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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá různými možnostmi pohonu osobních vozidel. Ceny 

klasických paliv v České republice mají rostoucí charakter a s nimi rostou i náklady na 

provoz automobilů. Mnoho majitelů osobních vozů proto hledá levnější způsob, jak ušetřit 

finanční prostředky, aniž by museli omezovat množství najetých kilometrů. V současné 

době je na trhu několik možných druhů alternativních paliv. Všechna tato používaná paliva 

mají přijatelnou cenu, jsou bezpečná a ekologická, avšak vyžadují menší či větší zásah do 

pohonné jednotky vozu, aby bylo možné zaručit bezproblémový provoz a dlouhou 

životnost systému. V diplomové práci jsou představeny klasické a alternativní způsoby 

pohonu, požívané pro provoz osobních automobilů a následně jsou vybrané z nich 

porovnány z hlediska investičních a provozních nákladů. Toto srovnání je provedeno na 

konkrétním modelu osobního vozidla Škoda Octavia. 

Klíčová slova: automobil, spotřeba paliva, benzín, nafta, plyn, bionafta, ethanol. 

 

SUMMARY 

This thesis deals with different propulsion options of cars. Fuel prices in the Czech 

Republic are growing and so do the car operation costs. Therefore many of car owners are 

looking for a cheaper way to save money without mileage restriction. Currently there are 

several possible types of alternative fuels on the market. All these fuels have a reasonable 

price and they are safe and environmentally friendly but they require extensive or less 

extensive drive unit intervention to guarantee trouble-free working and long system life. 

The thesis presents conventional and alternative fuels and subsequently there are selected 

fuels compared in terms of investment and operating costs. This comparison is made on 

the passenger car model Skoda Octavia. 

Key words: car, fuel consumption, gasoline, diesel, gas, biodiesel, ethanol. 

 



 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................... 1 

2 Charakteristika klasických paliv používaných u osobních vozů ........................................ 3 

2.1 Automobilový benzín ................................................................................................... 3 

2.2 Motorová nafta ............................................................................................................. 5 

3 Charakteristika používaných alternativních paliv ............................................................... 8 

3.1 Alternativní paliva a ekologie ...................................................................................... 8 

3.2 LPG ............................................................................................................................ 11 

3.2.1 Výhody LPG ........................................................................................................ 12 

3.2.2 Nevýhody LPG .................................................................................................... 12 

3.3 CNG ........................................................................................................................... 13 

3.3.1 Výhody CNG ....................................................................................................... 15 

3.3.2 Nevýhody CNG ................................................................................................... 15 

3.4 Bioethanol E85 ........................................................................................................... 16 

3.4.1 Výhody bioethanolu E85 ..................................................................................... 17 

3.4.2 Nevýhody bioethanolu E85 ................................................................................. 17 

3.5 Bionafta ...................................................................................................................... 18 

3.5.1 Výhody bionafty .................................................................................................. 19 

3.5.2 Nevýhody bionafty .............................................................................................. 20 

3.6 Elektrický pohon ........................................................................................................ 20 

3.6.1 Výhody elektrického pohonu .............................................................................. 22 

3.6.2 Nevýhody elektrického pohonu ........................................................................... 23 

3.7 Hybridní pohon .......................................................................................................... 23 

3.7.1 Druhy hybridních pohonů .................................................................................... 25 

3.7.2 Výhody hybridního pohonu ................................................................................. 26 

3.7.3 Nevýhody hybridního pohonu ............................................................................. 27 

4 Ekonomické porovnání vybraných způsobů pohonu ........................................................ 28 

4.1 Charakteristika automobilu Škoda Octavia Combi 1.6 MPI ...................................... 28 

4.2 Představení modelového automobilu ......................................................................... 29 

4.3 Technické parametry vozidla ..................................................................................... 30 

4.3.1 Palivové náklady při provozu na klasické palivo (Natural 95) ........................... 31 

4.4 Varianta č. 1 – Přestavba automobilu pro provoz na LPG ......................................... 33 

4.4.1 Palivové náklady při provozu na alternativní palivo LPG .................................. 35 

4.5 Varianta č. 2 – Přestavba vozidla pro provoz na CNG .............................................. 38 

4.5.1 Palivové náklady při provozu na alternativní palivo CNG ................................. 40 



 

