pomocí kompresoru stlačuje na tlak 20-30 MPa.  

 

Vhledem k tomu, že je přestavba motorového vozidla, ať osobního, 

dodávkového, nákladního či autobusů na alternativní palivo, zásahem do 

konstrukční části takového vozidla, je vždy nutné tuto přestavbu provádět 

v souladu s platnými zákony České republiky. 

3.3 Schvalování technické způsobilosti 
motorových vozidel přestavovaných jednotlivě na 
alternativní pohon LPG a CNG 

V právní normě – v zákonu č.38/1995 Sb. a prováděcí vyhlášce 

ministerstva dopravy České republiky (dále jen MD ČR) č.102/1995 Sb. – jsou 

zakotveny dva způsoby provedení přestavby motorového vozidla na alternativní 

pohon LPG nebo CNG. Je to buď hromadná přestavba, nebo individuální 

přestavba. 
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3.3.1 Hromadná přestavba 

Hromadnou přestavbou rozumíme přestavbu jednotlivých vozidel 

konkrétní značky a typu. Při tzv. hromadné přestavbě musí počet shodného 

provedení určeného pro obchodní účely v průběhu dvanácti po sobě následujících 

kalendářních měsíců dosáhnout šest nebo více kusů. Hromadnou přestavbu 

schvaluje podle §2 zákona č.38/1995 Sb. MD ČR na základě žádosti předložené 

výrobcem zařízení se žádostí je nutné předložit všechny náležitosti uvedené 

v ustanoveních §20 a splnit podmínky dané ustanoveními §l7 a §18 zmíněného 

zákona. Po schválení je výrobci vydáno příslušné Osvědčení a Rozhodnutím je 

povolena hromadná přestavba. 

Tento způsob je nejjednodušší a poskytuje záruku, že zařízení vestavěné  

do automobilu je spolehlivé, odzkoušené a homologované. Veškerá odpovědnost  

za jakost zařízení i montážních prací pak leží výhradně na organizaci, která 

přestavbu uskutečnila. [2, s.13]   

3.3.2 Individuální přestavba 

Při individuální přestavbě (tedy například při přestavbě vozidla, jehož 

značka a typ nemají v ČR homologaci pro hromadnou přestavbu na pohon LPG) 

je povolovací proces značně komplikovaný. Držitel vozidla musí podat předem 

žádost u DI Policie ČR, u kterého je předmětné vozidlo evidováno. DI potom vydá 

rozhodnutí, v němž stanovuje podmínky, za kterých je přestavba uskutečnitelná. 

Podmínky jsou uvedeny v §17 a §18 a oddílech III. až VIII. vyhlášky č.38/1995 SB. 

(Metodika je k nahlédnutí u DI Policie ČR nebo v pověřené STK či v pověřené 

zkušebně). 

Přestavbu musí uskutečňovat – vzhledem k technické i právní složitosti – 

odborná dílna, která má pro přestavby osvědčení. K přestavbě je nutno používat 

pouze homologované díly a to podle mezinárodního předpisu EHK 67.01 pro 

přestavbu na pohon LPG a na pohon CNG homologační předpis EHK 110.  Pokud  

bychom použili k přestavbě nehomologované díly, nebo díly s propadlou 

homologací vozidlo by neobdrželo od příslušných úřadů povolení k provozu na 

pozemních komunikacích. Vozidla individuálně přestavovaná na alternativní pohon 
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LPG jsou dělena do dvou skupin s rozdílnými postupy při plnění podmínek daných 

vyhláškou č.102/1995 Sb. a Metodikou MD ČR. V podstatě jde o dělení podle 

toho, zda je vozidlo vybaveno karburátorovým motorem (splňuje při pohonu 

automobilovým benzínem limity stanovené EHK č. 15.04, případně předpisy 

předchozími) nebo zda je vůz vybaven řízeným katalyzátorem a splňuje předpisy 

EHK č. 83,01-B, EU 91/441 nebo předpisy pozdější. Z uvedeného vyplývá, že 

individuální přestavba je velmi náročná na administrativní i technické náležitosti a 

s čímž musí počítat každý, kdo se pro ni rozhodne. 

Vozidla s karburátorovým motorem, které na základní palivo splňují 

stanovené podmínky předpisem EHK č. 15.04, nebo předpisy předchozí, se 

kontrolují podle právní úpravy a Metodiky MD ČR. [2, s.14]  

Tabulka č.4 – Zařízení pro alternativní pohon LPG, které jsou pro provoz 

v osobních automobilech v České republice schválená.  

ZNAČKA VÝROBCE ZEMĚ DOVOZCE

BRC BRC S.p.A. Itálie Autogas-centrum Jičín

Viale/Landy 
Hartly Viale B.V. Holandsko Gera spol. s.r.o

LOVATO Lovato S.p.A Itálie HL Propan spol. s.r.o

GROOT Groot Holandsko Syntax spol. s.r.o

Star Gas StarGas S.R.L Itálie Centroglob Most, spol. s.r.o

 

Zdroj: [1, str. 15] 
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4. Srovnání ekonomických aspektů 
pohonných hmot LPG a CNG 

Ceny pohonných hmot ovlivňují všechny motoristy a nepřímo i ostatní 

spotřebitele. Někteří jdou cestou přestaveb vozidel na alternativní pohony LPG a 

CNG, jiní řeší tuto otázku koupí hybridního vozidla či elektromobilu.  Levnějším a 

ekologicky šetrnějším palivem, než je motorová nafta a benzin, je například právě 

CNG a LPG. Používání alternativních pohonů LPG a CNG má ve srovnání s jinými 

palivy výrazné ekonomické výhody i nevýhody. 

4.1 Pořizovací náklady při přestavbě vozidla na 
LPG 
 Zohledníme-li situaci, že na současném trhu jsou k dispozici automobily 

s benzínovým či dieselovým motorem, je nejběžnějším způsobem jak získat  

automobil na plyn, jeho přestavba. V současné době se individuální přestavby 

provádí velice málo. Častější a na českém trhu v současné době značně 

rozšířenější je vlastní přestavba u vozidel homologovaných, tedy kdy se jedná o 

hromadnou přestavbou vozidel. 

 Pokud se jedná o hromadnou přestavbu vozidla na alternativní pohon  LPG  

je průměrná cena přestavby u různých vozidel následující:  

 

 - vozidla s karburátorem           14.000,- tisíc včetně DPH 

 - vstřikování mono                     18.000,- tisíc včetně DPH 

- vstřikování přímé                      20.000,-  tisíc včetně DPH 

- vstřikování mono + říz. kat.        22.000,- tisíc včetně DPH 

- vstřikování přímé + říz.kat.        24.000,- tisíc včetně DPH 
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Ceny jsou včetně DPH a jen orientační, odlišují se dalšími náklady přestavovatele. 

