
ČISTÁ MOBILITA PRO MĚSTA  A OBCE



CNG: CO JE NOVÉHO ?



Počty provozovaných vozidel v ČR  2019:

 Osobní automobily 5 989 538
průměrné stáří 14,93 roku

 Celkový počet zaregistrovaných vozidel všech kategorií 8 152 259 
průměrné stáří 17,91 roku

Z toho:

 elektrická auta 4 100

 CNG auta 25 310

Plnicí stanice CNG 207

Prodeje osobních aut v roce 2019 427 176

 Nová vozidla 249 915

 Ojetá vozidla 177 261

AUTOPARK ČR – 12/2019



Zemní plyn - nejvíce využívaná alternativní pohonná hmota

 27 milionů vozidel ve světě,

Evropská unie:

 1,4 milionů vozidel na zemní plyn (CNG, BioCNG,LNG),

 více než 6 tisíc LNG kamionů,

 68 modelů vozidel na zemní plyn – NGV´s,

 3.700 CNG stanic,

 216 LNG stanic.

Vývoj počtu CNG (BioCNG) 
stanic v EU

Vývoj počtu LNG 
stanic v EU

A JAK JE TOMU VE SVĚTĚ :



Plyn v dopravě je řešení:

 ekologické a bezpečné;

 ekonomicky výhodné;

 technicky vyřešené;

 v praxi ověřené.

Užití plynu přináší ve srovnání s benzínem:

 o 23% méně emisí CO2 ;

 o 97% méně emisí pevných částic PM;

 o 80% méně emisí Nox ;

 o 50% méně hluku.

PLYN - NEDÍLNÁ SOUČÁST PALIVOVÉHO MIXU V DOPRAVĚ

CNG a LNG automobily přinášejí

rychlé zlepšení kvality vzduchu, zejména

v městech a obcích.



Praha patří na špičku nejvíce znečištěných měst jak v Evropě, tak v ČR;

příčinou je převážně stále rostoucí automobilová doprava.

 V Praze jsou místa, kde jsou překračovány limity sledovaných znečišťujících látek mnohokrát

do roka.

 Počet dní s překročeným limitem za rok je výrazně vyšší, než doporučuje Světová

zdravotnická organizace (WTO navíc navrhla limity dále zpřísnit).

Řešení:

 okamžité: CNG

 střednědobé: CNG, BioCNG, LNG

 cílové: BioCNG, LNG, vodík, elektromobilita

JAK JSME NA TOM V PRAZE



JAK JSME NA TOM V PRAZE



V Praze jezdí více než 3 000 CNG vozidel.

Prodej CNG  2019: 6,2 milionů kg (8,7 mil. m3 plynu)

CNG stanice: 26 veřejných stanic

Největší provozovatelé:

 Rohlík.cz: 350 CNG vozidel

 Pražská plynárenská, a. s.: 185 CNG vozidel

 Pražské služby, a. s.: 147 CNG vozidel

 městské firmy: THMP, PVK

 ostatní: taxi, AVE, DoDo, Pekárna Kabát, Ipodec, Komwag, Synlab, Štěpánek Auto, Linde 

Material Holding, Městská poliklinika Spálená, Domov seniorů Krč…  

Prodej CNG v Praze v letech 2010 - 2019

CNG V PRAZE



 V roce 2019 jsme na našich stanicích prodali 2,3 mil.kg CNG, na
ostatních stanicích 4,0 mil. kg CNG.

 Provozujeme 185 CNG vozidel.

 Jsme největším vydavatelem zákaznických karet v systému CNG
CardCentrum.

 Provozujeme první autopůjčovnu CNG vozidel v ČR.

 Provozujeme 10 veřejných CNG stanic.

 Stavíme 2-3 nové CNG stanice ročně v Praze a vybraných lokalitách ČR. 

 Jsme partnery komunálních projektů s cílem zlepšení životního prostředí
v Praze. Příkladem je společný projekt MHMP, Pražských služeb a
Pražské plynárenské.

Informace o CNG 
najdete na 

www.ppas/cng.

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ A CNG

Projekt využití zemního plynu pro pohon automobilů patří mezi strategické projekty Pražské

plynárenské, a.s.



Využíváním CNG komunálních vozidel Pražských služeb se v Praze od roku 2009 
emise CO2 snížily  o 4 954 tun ! 

Využíváním CNG užitkových vozidel společnosti Rohlík.cz od roku 2017 se v Praze 
emise CO2 snížily  o 1 792 tun ! 

Dle Nařízení vlády č.189/2018 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových
plynů z pohonných hmot se spalováním uvolní:
 nafta 95 gramů CO2/MJ
 CNG 69 gramů CO2/MJ
 BioCNG 3 gramy CO2/MJ

Při použití BioCNG namísto CNG by se v Praze v roce 2019 snížily emise CO2 o dalších 
16 000 tun.

CNG SNIŽUJE EMISE V PRAZE



Pražská plynárenská Distribuce, a.s. je aktivním účastníkem projektu „Biometan - využití 
kalového plynu na ÚČOV Praha - pilotní projekt“:

 Objednatel: Hlavní město Praha zastoupené OI MHMP,

 Zhotovitel a komisionář: Pražská vodohospodářská společnost  a.s.

 Hodinový výkon: 160 m3/hod. BM (250 m3/hod. surového BP)

 Roční výkon pilotní jednotky: 960 000 m3/rok (1,5  mil. m3/rok)

 Vtláčení biometanu: do středotlakého plynovodu PPD 
v Papírenské ulici

 Zahájení zkušebního provozu: 1.11.2021

 Cílová kapacita v r. 2025: cca 1 250 m3 biometanu/hod
9 600 000 m3 biometanu/rok

VÝROBA BIOMETANU NA ÚČOV BUBENEČ



Biometan se v podmínkách ČR ukazuje jako zcela klíčový zdroj OZE pro dopravu, bez kterého 
nebude možné v r. 2030 závazek podílu OZE v dopravě ve výši 14 % prakticky vůbec splnit.

STUDIE VŠCHT - TAČR PRO MŽP 2019-2020

OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ OZE V DOPRAVĚ



Český plynárenský svaz Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

www.cgoa.cz www.ppdistribuce.cz
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