4.6 Varianta č. 3 – Přestavba vozidla pro provoz na bioethanol E85 .............................. 42 

4.6.1 Palivové náklady při provozu na alternativní palivo E85 ................................... 43 

4.7 Porovnání zvolených variant ...................................................................................... 45 

4.8 Doporučení majiteli vozidla ....................................................................................... 46 

5 Závěr ................................................................................................................................. 47 

Seznam použité literatury .................................................................................................... 48 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 51 

Seznam grafů ....................................................................................................................... 51 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

České zkratky 

ČR     Česká republika 

ČS     čerpací stanice 

DPH    daň z přidané hodnoty 

EHK    Evropská hospodářská komise 

EU     Evropská unie 

ha     hektar 

Kč     koruna česká 

kg     kilogram 

MEŘO    Methylester řepkového oleje 

SRN    Spolková republika Německo 

TP     technický průkaz vozidla 

 

Cizojazyčné zkratky 

CNG    Compressed Natural Gas 

LCA     Life Cycle Assesment 

LPG    Liquefied Petroleum Gas 

MJ     megajoule 

MPI    Multi point injection 

NGVA     Natural & bio Gas Vehicle Association 

NiMH    Nickel Metal Hydrid 

Nm    Newton metr 
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1 Úvod 

Tato práce se zaměřuje na využívání klasických a alternativních paliv v osobní 

automobilové dopravě. V dnešní době si moderní lidé nedokážou život bez aut představit 

a tyto dopravní prostředky se staly součástí jejich každodenního života. Počet osobních, ale 

i nákladních automobilů na tuzemských silnicích rok od roku stoupá. Tohoto jsou si 

vědomi i výrobci a prodejci klasických fosilních paliv, v kombinaci s poměrně vysokou 

spotřební daní má vývoj cen dlouhodobě stoupající charakter. Tento negativní jev má vliv 

na značné prodražování provozu automobilů a občané, firmy či státní instituce, musí 

každým rokem vyčlenit na tyto náklady více prostředků. Pokud by se podařilo tyto výdaje 

snížit, volné ušetřené finanční prostředky by bylo možné využít při jiných aktivitách. 

Druhým neméně důležitým problémem je nadměrné zatěžování životního prostředí 

automobilovou dopravou. Vozy spalující klasická paliva produkují velké množství 

jedovatých plynů a dalších produktů, které negativně působí na ekosystém Země. Tento 

jev je znát zejména u frekventovaných silnic, kde jde zmíněný problém doslova cítit. 

Exhalace vznikající při automobilové dopravě jsou několikrát vyšší než u jakýchkoliv 

jiných způsobů dopravy. Přechodem na alternativní způsoby pohonu aut je možné 

negativní důsledky do jisté míry zmírnit či dokonce úplně eliminovat. 

V první kapitole práce jsou popsána klasická paliva využívaná pro pohon automobilů 

v České republice, mezi která se řadí zejména benzín a motorová nafta. Je vysvětlen jejich 

způsob výroby a používání.  

Druhá kapitola se zabývá popisem všech běžně používaných alternativních způsobů 

pohonu. Je zde přiblížen princip jejich funkce, způsob výroby požívaných paliv a rovněž 

klady i zápory při jejich užívání. 

Ve třetí kapitole je provedena analýza investičních a provozních nákladů u vybraných 

druhů paliv. Porovnání je znázorněno na konkrétním modelu vozu Škoda Octavia, který je 

možno po určitých technických úpravách provozovat na některé druhy alternativních paliv. 
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Cílem této diplomové práce je popsat všechny běžně využívané klasické i alternativní typy 

pohonných hmot a pohonné systémy, které jsou schopny tyto paliva přeměnit na energii.  

