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PrvnPrvníí mměěstský autobus stský autobus 
s pohonem CNGs pohonem CNG

• výrobcevýrobce-- IRISBUS IRISBUS 
•• nníízkopodlazkopodlažžnníí 18 m verze18 m verze
•• pohon stlapohon stlaččený zemnený zemníí plyn plyn 

CNGCNG
•• motor IVECOmotor IVECO
•• popoččet met mííst: celkem    157st: celkem    157

k sezenk sezeníí 4141
k stk stáánníí 116116

•• SplSplňňuje EURO 4uje EURO 4



PlnicPlnicíí stanice CNG v Tstanice CNG v Táábobořře  e  
COMETT PLUS s.r.o.COMETT PLUS s.r.o.

•• výkon 800 m3/hvýkon 800 m3/h
•• kompresory IMW Industrieskompresory IMW Industries--
nemazannemazanéé
•• otevotevřřena do konce roku 2006ena do konce roku 2006
•• 2 výdejn2 výdejníí stojany stojany –– NGV1,2NGV1,2
•• integrace do stintegrace do stáávajvajííccíí ččerpacerpacíí
stanicestanice
•• doba plndoba plněěnníí autobusu autobusu 
cca. 8 minutcca. 8 minut
•• nejvnejvěěttšíší plnplnííccíí stanice v stanice v ČČRR
•• dodavatel technologie dodavatel technologie 
BONETTBONETT



UmUmííststěěnníí plnplnííccíí stanice stanice 
CNG v TCNG v Táábobořřee



PlPláány firmy COMETT PLUSny firmy COMETT PLUS
v oblasti rozvoje CNG v regionuv oblasti rozvoje CNG v regionu

•• nnáákup kup ččtytyřř autobusautobusůů s pohonem s pohonem 
CNG roCNG roččnněě
•• výhled avýhled ažž 40 voz40 vozůů
•• podpora rozvoje osobnpodpora rozvoje osobníí
automobilovautomobilovéé dopravy CNG v dopravy CNG v 
TTáábobořřee
•• podpora rozvoje komunpodpora rozvoje komunáálnlníí
techniky  (svoz odpadtechniky  (svoz odpadůů, , úúklidovklidováá
technika)technika)
•• komunikace s importkomunikace s importééry ry 
nnáákladnkladníích a osobnch a osobníích vozidel s ch vozidel s 
pohonem CNGpohonem CNG
•• řřeeššeneníí ekologických otekologických otáázek v zek v 
regionuregionu



PorovnPorovnáánníí kvality ovzdukvality ovzdušíší v Tv Táábobořře v e v 
rráámci celmci celéé ČČeskeskéé republikyrepubliky

TTááborbor

Zdroj dat MŽP



CNG v dopravCNG v dopravěě = zlep= zlepššeneníí žživotnivotníího prostho prostřřededíí
výrazným snvýrazným sníížženeníím emism emisíí

Ve srovnVe srovnáánníí s benzinys benziny

PM = popPM = popííleklek -- 100 %100 %
SO2 SO2 -- 100 %100 %
NOxNOx -- 20 %20 %
HxCxHxCx=uhlovod=uhlovodííky ky -- 80 %80 %
COCO -- 75 %75 %
CO2CO2 -- 25 %25 %

Ve srovnVe srovnáánníí s naftous naftou

PM = popPM = popííleklek -- 100 %100 %
SO2 SO2 -- 100 %100 %
NOxNOx -- 80 %80 %
HxCxHxCx=uhlovod=uhlovodííky   ky   -- 80 %80 %
COCO -- 50 %50 %
CO2CO2 -- 15 %15 %

Zdroj dat MPO



Závěr

• nabídka ekonomicky přijatelné alternativy dopravy  
• zlepšení ovzduší pro ostatní účastníky dopravy 
(chodce, cyklisty)
• snížení dopravní přetíženosti městských 
komunikací (krizové situace)
• podpora ekologických iniciativ města (Evropský 
den bez aut)

Diskuse

DDěěkujeme za pozornostkujeme za pozornost


	
	
	
	
	
	
	
	