[http://www.lpg.cernosice.cz] 

Tabulka č.5 - Příklad výpočtu návratnosti investice při přestavbě osobního 

motorového vozidla na pohon LPG hromadně a individuálně, ceny paliv ke dni 

31.03.2O10 

VOZIDLO
Škoda Felicia 

1,3
Ford Focus 

1,6

Typ přestavby Hromadná Individuální

Spotřeba benzinu(l/100 km) 7,3 7

Spotřeba LPG (l/100 km) 10,7 9,1

Cena benzinu 30,- Kč/l  30,-Kč/l

Cena LPG 15,- Kč/l 15,- Kč/l

1 km na benzin (Kč) 2,19 2,1

1 km na LPG   (Kč) 1,6 1,35

na 1 km ušetříme (Kč) 0,59 0,8

cena přestavby (Kč) 18 900 27500

Poplatky za přihlášení (cca) 1000  9 300

celkem náklady na přestavbu 19 900 36800
 

Zdroj: [1, str. 74] 

4.2 Pořizovací náklady při provozu na CNG  
 Investice do přestavby osobního vozidla na CNG je relativně vysoká a doba 

návratnosti je několik let. Cena přestavby vozidla na CNG je kolem 60.000 Kč 

včetně DPH. U vznětových motorů se v současné době již přestavba na pohon 

CNG  téměř neprovádí, jejich odlišná konstrukce brání přímo nahradit naftu 

plynem a je nutné prakticky přestavět celý motor, což je málo výhodné a 

neekonomické. Z tohoto důvodu se pořizují vozidla již vyrobená pro provoz na 
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CNG ve výrobním závodě.  

 Vedle pořizovacích nákladů je provoz na LPG a CNG zařízením zatížen i 

dalšími náklady, především náklady na údržbu, pravidelné kontroly stavu zařízení 

a nádrží. Tyto náklady jsou u pohonu na LPG a CNG téměř stejné.  Návratnost 

finančních prostředků vynaložených za vyšší cenu plynové verze či úpravu vozidla 

na pohon na zemní plyn je závislá na řadě faktorů, z nichž nejdůležitějšími jsou: 

- počet najetých kilometrů,  

- vzájemný poměr prodejních cen zemního plynu, benzinu, nafty  

- výše finančních nákladů na plynovou verzi či na přestavbu toho konkrétního 

vozidla na zemní plyn.  

           Při přestavbě vozidla na provoz CNG  vozidla Škoda Felicie je návratnost 

investice po ujetí cca 47 tisíc kilometrů a u Peugeot 607 po ujetí cca 35 tisíc 

kilometrů. 
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Tabulka č.6 - Příklad výpočtu návratnosti investice při přestavbě osobního 

motorového vozidla na pohon CNG, ceny paliv ke dni 31. 03. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1, str. 77] 

 

 Základní cena přestavby nízkopodlažního autobusu zn. Karosa – Renault 

činí 442 300 Kč, což zahrnuje montáž nových komponentů nutných pro pohon 

motoru na CNG (tlakových lahví s příslušenstvím, výkonnější chladič, řídící 

systém, příslušenství k motoru).  Přetavby autobusů se provádí v převážné většině 

u již opotřebovaných vozů, které jsou připraveny na celkovou GO jak vozidla, tak 

motoru.  Náklady na GO s přestavbou motoru na CNG jsou 1 636 000 Kč. 

VOZIDLO Škoda Felicia 1,3  Peugeot 607 2.2

Typ přestavby Hromadná Individuální

Spotřeba benzinu
(l/100 km) 7,3 9,4

Spotřeba CNG
(l/100 km) 7,4 9,8

Cena benzinu 30,- Kč/l 30,-Kč/l

Cena CNG 17,80 Kč/l 17.80 Kč/l

1 km na benzin (Kč) 2,19 2,82

1 km na CNG   (Kč) 1,3 1,7

na 1 km ušetříme (Kč) 0,89 1,100

cena přestavby (Kč) 46000 50 000

poplatky za přihlášení 
(cca) 1000 9 300

Celkem náklady na 
přestavbu 47 000 59 300

návratnost po ujetí km 48 000 35000
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 Z výše uvedeného vyplývá, že provoz na zemní plyn je výhodný zejména u 

vozidel s vysokým počtem ujetých kilometrů za rok.1 U těchto vozidel se 

prostředky vynaložené na přestavbu a další nutné náklady na pořízení plynové 

verze rychle vrátí a pak jsou již provozní náklady oproti kapalným pohonným 

hmotám výrazně nižší a hlavně ekologické.  Návratnost této investice u jednoho 

autobusu je po ujetí téměř 250 000 km. Dalším provozem je autobus až do jeho 

vyřazení pro držitele ziskový. 

Tabulka č. 7 – Porovnání návratnosti nákladů na provoz u nových autobusů 

s naftovým motorem a motorem CNG 2 

Nový autobus naftový pohon pohon CNG

spotřeba na 100 km 39 l/100 km 47,6 l/100 km

cena paliva v Kč 29 Kč/l 17 Kč/l

cena na 1 km v Kč 11,31 Kč 8,00 Kč

cena autobusu 3.060 000,- Kč 6.069 000,- Kč

dotace na vozidlo 0 900 000,- Kč + 
200 000,- Kč

skutečná cena po 
odečtení dotací 3.060 000,- Kč 4. 969 000,- Kč

rozdíl

návratnost 0 po ujetí nejméně
256 000 k

1 909 000,- Kč

 

 

 

 

  

                                            
1) Průměrné najeté roční počty km. 500 000 mil. 
2) Ceny paliv ke dni 07.04.2010  
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Tabulka č. 8 – Porovnání návratnosti nákladů na provoz nového autobusu 

s naftovým motorem a autobusu po celkové GO + přestavbou na CNG3 

nový autobus přestavěný autobus na 
CNG

spotřeba na 100 km 39 l 100/km 47,6 l/100 km

cena paliva v Kč 29 Kč 17 Kč

cena na 1 km v Kč 11,31 Kč 8,00 Kč

rozdíl

náklady na přestavbu 
autobusu 0 442 300,- Kč

konečná  cena autobusu 3. 060 000,- Kč 1. 636 000,- Kč včetně 
GO vozu

návratnost 0 po ujetí nejméně
200 000 km

3,30 Kč

 

 V oblasti výpočtu návratnosti investice nákupu autobusu s alternativním 

pohonem lze vyjádřit spíše v kvalitativním vyjádření než v kvalitativním. Úspora 

nákladů zde vyplývá z levnější spotřeby CNG oproti naftě a některých dalších 

přímých nákladů. Rozhodujícím ukazatelem pro nákup a provoz nového CNG 

autobusu mimo výše jmenované je rovněž dotace Ministerstva financí, která činí 

v současné době 900 000 Kč a dotací na každý provozovaný autobus ve výši 

200 000 Kč od plynárenské společnosti RWE Transgas.  