Dále pak charakterizovat jejich cenu, kladné i záporné vlastnosti a jejich parametry 

porovnat tak, aby bylo zřejmé, který druh pohonu vychází za určitých podmínek 

ekonomicky nejvýhodněji, což znamená, že každý ujetý kilometr je levnější než při ujetí 

stejné vzdálenosti za použití jiného druhu pohonu. 
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2 Charakteristika klasických paliv používaných u osobních vozů 

Do této skupiny paliv se řadí dvě nejznámější pohonné hmoty na trhu. Jedná se o benzín 

a motorovou naftu. V obou případech se jedná o paliva fosilní, což znamená, že jsou 

vyráběná z ropy a řadí se mezi neobnovitelné zdroje. Jejich nabídka na území České 

republiky je však dostatečně velká, můžeme je proto každodenně bez problému tankovat 

do svých vozů. Hustota čerpacích stanic v Česku je nejvyšší ve střední Evropě. V přepočtu 

na obyvatele jich má ČR dokonce dvakrát více než sousední Německo. Jen v Rakousku je 

počet čerpacích stanic srovnatelný s ČR.  

2.1 Automobilový benzín 

Automobilový benzín je složen, stejně jako většina ostatních motorových paliv, zejména 

z  uhlíku a vodíku. Při spalování těchto paliv s kyslíkem se uvolňuje tepelná energie, která 

se poté, s větší či menší účinností, mění na mechanickou energii. Spalování kapalných 

paliv je výhodné hlavně proto, že rychle hoří, provoz je bezpečný a poměrně snadno se 

skladují. 

Dle velmi často používané definice je automobilový benzín směsí zejména ropných 

uhlovodíků vroucí v rozmezí zhruba 30 °C až 210 °C se 3 až 12 atomy uhlíku v molekule. 

K tomu, aby tuto směs bylo možné použít jako motorové palivo pro zážehové motory, však 

uvedená charakteristika nestačí. Palivo musí být vyhovující ještě mnoha dalším 

kvalitativním parametrům. 

Jako motorové palivo se benzín začal používat až koncem 19. století. Šlo o produkt 

získaný jednoduchou destilací ropy. Vlastnosti byly dány náhodným složením uhlovodíků 

v závislosti na původu a kvalitě zpracovávané ropy. S dalším postupným vývojem a 

zlepšováním benzínového motoru, konstruktéři zjišťovali, že různé druhy benzínu mají na 

výkon motoru různý vliv. Jednalo se zejména o vztah k průběhu hoření komprimované 

směsi benzínových par se vzduchem ve válci motoru. To se projevovalo větším či menším 

sklonem k předčasným detonacím. 
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Oktanové číslo bylo zavedeno jako měřítko tohoto jevu. Jeho zvyšování se ukázalo jako 

nejdůležitější předpoklad dosažení vyššího výkonu zážehového spalovacího motoru. Cesty 

k tomu mohou být dvě. Jednou z nich je úprava složení automobilového benzínu, druhá je 

použití vhodných přísad – aditiv.  

Vývoj kvality automobilových benzínů až dodnes představuje vlastně různé variace a 

kombinace těchto variant, doplněné neustále rostoucími požadavky na snižování plynných 

emisí a ochranu životního prostředí. V přímé souvislosti se zdokonalující se konstrukcí 

spalovacích motorů a stále rostoucím kompresním poměrem požadavky na antidetonační 

vlastnosti, tj. oktanová čísla, postupně rostly a ustálily se na současné úrovni v polovině 

sedmdesátých let. 

Osmdesátá léta mohou být charakterizována jako období velkého snižování obsahu olova, 

na jehož bázi byla nejpoužívanější antidetonační přísada v automobilových benzínech. 

Z původních hodnot, dosahujících až téměř 1 gram olova na litr, byl u nás jeho obsah 

postupně snižován až na 0,15 g Pb/l. V roce 1987 jsme měli tempo snižování obsahu olova 

stejné s nejvyspělejšími státy Evropy, před námi byla pouze SRN a skandinávské státy. 

Dosažení požadovaného oktanového čísla bez použití antidetonačních aditiv, zejména 

olovnatých, umožnil rozvoj rafinérského průmyslu. 

V roce 1985 byla u nás zavedena výroba bezolovnatého benzínu BA-91. Na začátku byl 

vyráběn především pro vývoz. Později se z bezolovnatého benzínu s oktanovým číslem 91 

přešlo na benzín takzvaný Eurosuper, který měl oktanové číslo 95. Podíl bezolovnatých 

benzínů u nás rostl stále rychleji, hlavně v souvislosti se zavedením katalyzátorů 

výfukových plynů, na které olovo působí jako katalytický jed a proto spolu nemohou 

fungovat. Od roku 2001 je na území ČR zcela zakázáno používání olovnatých 

automobilových benzínů, stejně jako ve všech dalších zemích Evropské unie. V současné 

době je zdaleka nejrozšířenějším a nejpoužívanějším typem autobenzínu Natural 95. 

Jeho spotřeba představuje zhruba 4/5 celkové spotřeby autobenzínů na našem trhu. 
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Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím kvalitu automobilových benzínů jsou v současnosti 

rostoucí požadavky na ochranu životního prostředí. To se projevuje zejména ve snižování 

obsahu aromatických uhlovodíků a zejména benzenu, obsahu síry a omezování celkové 

těkavosti autobenzínu. 

V současné době musí vyráběné automobilové benzíny vyhovovat požadavkům 

na maximální obsah aromatických uhlovodíků ve výši 35 %, obsah benzenu nesmí 

překročit 1 % a obsah síry musí být pod 50, resp. 10 mg/kg. [5] 

Nesmíme také zapomenout na povinnost přimíchávání biopaliva do benzínu. Tato 

skutečnost byla tuzemskou legislativou stanovena od 1. 1. 2008. Současná legislativní 

povinnost je náhrada 4,1 % fosilní složky benzínu biopalivy. Tento typ benzínu se obvykle 

označuje jako E5. Novelizovaná norma umožňuje vedle benzínu s maximem 5 % 

biosložky dodávat na trh i benzín s obsahem 10 % biosložky. Palivo se označuje E10. 

Z toho plyne, že na trhu mohou být vedle sebe dva benzíny, které se jakostně liší pouze 

obsahem biosložky. Problémem užití benzínu E10 však je, že vozidlo musí být na toto 

palivo homologováno. Použití paliva E10 v neupravených automobilech může vést k jejich 

poškození. Z tohoto důvodu je, s ohledem na složení českého autoparku, který je zastaralý, 

legislativou uloženo výrobcům a dovozcům motorových paliv dodávat ještě do konce roku 

2018 na trh benzin E5. [21] 

2.2 Motorová nafta 

V poslední době se stává nejdůležitějším motorovým palivem motorová nafta, jejíž 

spotřeba bude i nadále stále stoupat. Trh s motorovou naftou v Evropě je zaměřený nejen 

na nákladní automobilovou dopravu. Výrazně stoupá také počet malých užitkových vozů 

a  hlavně osobních automobilů s naftovým pohonem. 

Co to vlastně je motorová nafta? Motorová nafta je jedním z nejdůležitějších produktů 

ropných rafinérií. Z pohledu výroby se nafta řadí mezi střední ropné destiláty. Je získávána 

destilací ropy a dalšími navazujícími technologickými procesy. Motorovou naftu můžeme 

obecně charakterizovat jako složitou směs převážně ropných uhlovodíků. Tyto uhlovodíky 

obsahují 12 až 22 atomů uhlíku a nafta je vroucí v rozmezí cca 180 °C až 370 °C.  
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Chceme-li, aby tato směs byla použitelná jako palivo pro automobil, musí splňovat mnoho 

kvalitativních ukazatelů. Ty jsou předmětem pečlivé výstupní kontroly u všech výrobců. 

Používání motorové nafty spadá do počátku 20. století. Vynálezcem vznětového 

spalovacího motoru, který jako palivo používá motorovou naftu, byl německý vynálezce 

Rudolf Diesel. Ten za svůj vynález získal v roce 1900 Grand Prix na světové výstavě 

v Paříži. Z tohoto důvodu se také vznětovému motoru a motorové naftě často říká diesel. 

Hlavně v zahraničí se můžeme s tímto označením často setkat. 