  

                                            
3 ) Průměrné najeté roční počty km. 500 000 mil. 
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Tabulka č. 9  -   Kalkulace provozních nákladů v tisících Kč autobusu na naftu ve  

srovnání s autobusem na CNG  

Pravidelná 
doprava celkem CNG bus

6,25 4,8

0,35 0,1

1,65 1,35

6,35 6,35

Odpisy 3,5 3,5

Leasing (pronájem) 0 0

Opravy a udržování 2,65 2,45

Silniční daň 0,05 0,05
Pojištění zákonné 

odpovědnosti 0,35 0,35

Cestovné 0,2 0,2
Odbody do fondů 

(sociálního,zdravotního a 
nemocenské) 2,25 2,25

Jiné 1,8 1

2,8 2,8

28,2 25,2

O
st

at
ní

 př
ím

é 
ná

kl
ad

y

Režijní náklady

Náklady celkem

Pohonné hmoty

Pryžové obruče

Ostatní přímý mater.

Přímé mzdy

A
ut

ob
us

y

 

Zdroj: [ČSAD a.s.]4 

 

 

 

                                            
4 ) Uvedené hodnoty v r.2008 
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Tabulka č. 10 - Kalkulace pravidelné linkové dopravy je vyjádřena v následující 

tabulce. U provozování plynového pohonu CNG se počítá se 

změnou v kalkulaci u těchto položek (uvedeno v tisících): 

Položka

Průměrné 
náklady u 
naftového 

motoru

Průměrné náklady 
u plynového 

motoru
Rozdíl

Pohonné hmoty 6,058 4,8 20%

Ostatní přímý materiál 1,458 1,38 5%

Opravy, údržby 2,511 2,45 2%

Celkem 26,543 25,22 5%
 

Zdroj: [ČSAD a.s.]5 

 Výše rozdílu je dána zejména stoupající cenou pohonných hmot, nafty. 

Rozhodující podíl na vývoji má rovněž to, že se jedná o nové autobusy. Finanční 

plán je dán rovněž celkovým finančním tokem základní dopravní obslužnosti. Tedy 

výběr peněz v hotovosti, bez pohledávek a úhradou za ztráty z přepravované části 

závazku veřejné služby. Smluvní přiměřený zisk potom zajišťuje obnovu 

dopravních prostředků – autobusů. V tomto směru však stále zůstává jako 

stěžejním cílem trvale udržitelný vztah k životnímu prostředí. 

Analýza nákladů a přínosu provozu 3 autobusů na alternativní pohon - CNG 

řeší zejména otázku, co by přinesl případný investiční záměr pořizovateli. Pro 

výpočet skutečných nákladů a přínosů v ekonomické oblasti byl použit, metodický 

postup tzv. Cost - Benefit Analysis (CBA)6, který řeší otázku, pro který subjekt je 

investice příznivá a co komu přináší v ekonomické oblasti. Dále je nejběžnějším 

výpočtem doporučovaným Ministerstvem dopravy při žádostí o dotace. Vlastní 

provoz autobusu je předpokládán na osm let.  

 
                                            

5) Data jsou z r. 2008  
6) Více kriteriální analýza 
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 Pro výpočet kriteriálních ukazatelů CBA analýzy byl použit finanční tok vyjadřující 

úsporu přímých nákladů z používání autobusů na alternativní pohon CNG. Tato 

úspora ovlivňuje výši prokazatelné ztráty vůči provozovateli. 

N/km – kalkulace nákladů na km u pravidelné dopravy celkem v Kč 

Km/bus – průměrné ujeté km na autobus za rok v tisících 

N/km CNG bus – kalkulace nákladů na km u autobusů na alternativní pohon 

Úspora N – úspora nákladů za jeden rok 
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Tabulka č.11 – Výpočet ekonomických úspor nákladů po sobě jdoucích roků 

s perspektivou provozu autobusů do r. 2017 (uvedené hodnoty 

v tis. Kč) 

Rok 08 Rok 09
Investiční 
náklady

Investiční 
náklady N/km Km/bus N/km-CNG 

bus Úspora N

1.autobus 2000 28,2 48 25,2 144
2. autobus 2000
3. autobus

Celkem CF -2000 -2000 144

Údaje v tis. 
Kč Rok 10

Investiční 
náklady N/km Km/bus N/km-

CNG bus Úspora N

1.autobus 28,5 48 25,5 144

2. autobus 28,5 48 25,5 144

3. autobus 2000

Celkem CF 2000 288

Údaje v tis. 
Kč Rok 11

Investiční 
náklady N/km Km/bus N/km-

CNG bus Úspora N

1.autobus 29 48 25,5 168

2. autobus 29 48 25,5 168

3. autobus 29 48 25,5 168

Celkem CF 504

Údaje v tis. 
Kč Rok 12 Rok 13 Rok 14 Rok 15 Rok 16 Rok 17

Úspora N Úspora N Úspora Úspora Úspora N Úspora 

1.autobus 150 150 150 150

2. autobus 150 150 150 150 150

3. autobus 150 150 150 150 150 150

Celkem CF 450 450 450 450 300 150

Údaje v tis. 
Kč

 

Zdroj: [ČSAD a.s.] 
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Výpočet kriteriálních ukazatelů7 

CF (Cash-flow) – hotovostní tok 

r (rate) – diskontní sazba8 

Současná hodnota (PV – present value) : 

 

Čistá současná hodnota (NPV – net present value) : 

 

Dosažené výsledky jsou v tisících Kč. 

Současná hodnota projektu:   PV = 2 511,89 

Čistá současná hodnota projektu:  NPV = - 3 206,93 

Vnitřní výnosové procento (IRR - Internal Rate of Return):   nelze stanovit, 

protože NPV<0 

Index rentability (NPV/I):    nelze stanovit, protože NPV<0 

Doba návratnosti:     je vyšší než doba životnosti aktiv 

 

                                            
7) Ukazatele uváděné dopravním podnikem ČSAD a.s. v r.2008 
8) Výchozí pro výpočet ve výši 5% 

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9

1
144 288 504 450 450 450
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Popsaný finanční tok v projektu vypadá z realizace projektu nevýhodně, 

návratnost nákupu tří autobusů postavená pouze na úspoře přímých nákladů není 

možná. V popsaném příkladném projektu je zřejmé, že zavedením do provozu tří 

autobusů na pohon CNG dojde k významnému přínosu v ekonomické oblasti i 

ostatním subjektům.  