Z počátku se za motorovou naftu vydával pouze střední ropný destilát s parametry, které 

byly určovány vlastnostmi zpracovávané suroviny - ropy. S dalším rozvojem automobilové 

dopravy, zdokonalováním konstrukce spalovacích motorů a značným zvyšováním spotřeby 

motorové nafty, bylo nutné pro její výrobu začít používat další technologické procesy 

a začaly se stále přísněji normovat vlastnosti této pohonné látky. Jednou z nejdůležitějších 

vlastností motorové nafty je její chování za nízkých teplot. Už od počátku jejího používání 

byly na trhu k dispozici dva druhy motorové nafty. Letní a zimní, které se lišily svým 

bodem tuhnutí. Ukázalo se však, že bod tuhnutí charakterizuje chování motorové nafty za 

nízkých teplot zcela nedostatečně. Začaly se zavádět další parametry, které měly lepší 

vypovídací schopnost. 

Již v 60. letech se spolu s bodem tuhnutí objevil bod zákalu, což je teplota, při které 

se začnou vylučovat první krystalky pevných parafínů. Ani tato kombinace nepopisovala 

dostatečně chování motorové nafty za nízkých teplot a tak byl od druhé poloviny 70. let 

bod zákalu nahrazen bodem filtrovatelnosti, což je nejnižší teplota, při které zkoušená 

motorová nafta ještě prochází přes sítko s přesně definovanou velikostí ok. V polovině   

90. let se od bodu tuhnutí zcela upustilo a u zimní motorové nafty se spolu s bodem 

filtrovatelnosti udává také bod zákalu.  

Z důvodu ochrany životního prostředí se u nás i v západní Evropě koncem 70. let dostala 

do popředí otázka síry, kterou motorová nafta obsahuje.  
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Obsah síry v motorové naftě vyráběné v československých rafinériích se začal razantně 

snižovat od původních hodnot 0,5 % přes 0,25 % až na hodnotu 0,15 % mg/kg v roce 

1987. Zde je třeba zdůraznit, že Československo se tak z hlediska obsahu síry v motorové 

naftě zařadilo mezi přední evropské státy.  

Před námi byla pouze SRN a některé skandinávské země. Za námi takové hospodářské 

velmoci jako Francie, Itálie a další. V roce 1995 byla v ČR zavedena hodnota obsahu síry 

v motorové naftě maximálně 0,05 % mg/kg, což bylo s více než ročním předstihem oproti 

EU. Obsah síry se snižuje i nadále a v současné době se vyrábí motorová nafta s obsahem 

síry maximálně 50, respektive 10 mg/kg. 

Užitné vlastnosti motorové nafty lze zlepšovat pomocí široké nabídky nejrůznějších aditiv 

(přísad). Některá z nich se používají přímo v rafinérii. Jsou to přísady upravující 

nízkoteplotní vlastnosti, mazivostní a vodivostní přísady. Jiné se mnohdy používají ve 

formě multifunkčních balíčků, těmi se zejména jednotlivé velké distribuční firmy chtějí 

odlišit jedna od druhé a udržet si svou pozici na trhu. Tyto balíčky většinou obsahují 

detergenty, inhibitory koroze, deemulgační přísady, protipěnivostní aditiva a další. 

V zimním období se můžeme setkat s motorovou naftou, která není zcela čirá, ale může být 

mírně zakalená. Tento jev u nafty nemusí být nijak na závadu. Teplota, při které se zákal 

objeví, to znamená, že začne docházet k vylučování parafinů, se nazývá bod zákalu. 

Krystalky, které vznikají, jsou malé a nijak nebrání průchodu paliva palivovým systémem 

motoru. Průchodnost palivového systému se naruší až při výraznějším poklesu teploty pod 

bod filtrovatelnosti.  

To je teplota, kdy vzniklé krystalky parafínů jsou natolik velké, že ucpou sítko 

vstřikovacího čerpadla. Zimní motorová nafta, distribuovaná na našem trhu, má bod zákalu 

pod -8 °C a filtrovatelnost pod -20 °C. Skutečná operabilita se pohybuje okolo -17 °C. 

Existuje také arktická motorová nafta, která se vyrábí pro zajištění bezporuchového 

provozu vznětových motorů za silných mrazů s operabilitou až do -30 °C. Ta je nabízena 

zejména u ČS v podhůří Krkonoš a na Šumavě. [6] 
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3 Charakteristika používaných alternativních paliv 

Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a velkým problémům se znečištěním životního 

prostředí, začali odborníci před zhruba třiceti lety hledat alternativní způsoby pohonu 

vozidel. Šlo jim o takovou energii, která bude více přátelská k životnímu prostředí 

a zároveň bude umožňovat, že doprava v budoucnosti z naší planety nevymizí. 

V automobilovém průmyslu je možné využít hned několik druhů alternativních paliv. 

Nejdůležitější tvoří pohony kapalné, plynové, elektrické a hybridní. Pracuje se i na 

pohonech vodíkových, slunečních a vzduchových, než se však budou moci tyto alternativy 

prosadit, bude třeba vyřešit otázky ohledně výkonu, trvanlivosti, dojezdu a nákladů. [4] 

 

V mé práci se zabývám pouze palivy, která jsou již v dnešních dnech běžně dostupná 

a používaná u osobních automobilů.  

3.1 Alternativní paliva a ekologie 

Jedním z hlavních argumentů pro používání alternativních motorových paliv jsou 

ekologické důvody. Alternativní plynná a kapalná paliva v porovnání s klasickými 

pohonnými hmotami na ropné bázi – automobilovým benzinem a motorovou naftou 

obecně představují menší zátěž pro ovzduší jak z hlediska emisí skleníkových plynů, tak     

i dalších anorganických a organických škodlivin, obsažených ve výfukových plynech 

spalovacích motorů – oxidu uhelnatého, oxidu dusíku, celkových uhlovodíků, částic a 

minoritních organických sloučenin s vysokým rizikovým potenciálem. Výhodou plynných 

paliv je skutečnost, že v případě jejich úniku nepředstavují zátěž pro vodní zdroje a půdu, 

výhodou některých kapalných alternativních paliv na bázi rostlinných zdrojů – bionafta, 

bioethanol – je lepší jejich biologická odbouratelnost ve srovnání s klasickými motorovými 

palivy na ropné bázi.  

 

Při posuzování ekologické výhodnosti použití alternativních paliv není možno hodnotit 

pouze finální fázi jejich spotřeby ve vozidlech, ale celý „životní cyklus“ zahrnující 

i předcházející fáze produkce zdrojů, výroby paliva a jeho distribuce ke spotřebiteli. Pouze 

komplexní analýza je objektivní a umožňuje zohlednit skutečnost, že v některých 
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případech může výrobní fáze být natolik ekologicky a energeticky náročná, že je v celkové 

bilanci zcela negován pozitivní efekt konečné spotřeby paliva ve vozidle. Celkové 

posouzení vlivu paliva na životní prostředí LCA je v současnosti celosvětově předmětem 

aktivity řady výzkumných pracovišť. Jedná se problematiku značně složitou a vyžadující 

analýzu velkého množství nejrůznějších vstupních dat z řady odvětví národního 

hospodářství jako je zemědělství, těžba surovin, energetika, automobilový průmysl, 

chemický průmysl a ekonomika. 

 

Za jednu z nejlepších současných komplexních analýz tohoto typu lze považovat studii 

„Well-to-Wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Powertrains in the European 

Context“, vypracovanou sdruženími EUCAR (theEuropean Council for Automotive R & 

D), CONCAWE (the Oil Companies‘ European Association for Environment, Health and 

Safety in Refining and Distribution) a JRC (the Joint Research Centre ofthe EU 

Commission) v roce 2003 a její zpřesnění z roku 2005.  

 

Studie přináší analýzu bilance tvorby GHG plynů pro klasická motorová paliva (benzín, 

motorová nafta), alternativní plynná (CNG, LNG, bioplyn, LPG) a kapalná (ethanol, 

metanol, FAME) paliva z hlediska různých způsobů jejich výroby a distribuce.  

Analýza rovněž zohledňuje použití alternativních paliv ve vozidlech s různou úrovní 

technického řešení spalovacích motorů odpovídající roku 2002 a předpokládanou pro rok 

2010, vozidel s hybridními pohony a palivovými články. Studie vyčísluje náklady spojené 

s produkcí, respektive úsporami GHG plynů.  