V tomto uvedeném příkladě lze provést citlivostní analýzu na ukazateli 

NPV, faktory které rozhodující měrou mohou ovlivnit předpoklady a poté výsledek 

kriteriálních ukazatelů, které jsou : 

a) změna provozních nákladů (např. změna spotřební daně u PHM nebo u 

CNG, růst cen PHM, růst mezd v závislosti na produktivitě práce, změna 

sazeb pojistného, nárůst náročnosti oprav autobusů včetně spotřeby 

náhradních dílů vlivem stárnutí vozidel). 

b) Změny jízdních řádů (nárůst konkurence apod.), 

c) Delší životnost autobusů za předpokladu konstantních přímých nákladů 

d) Změna dotační politiky státu (snížení dotací na nákup nových autobusů) 

 

Příkladné vyjádření některých rizik z hlediska budoucích změn základních 

předpokladů je vždy počítáno s 1% změnou faktoru: 

a) při zvýšení spotřební daně u CNG vyvolá zvýšení ceny nákladového kilometru  

    na 25,45 Kč 

změna CF = - 252 

změna NPV = - 198,55 

 

výsledek:  1% navýšení provozních nákladů vyvolá změnu kriteria o 6,19% 

3405.48 ( 3206.93)% 6.19
3206.93

zmenaNPV − − −= =
−
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b) KÚLK udělí licenci soukromému dopravci, sníží se kilometry jízdních řádů o 1%       

na 45,5 tisíc km na jeden autobus ročně 

změna CF = -32,32 

změna NPV = -25,47 

 

výsledek: nárůst konkurence o 1% sníží ukazatel o 0,79 % 

 

c) prodloužení životnosti autobusů o jeden rok, což je 12,5 % životnosti vozidel 

    změna CF = 450 

změna NPV = 290,31; 1% změna NPV =  23,23 

 

výsledek: 1% změna životnosti autobusů vyvolá - 0,72%  změnu ukazatele  

 

d) zvýšení investičních dotací na nákup autobusů od MF o 1% 

změna CF = 60 

změna NPV = 57,19 

 

výsledek: zvýšení dotací na pořízení autobusu od MF o 1% vyvolá změnu      

ukazatele o - 1,78 %. 

 

3232, 4 ( 3206.93)% 0.79
3206.93

zmenaNPV − − −= =
−

3183.7 ( 3206.93)% 0.72
3206.93

zmenaNPV − − −= = −
−

3149.74 ( 3206.93)% 1.78
3206.93

zmenaNPV − − −= = −
−
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Na základě výše uvedených příkladů výpočtů lze učinit závěr, že 

nejcitlivější a zároveň nejpravděpodobnější je faktor provozních nákladů, kdy jeho 

případná změna vyvolá největší změnu vypočteného ukazatele NPV. 

4.3 Ceny paliv – benzinu, LPG a CNG  
Základním ukazatelem přínosu úspory nákladů je rovněž kalkulace na 1 

km. 

Srovnání 1 litru benzínu, nafty a LPG s 1 m3 zemního plynu CNG. Každé 

motorové palivo má jiný energetický obsah, který závisí na výhřevnosti a hustotě.  

Tabulka č. 12  - Procentuální podíl C v jednotlivých pohonných hmotách 

Podíl C Výhřevnost

Benzin 84,5 - 85,5 % 33 MJ/l

Nafta 87 - 96   % 36 MJ/l

LPG 82,30% 25 MJ/l

CNG 75% 34 MJ/m3

 

Zdroj: [7, str. 11] 

 Tabulka č. 13 - Vzájemné porovnání jednoho litru paliva s obsahem platí tyto         

hodnoty: 

1 kg CNG 1,4 m3 CNG 25,00 Kč/kg 

1 litr benzínu 1,0 m3 CNG 30,00 Kč/kg 

1 litr nafty 1,2 m3 CNG 28,60 Kč/kg 

1 litr LPG 0,8 m3 CNG 15,00 Kč/kg 

1 kg LPG 1,14 kg nafty  
1 kg LPG 10,8 kWh el. energie  

Zdroj: [7, str. 10] 
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4.4 Srovnání environmentálních aspektů při 
provozu  vozidel na LPG a CNG 

Doprava je významným zdrojem emisí škodlivin do ovzduší a skleníkových 

plynů, přičemž emise řady škodlivých látek z dopravy v ČR neustále rostou. 

Problémem je, že tyto negativní jevy dopravy jsou stále více soustředěny do 

velkých měst, kde jsou jejich dopady největší 

Jedním z nejzávažnějších problémů současné doby je rychle postupující a 

stále se zvyšující devastace životního prostředí. Mezi součásti životního prostředí, 

které nejvíce ohrožují zdraví člověka, flóru i faunu, patří bezesporu znečištěné 

ovzduší. Na něm má nežádoucími zplodinami značný vliv doprava, která se podílí 

na spotřebě energie v rozsahu cca 13 až 20 %. Hlavní podíl spotřeby kapalných 

pohonných hmot připadá na silniční a železniční dopravu. Dnes se nejedná pouze 

o znečišťování bezprostředního okolí pozemních komunikací, ale masivní 

poškozování životního prostředí v globálním měřítku. 

Podstatnou výhodou zemního plynu pro životní prostředí je skutečnost, že při 

tankování nedochází k odpařování látek do ovzduší jako u kapalných pohonných 

hmot. Rovněž zde nehrozí ani kontaminace půdy či spodních vod při haváriích 

způsobených únikem paliva. 

4.5 Emise 
Spojitost ekologie a motorových vozidel na sebe váže většinou problém s 

emisemi. Všeobecně se dá říci, že vozidla splňující normu Euro 3 a vyšší tj. v 

podstatě vyrobená po roce 2000, jsou na ve škodlivých emisích neporovnatelně 

(řádově) lepší než vozidla vyrobená před tímto rokem. A to bez rozdílu značky a 

typu. Novější automobily, jsou-li v dobrém technickém stavu, prakticky 

nevypouštějí viditelné emise (dokonce ani viditelné saze - kouř v případě 

naftových motorů) a jejich výfukové plyny ani nemají tak silný a nepříjemný 

zápach, jaký dobře známe u starších vozidel. Už to je velký úspěch, i když tzv. 

"nulové emise" to pořád ještě nejsou. Některé emise působí jen v okolí svého 

zdroje, kde je jejich největší koncentrace a mají tedy lokální účinek. Účinek jiných 

přesahuje okolí svého zdroje. Jedná se o ničení lesů, okyselování půdy a vody, 
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negativní vliv na zdraví, množení řas a nárůst globálního oteplování skleníkovým 

efektem. Dříve byla ochrana životního prostředí brána jako regionální záležitost. 