 

Analýza vlivu na životní prostředí každého hodnoceného paliva je rozdělena na dvě části. 

První část, tzv. Well to Tank (WTT) „od zdroje do nádrže“, posuzuje energetickou 

náročnost a emise skleníkových plynů v krocích předcházejících konečné spotřebě 

pohonné hmoty ve vozidle. Druhá část, tzv. Tank to Wheels (TTW) „ z nádrže na kola“, 

pak bilancuje spotřebu energie a produkci GHG plynů ve fázi konečné spotřeby paliva 

ve vozidle. Obě části dohromady pak zahrnují celý životní cyklus konkrétní pohonné 

hmoty, tzv. Well to Wheells (WTW) „od zdroje na kola“. Nejdůležitější závěry této studie 

lze shrnout do následujících bodů:  
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 hlavní roli v produkci GHG emisí a při spotřebě energií hraje nejen charakter 

motorového paliva a způsob jeho výroby, ale i účinnost pohonné jednotky ve vozidle;  

 

 alternativa motorových paliv z obnovitelných zdrojů může přinést významné 

snížení GHG emisí, ale obecně za cenu vyšší energetické náročnosti;  

 

 výsledky analýzy vlivu na životní prostředí musí být vždy dále ještě hodnoceny 

z hlediska reálných zdrojů, praktické realizovatelnosti, výše nákladů a kladného přijetí 

veřejností;  

 

 přesun z fosilních k alternativním palivům z obnovitelných zdrojů je v současné 

době finančně velmi náročný. Snížení GHG emisí má vždy za následek zvýšení nákladů. 

Avšak vyšší náklady nemusí automaticky znamenat větší snížení GHG emisí;  

 

 neexistuje jednoduchá cesta, která by v blízké budoucnosti umožnila zajistit 

dostatečné množství nízkouhlíkového paliva. Na trhu bude figurovat široké spektrum 

alternativních paliv v kombinaci řady výrobních technologií. Z důvodů přiměřených 

nákladů se po přechodnou dobu v případech, kdy je to možné, jeví pravděpodobné 

využívání směsí konvenčních a alternativních motorových paliv;  

 

 výroba syntetických paliv nebo vodíku z fosilních zdrojů – uhlí nebo zemního 

plynu je efektivní z hlediska snížení GHG emisí ve fázi koncové spotřeby pouze 

za předpokladu, že se vhodnou technologií podaří zachytit a uskladnit oxid uhličitý, 

vznikající v procesu výroby těchto paliv. Syntetická paliva a vodík mají v budoucnosti 

větší potenciál pro náhradu fosilních paliv než současná konvenční biopaliva (ethanol, 

bionafta). Rozvoji velkokapacitní produkce tohoto typu paliv brání především vysoké 

náklady a složitost výroby. [7] 
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3.2 LPG 

Zkratka LPG v překladu znamená zkapalněný ropný plyn a je to směs skládající 

se zejména z propanu a butanu, na kterou již dnes úsporně jezdí miliony evropských 

osobních automobilů. Propan, butan a jejich směsi jsou zkapalněné uhlovodíkové plyny, 

převážně se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, a to jak nasycené, tak nenasycené. 

Pokud jsou v kapalném stavu, jsou bezbarvé, snadno těkající a mají specifický zápach. 

Jsou hořlavé, velmi výbušné, nejedovaté a těžší než vzduch. Zkapalněním tyto látky 

zmenšují asi 260x svůj objem. Fyzikálně chemické vlastnosti kapalné i plynné fáze 

jednotlivých plynů jsou trochu rozdílné, takže výsledné parametry směsi závisí na poměru 

jednotlivých složek. 

LPG je syntetizován rafinací ropy nebo kapalného zemního plynu, to znamená, že je 

převážně získáván z fosilních zdrojů energie. Hoří čistě bez sazí a s jen velmi malým 

obsahem emise síry, která nepředstavuje žádná rizika znečištění Země nebo vody. U LPG 

se udává výhřevnost 46,1 MJ/kg ve srovnání s 42,5 MJ/kg u nafty a 43,5 MJ/kg u benzínu. 