Ekologický problém proto dnes není zdaleka tak vážný u nových automobilů, ale 

právě u těch starších a velmi starých, od kterých těžko můžeme dnes chtít lepší 

emisní parametry, než jaké platily v době jejich výroby. Právě z těchto starších a 

velmi starých vozidel pochází značná část objemu škodlivin, které jsou u nás 

produkovány vozidly se spalovacími motory. 

Vysoké emise starších vozů jsou také jedním z faktorů, proč lidé, kterým není 

ekologie úplně lhostejná, nechávají své starší vozy za finanční poplatek ekologicky 

zlikvidovat a nahradí je novějšími. Ekologicky zlikvidovat motorové vozidlo smějí 

pouze společnosti, které vlastní patřičná oprávnění a tito jsou povinni po likvidaci 

vozu vystavit protokol o ekologické likvidaci i doklad potřebný pro odhlášení 

vozidla z registru na příslušném úřadu9. 

Kromě snižování produkce emisí látek škodlivých lidskému zdraví je neméně 

důležité snižovat měrnou spotřebu paliv u spalovacích motorů vozidel (v přepočtu 

na jednotku práce motoru, na ujetý kilometr, příp. na jednu přepravenou osobu). 

Tento parametr dosud nebyl nijak limitován, ale brzy zřejmě také bude, protože 

pokrok při tom nestojí, nová vozidla mají zpravidla znatelně nižší měrnou spotřebu 

paliva než starší vozidla v téže kategorii. Nižší měrná spotřeba paliva u vozidel je 

významná z více hledisek: 

      - šetří se tím primární neobnovitelné zdroje energie, například ložiska ropy, 

která tak mohou vydržet déle, 

      - šetří se přímo provozní náklady vozidla, 

      - snižují se tím současně emise oxidu uhličitého, který lidskému zdraví sice 

přímo neškodí a ve vzduchu se chová téměř jako chemicky inertní plyn, 

ovšem jeho rostoucí obsah v zemské atmosféře v ní zhoršuje skleníkový 

efekt a má tak vliv na globální změny klimatu, 

 

 
                                            

9)  
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 Podíl emisí způsobených lidskou činností připadá především na spalování 

fosilních nosičů energie, zejména se jedná o spalování dřeva, uhlí, plynu a 

minerálních olejů. Silniční doprava obnáší pouze 12% emisí podílu lidské činnosti, 

které vznikají téměř výlučně spotřebou neobnovitelné energie v  rámci procesu ve 

spalovacích motorech. 

4.5.1 Emise vozidel na LPG 

 Vozidla používající pro pohon LPG produkují výrazně méně emisí (nejen 

dnes sledovaných oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhličitého, pevných částic, ale  

i polyaromatických uhlovodíků, aldehydů, aromátů včetně benzenu) než u vozidel 

s klasickým pohonem. Vliv provozu takových vozidel na skleníkový efekt je menší 

než v porovnání s naftou. Spalování propan a butanu lze vyjádřit rovnicemi: 

C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O 

C4H4 + 6,5 O2 = 4 CO2 + 5 H2O 

 Výrazně se tento efekt projevuje zejména v městských aglomeracích při 

plynofikaci autobusů MHD, ale i komunálních a jiných užitkových vozidel pro 

městský provoz.  Proti vozidlům s naftovým motorem mají plynová vozidla nižší 

emise NOx, CO, částic, aldehydů a polycyklických uhlovodíků. Proti naftovému 

motoru mají motory na LPG přibližně 10krát nižší emise škodlivých částic. Výrazný 

rozdíl je potom i v emisích nejškodlivějších organických složek. U plynových 

motorů jsou emise polycyklických aromatických uhlovodíků rovněž 10krát nižší 

než u motoru naftového. [http://www.calpg.cz/] 

Srovnáme-li emise vozidel poháněných benzínem, naftou a LPG  zjistíme, 

že výsledkem jsou vysoké přednosti motorů právě využívající k pohonu plyn. 

Neprodukují totiž na rozdíl od dieselových motorů tuhé emise (saze, kouř, prach a 

oxidy síry). Vyprodukované emise rovněž neobsahují olovnaté sloučeniny, 

obsahují méně oxidu uhelnatého CO, méně karcinogenních a jedovatých 

aromatických uhlovodíků např. benzenu, benzpyrenu a podobně. Pocházející z 

oblasti [spalovací komory, kam se jen obtížně dostává plamen a zůstávají tak 

nespálené části paliva, případně mohou vznikat při nedokonalém spalování a 
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tepelném rozkladu benzínů. Na zhruba stejné, i když poněkud nižší úrovni jsou 

emise oxidů dusíku NO. 

 

Tabulka č. 14 - Emise jednotlivých typů vozidel v závislosti na druhu paliva 

Benzín LPG Benzín LPG Benzín LPG

Škoda Forman 56,14 33,92 5,77 5,19 11,7 11,72

Škoda 120 63,57 7,61 7,66 7,65 21,44 17,52

Opel Astra 19 3,82 3,5 2,45 5 3,78

Lada 2107 20,7 21,9 10,43 10,07 25,44 16,76

Audi 80 57,51 24,7 4,05 3,65 6,89 4,86

Renault Clio 14 2,8 3,52 0,68 5,69 1,49

BMW 528 84,4 17,76 4,59 2,54 15,54 4,65

Ford 26,93 13,59 23,15 17,87 29,95 21,89

Renault Safráne 14 2,8 3,52 0,54 5,82 1,41

Typ vozidla
g/test

CO Nox CxHy +NOx

 

Zdroj : [6, str. 32] 

4.5.2Emise vozidel na CNG 

 Ekologické výhody zemního plynu jsou v dopravě jednoznačné a vyplývající 

z jeho složení, především poměrů atomů uhlíku a vodíku v molekule (zemní plyn 

je tvořen z cca 98% metanem CH4 s příznivým poměrem C : H - 1 : 4) Vozidla na 

zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem.  

Poněkud obtížnější je otázka tvorby oxidů dusíku NOx (součet oxidu 

dusnatého NO a oxidu dusičitého NO2). První stupeň oxidace představuje NO, 

který se pak účinkem vzdušného kyslíku, případně ozonu, dále oxiduje na NO2.  
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Obsah oxidu uhelnatého CO ve spalinách souvisí především s režimem 

spalovacího zařízení, tj. s použitým přebytkem vzduchu, dokonalosti promísení 

plynu se vzduchem a systému ochlazování spalin. Výskyt CO v množstvích 

řádově v desetinách objemu % a vyšších svědčí o nedokonalém spalování a je 

obvykle odstranitelný zvýšením přebytku vzduchu. Velmi nízké koncentrace CO 

(řádově v setinách a tisícinách objemu %) se však běžnými úpravami poměru 

plyn/vzduch nedají odstranit. Koncentrace CO v setinách objemu %, příp. nižší, 

jsou důsledkem předčasného ochlazení spalin. V tomto případě ani přítomnost 

dostatečného množství vzduchu nemůže zajistit další oxidaci CO na CO2. Obvykle 

se jako hraniční teplota ochlazení spalin udává 800 °C, pod kterou se nízké 

koncentrace CO ani při vysokém přebytku vzduchu dále neoxidují. 

Emise při spalování zemního plynu jsou jednoznačně přijatelnější než 

emise ze spalování automobilového benzinu, vzhledem k menšímu množství 

obsahu aromátů včetně benzenu a nenasycených uhlovodíků s vysokým 

potenciálem pro tvorbu oxidačního smogu a přízemního ozonu. Vliv na skleníkový 

efekt je provozem vozidla na CNG rovněž nižší než u vozidel jezdících na naftu 

nebo automobilový benzin. V případě použití CNG v městských autobusech 

dochází i ke snížení hluku při jejich provozu.  

Plynná paliva mají proti klasickým kapalným palivům ropného původu 

přednost ve výrazně jednodušším 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, 

tak i těch skupin, které vznikají v průběhu spalovacího procesu ve válci motoru.              

Limitní hodnoty škodlivých látek jsou uvedeny v emisní normě EURO 1 - 5, která 

upravuje limitní množství škodlivých plynů při provozu motorů.  

 

 

 

 



Harry Knie: Porovnání aspektů LPG a CNG u motorových vozidel 

 33

Tabulka č. 15 - Vývoj limitních hodnot výfukových škodlivin dle norem EURO 

CO MNHC CH4 NOx T. 
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

Zdroj: [4, str. 29]10 

 

Ve srovnání s kapalnými palivy ropného původu mají obě plynná paliva 

menší podíl uhlíku v 1 kg paliva, vyšší výhřevnost a vyšší, nebo stejné oktanové 

(cetanové) číslo: 

Tabulka č. 16 - Oktanové (cetanové) čísla jednotlivých paliv 
  

 

Podíl C Výhřevnost
Oktanové 
(cetanové) 

číslo

Benzin 84,5 - 85,5 % 33 MJ/l 95

Nafta 87   -  96   % 36 MJ/l 40 – 55

LPG 82,30% 25 MJ/l 93

CNG 75% 34 MJ/m3 128
 

Zdroj: [7, str. 11] 

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

základním předpokladem k nižší produkci CO2. Skutečné využití této výhody je 

ovšem závislé na způsobu řešení a technické úrovni pístového spalovacího 

motoru. Při použití plynných paliv místo benzinu dojde při správné instalaci 

plynového palivového systému vždy ke snížení emisí CO2.  

 
                                            

10) Uvedené hodnoty jsou v g/kWh  
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Hlavní výhodou EKOBUSu v porovnání s dieselovým motorem je fakt, že 

ročně vyprodukuje o 8 200 kg výfukových splodin méně. To např. znamená, že při  

počtu 200 autobusů11  vyprodukuje autobusová doprava o 732.000 kg méně 

škodlivých  výfukových plynů, než při použití klasických naftových autobusů. 

4.5.3 Počty vozidel požívajících jako alternativní pohon 
palivo LPG a CNG  

V současné době se v některých evropských zemích používá současně na 

stejné úrovni jak LPG tak i CNG. Je to například Itálie, Holandsko a Francie. 

V zemích východní Evropy se využívá jako alternativní palivo především LPG – 

jedná se o Polsko, Českou a Slovenskou republiku. Zatímco v Německu a 

Rakousku mají vypracovanou strategii na rozvoj použití CNG v oblasti osobní a 

dodávkové dopravy.  V prosinci roku 2009 vyšlo v Evropě registrováno více jak  

1,1 mil. vozidel na CNG, z tohoto počtu 60 tisíc autobusů.  

V České republice jezdí v současné době asi 400 000 vozidel na LPG  

a celkem 2 000 vozidel na zemní plyn, z toho je 750 osobních a dodávkových,   

264 autobusů, 10 vozů pro svoz komunálního odpadu, 20 ostatních 

(vysokozdvižné vozíky, rolby na led.). V České republice je celkem 25 čerpacích 

stanic CNG. V Evropě můžete CNG natankovat u celkem 3 163 plnících stanic. 

Z výše uvedených faktů je patrné, že v blízké budoucnosti se bude muset i Česká 

republika jako členský stát EU přizpůsobit trendům ve využití alternativních paliv 

v dopravě a to bude v následujícím desetiletí především zemní plyn. 

[http:/www.gera.cz, 05.01.2010] 

Vozidel na pohon CNG jezdí v ČR podstatně méně, než vozidel 

poháněných LPG. V současné době je pohon CNG provozován v  největší míře u 

autobusů a užitkových vozidel. Montáž pohonu CNG do osobních vozidel je 

zajišťována v největší míře přímo výrobními závody jednotlivých značek vozidel. 

 

                                            
11 ) Při průměrném ujetí 500 000 mil. km za 1. rok 



Harry Knie: Porovnání aspektů LPG a CNG u motorových vozidel 

 35

Tabulka č. 17 – Přehled sériově vyráběných osobních a dodávkových CNG    

automobilů na českém trhu  

Citroen Berlingo 1.4i FurgonGNV C31.4i CNG 

Fiat 

Mutipla 1.6 16V Natural Power,  

Doblo Cargo 1.6 16V Natural Power, 

Punto Van 1.2 Natural Power,  

Panda 1.2 Natural Power 

Opel Zafira 1.6 CNGCombo 1.6 CNG 

Renault 
Kangoo 1.6 16V CNG,  

Kangoo Express 1.6 16V CNG 

Volkswagen       Touran Eco FuelCaddy Eco Fuel 

Mercedes E 200 NGT 

Zdroj: [7, str.18] 

Vozidla na zemní plyn by se měla v česku nejen prodávat, ale také i 

vyrábět. První krok již udělala Společnost Vítkovice Machineri Group, která již 

zahájila vývoj motoru na CNG o obsahu 1400 a 700 kubických centimetrů. 

Výsledkem by měl být prototyp funkčního malolitrážního motoru. Tento motor by 

měl být výkonnější než motor benzínový či naftový. [ 21,http: www.denník.cz ze 

dne 1.04.2010] 
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Tabulka č. 18 - Přehled CNG autobusů a dalších vozidel v ČR.  
 

Ekobus CITY - kapacita 90 + 1

Ekobus INTERCITY 10,5m

- kapacita 75(81)+1

Ekobus INTERCITY LC

- kapacita 45 (46) + 1

Ekobus CITY  Plus - kapacita 97 + 1

Ekobus INTERCITY Plus - kapacita 83 + 1
EvoBus 

Bohemia, s.r.o Mercedes - Benz Citaro CNG

Citelis 12M CNG
Iveco Czech 
Republic, a.s. CItelis 18M CNG

TEDOM, s.r.o Tedom Kronos 123 G

Solária Solaris Urbino 15 CNG

Iveco C.R., s.r.o Iveco CNG (3 osy, 26 t)

Mercedes Benz NGT Econic (3 osy, 26 t)

TEDOM, s.r.o Tedom FOX - G 19.29 KB (2 osy, 18 t)

H 20/25 (BR392) nostnost 2000 - 2500kg
Linde MH Č.R. 

s.r.o H 25/30/35 (BR393) nostnost 2500 - 3500kg

H 40/45/50 (BR394) nostnost 4000 - 5000kg

Rolby
RolmontPraha, 

s.r.o Zamboni 520 CNG

Autobus

Ekobus, a.s.

komunál

Vozíky

Zdroj: [7, str.18] 
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5. Perspektivy využití vozidel poháněných 
palivy LPG a CNG 

V současné době, kdy je krize, lidé omezují své jízdy autem a vyčkávají. Ve 

střednědobém horizontu však lidé uvažují o tom, že by svými vozy jezdili 

hospodárněji. LPG a CNG pak může představovat způsob, jak snížit výdaje za 

pohonné hmoty. Zvlášť některé automobilky už i sériově vyrábí vozidla jezdící na 

LPG a CNG. Zde je potřeba nezapomenout na ekologické dopady LPG na životní 

prostředí, např. v roce 2008 vozidla na LPG ušetřily provozem nejméně 77 140 tun 

CO2. 

Doprava na zemní plyn má všechny předpoklady pro úspěšný na budoucí 

rozvoj. Dosvědčuje to i skutečnost, že výrobce autobusů zn. TEDOM v ČR plánuje 

v současné době výrobu a ž 300 autobusů na zemní plyn ročně. Nejen pro ně 

budou podle plánu doplněny plnící stanice v roce 2010 o deset dalších. Do roku 

2020 bude vybudováno nejen plynárenskými společnostmi 130 plnících stanic. To 

představuje celkovou investici kolem jedné miliardy korun. Plynárenské 

společnosti přispívají mimo jiné vládní dotace na každý nový autobus s pohonem 

na zemní plyn částkou 200 tisíc korun. Pokud bude mít dopravce alespoň  

4 autobusy a zaváže se k roční spotřebě 400 000 m3 zemního plynu12, postaví mu 

plynárenská společnost vlastní plnící stanici. Nesporná ekonomická výhodnost 

plynových motorů na zemní plyn vyplývá z příznivé ceny, zejména ve srovnání 

s benzínem či naftou. Nyní jsou v české republice odebírány na dopravu téměř  

4 miliony m3 plynu. Významnou záruku perspektivnosti projektu CNG dopravy 

představuje podpora státních orgánů. V březnu roku 2006 vláda České republiky 

potvrdila, že do roku 2020 stabilizuje spotřební daň zemního plynu na minimální 

výši předepsané Evropskou unii, přitom zachová státní podporu 900 tisíc korun na 

jeden nový autobus s pohonem na zemní plyn i po roce 2007. Neméně důležitá je 

i podpora Evropské unie, která schválila prostředky pro státní správu tak, aby 20% 

investic směřovalo na alternativní pohonná paliva. 

  
                                            

12 ) Zdroj: RWE Transgas a.s. - Zpráva z reklamního bloku podniku ze dne 06.04.2010 
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6. Závěr 

V této diplomové práci jsem se snažil popsat klady a zápory vznikající 

používáním alternativních paliv pro pohon osobních a dodávkových vozů plyny 

LPG a CNG. Výsledkem práce je zjištění současných ekonomických a 

enviromentálních aspektů pohonů LPG  u osobních automobilů a CNG u 

dodávkových vozidel a autobusů pro městskou a příměstskou přepravu osob 

s určením perspektivy provozováním LPG a CNG zařízení na trhu alternativních 

paliv. V mé diplomové práci jsou charakterizovány plyny LPG a CNG jako 

alternativní paliva pro pohon osobních a dodávkových automobilů a autobusů.  

 

Srovnání ekonomických aspektů pohonů LPG a CNG lze shrnout 

v následující poznatky: 

• pořizovací náklady na LPG zařízení jsou téměř o polovinu menší, než 

pořizovací náklady na zařízení CNG, 

• motivující politika státu při nákupu vozidel na CNG pro hromadnou 

dopravu osob, 

• cena provozu automobilu na paliva CNG a LPG je zhruba srovnatelná, je 

však vždy závislá na aktuální ceně prodávaného plynu, 

• veřejný závazek vlády ČR a plynárenských společností o výstavbě 

tlakových plnících stanic, 

• marketinkové podpory od společností RWE Transgas kladně motivují 

budoucí uživatele a provozovatele autobusů v městské dopravě, 

• nemožnost odcizení PHM (plynovou náplň nelze odcizit), 

• přestavbami automobilů na LPG se zabývá daleko více firem, než 

přestavbami na CNG a také počet přestavovaných značek je u LPG 

daleko větší, 

• čerpacích stanic s výdejem LPG je v ČR asi 20krát více než stanic 

s výdejem CNG. 

 

 



Harry Knie: Porovnání aspektů LPG a CNG u motorových vozidel 

 39

Ze srovnání environmentálních aspektů pohonů LPG a CNG lze vyvodit 

následující závěry: 

• emise pohonů LPG i CNG jsou výrazně nižší než emise benzínového 

nebo naftového motoru, CNG však ještě oproti LPG vykazuje o značně 

méně emisí škodlivých zplodin, 

• vozidla na zemní plyn jsou v provozu bezpečnější než vozidla používající 

benzín, naftu nebo LPG, 

• CNG má díky stávajícím plynovodům oproti LPG jednodušší distribuci 

plynu k uživateli, 

• při použití plynu CNG a LPG se není potřeba obávat ztrát, které vznikají 

při provozu a tankování kapalných pohonných hmot odparem a nehrozí 

ani kontaminace půdy a spodních vod při haváriích způsobených úniky 

paliva. 

 

Práce ukázala, že ačkoli současné ekonomické ukazatele a současná 

situace na českém trhu hovoří jednoznačně při používání plynu u osobních vozidel 

ve prospěch pohonu LPG, při použití plynu jako pohonné jednotky u autobusů 

MHD se jako perspektivní palivo jeví jednoznačně zemní plyn CNG.  

 Ekologická hlediska hovoří zcela ve prospěch plynu CNG a to zejména 

díky jeho složení. Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než 

vozidla s klasickým motorem. To se týká jak dnes hlavních běžně sledovaných 

škodlivin CO, ale i dalších zdravotně a ekologicky rizikových uhlovodíků. Vliv na 

skleníkový efekt je u vozidel na zemní plyn nižší (v porovnání s benzinem či naftou 

se jedná o 20-25% snížení emisí oxidu uhličitého)13 

Životnost zásob zemního plynu oproti ropě, rovnoměrnější rozložení 

nalezišť zemního plynu ve světě a také možnost diverzifikace dopravy od místa 

těžby na místo spotřeby staví používání CNG do popředí. Je jen otázkou času, 

kdy u českého spotřebitele dostane pohon CNG i v osobních automobilech 

přednost před pohonem LPG. Legislativa je na tento krok již připravena daňovým 

zvýhodněním plynu CNG a situace na zahraničních trzích ukazuje, že posun od 

                                            
13 ) Zdroj: [7, str.16] 
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pohonu LPG k CNG je nezadržitelný.  



Harry Knie: Porovnání aspektů LPG a CNG u motorových vozidel 

 41

Použitá literatura 

[1]     ŠTĚRBA, P., KŘIŽICKÝ O. Jak na LPG. Praha: Computer Press, 2002.  

         ISBN 80-7226-734-5 

[2] CEDRYCH,R.M. Jezdíme na plyn. Praha: GRADA, 1998. 123 s.  
         ISBN 80-7169-719-2 

[3]    VLK, František . Alternativní pohony motorových vozidel. Brno 2004,  

         ISBN-80-7169-719-2. 

[4]     KAMEŠ, Josef. Alternativní pohony automobilů. Praha 2004.  

         ISBN-80-7300-127-6. 

[5]     CNG – STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN  [online]. Praha: Český plynárenský svaz, 

         (http:\cng.cz)[ 

[6]     LPG KLUB [online]. Brandýs nad orlicí: LPG KLUB. (http:\lpg.cz) 

[7]     ŽÁKOVEC  JAN. Plyn v dopravě. Informační servis gas. 2007  

          ISSN 1212-7825 

 [8]     KATALOG AUTOBUSY  2005. Heliant news. Brno 2005 

 [9]     Historie plynu v dopravě.  Dostupné na WWW: <http://www.cng.cz > 

 [10]   CNG: Kolik stojí přestavba. Dostupné na WWW: <http://www.nazeleno.cz> 

 [11]   Český plynárenský svaz. Zemní plyn v dopravě.  

          Dostupné na WWW: <http://www.cgoa.cz>    

 [12]   CNG autobusy. Dostupné na WWW: <http://www.technik.ihned.cz> 

 [13]    Vyplatí se přestavba na CNG. Dostupné na  

            WWW:  <http:www.mesec.cz/clanky/> 

 [14]    CNG Auta, Auta na zemni plyn. Dostupné na WWW:  



Harry Knie: Porovnání aspektů LPG a CNG u motorových vozidel 

 42

<http//wwwcngauta.cz/fag> 

   [15]     Česká asociace LPG. Dostupná na WWW: <http://www.calpg.cz/vismo/> 

   [16]     Finanční noviny.  Dostupné na WWW:   

<http:www://www.financninoviny.cz> 

   [17]     LPG. Dostupné  na WWW: <http://www.lpg.cernosice.cz/index.php/> 

   [18]     Ekonomika a výhody. Dostupné   na  WWW: <http://www.gera.cz> 

   [19]     LPG  Wikipedie. Dostupné   na WWW: 

http://www.cs.wikipedia.org/wiki/LPG 

   [20]     LPG přestavby. Dostupné  na WWW: <http//www.elpigas.cz/lpg/cng/ 

  



Harry Knie: Porovnání aspektů LPG a CNG u motorových vozidel 

 43

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 : Složení LPG směsí v různých státech světa 

Tabulka č. 2 : Složení propan butanové směsi 

Tabulka č. 3 : Povolené složení CNG podle mezinárodního předpisu EHK 83.05 

Tabulka č. 4 : Zařízení pro alternativní pohon LPG, které jsou pro provoz 

v osobních automobilech v České republice schválená. 

Tabulka č. 5 : Příklad výpočtu návratnosti investice při přestavbě osobního  

motorového vozidla na pohon LPG hromadně a individuálně. 

Tabulka č. 6 : Příklad výpočtu návratnosti investice při přestavbě osobního  

motorového vozidla na pohon CNG. 

Tabulka č. 7 : Porovnání návratnosti nákladů na provoz u nových autobusů 

s naftovým motorem a motorem CNG. 

Tabulka č. 8 : Porovnání návratnosti nákladů na provoz nového autobusu 

s naftovým motorem a autobusu po celkové GO + přestavbou na 

CNG. 

Tabulka  č. 9 : Kalkulace provozních nákladů v tisících Kč autobusu na naftu ve     

srovnání s autobusem na CNG. 

Tabulka  č. 10 : Kalkulace pravidelné linkové dopravy. 

Tabulka  č.11: Výpočet ekonomických úspor nákladů po sobě jdoucích roků  s  

perspektivou provozu autobusů do r. 2013. 

Tabulka č. 12: Procentuální podíl  C v jednotlivých pohonných hmotách. 

Tabulka č. 13 - Vzájemné porovnání jednoho litru paliva s obsahem platí tyto         

hodnoty 

Tabulka č. 14: Emise jednotlivých typů vozidel v závislosti na druhu paliva. 

Tabulka č. 15: Emise jednotlivých typů vozidel v závislosti na druhu paliv. 

Tabulka č. 16: Oktanové (cetanové) čísla jednotlivých paliv. 
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Tabulka č. 17: Přehled sériově vyráběných osobních a dodávkových CNG      

automobilu na českém trhu. 

Tabulka č. 18: Přehled CNG autobusů a dalších vozidel v ČR. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti vozidla
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Příloha č. 2 – Technická zpráva o provedené montáži LPG 
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Příloha č.3 – Základní technický popis schváleného typu vozidla v malé serii. 
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Příloha č. 3 druhá strana 
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Příloha č.4 
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Příloha č. 5 – Příloha k TP o přestavbě vozidla na alternativní pohon LPG 
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Druhá strana přílohy č. 5 
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Třetí strana přílohy č. 5 
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Čtvrtá strana přílohy č. 5 

 

 