Nicméně jeho energetická hustota je nižší než u benzínu a nafty a tomu odpovídá i jeho 

vyšší spotřeba. V roce 2008 statistiky ukázaly, že je poháněno LPG více než 13 milionů 

vozidel na celém světě. Je nejrozšířenějším alternativním palivem v Evropě, a pokud 

bychom nezapočítávali země jako Argentina, Brazílie, Čína a Pákistán, ve kterých jezdí 

několik miliónů vozidel na zemní plyn, bylo by nejrozšířenějším alternativním palivem 

i na světě. [8] 

 
Obrázek 1: Schématické znázorněnní zástavby LPG do auta [22] 
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3.2.1 Výhody LPG 

Provozní náklady osobního automobilu se sníží o 40 % až 50 %, což je největší výhodou 

tohoto systému. 

LPG plní emisní limity v lepší kvalitě než benzín (spaliny neobsahují olovo a jsou bez 

karcinogenních látek). 

Použití LPG systému nezvyšuje nebezpečí výbuchu při požáru vozidla. 

Motor automobilu má tišší chod, protože vysoké oktanové číslo zaručuje téměř dokonalé 

spalování. 

V případě potřeby lze během jízdy přepínat mezi benzínem a LPG. V dnešní době je již na 

našem území vybudována hustá síť čerpacích stanic pro tento pohon, která čítá více než 

870 míst. [9] 

3.2.2 Nevýhody LPG 

Investiční náklady na přestavbu vozidla ve výši od 17 000 Kč do 45 000 Kč. Cena úpravy 

se liší zejména podle počtu válců vozidla. Cenu ovlivňuje také druh systému, který je do 

vozu montován a značka instalovaných komponentů. 

Každoroční revize systému LPG v pověřené stanici technické kontroly. 

Nepatrné snížení výkonu motoru (přibližně 3 % v závislosti na seřízení motoru). 

Částečné zmenšení zavazadlového prostoru, které se dá eliminovat při použití toroidní 

nádrže (nádrž místo rezervy). Absenci rezervy je možné řešit dojezdovou sadou (obsahuje 

kompresor a sprej). [9] 
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3.3 CNG 

CNG je zkratka anglického názvu pro stlačený zemní plyn – Compressed Natural Gas. 

Zemní plyn je nejčistější a zároveň nejekonomičtější palivo, které je v současné době 

možné v dopravě využít. Pokud jej porovnáme s klasickými palivy, jakými jsou benzín a 

nafta, je jeho cena poloviční a dopady na životní prostředí jsou také minimální. 

Zemní plyn je užíván jako motorové palivo. Je možné jej spalovat buď v klasických 

spalovacích motorech, benzínových nebo přímo plynových.  

Zemní plyn má velký potenciál pro využití jako motorové palivo, protože je levný, má 

vysoké oktanové číslo, jedná se o čisté palivo, které nemá problémy se současnými 

i budoucími emisními normami. K úspěšnému využívání zemního plynu v dopravě 

přispívá dnes již plně vyvinutá a zavedená technologie, ověřená více než dvaceti 

lety zkušeností. 

Dnes již všechny významné světové automobilky, jakou jsou Škoda, Opel, Fiat, 

Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Ford, Iveco, Volvo a další nabízí 

vedle standardního pohonu i pohon na CNG, který dnes již nepředstavuje vůbec žádné 

omezení - jak prostorové, tak uživatelské. V současnosti jsou běžně v provozu osobní 

i nákladní vozidla na CNG. 

CNG také legislativně podporuje Evropská unie. Ta v v roce 2001 přijala takzvanou Bílou 

knihu o společné politice v dopravě. Cílem EU je do roku 2020 nahradit až 10 % spotřeby 

tekutých fosilních paliv zemním plynem.  

To pro Českou republiku fakticky znamená do konce roku 2020 navýšení počtu vozidel 

jezdících na CNG z dnešních 5 tisíc na 150 - 200 tisíc. Na konci roku 2012 celkově 

ve světě jezdilo přes 15 milionů vozidel na CNG. [10] 
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Obrázek 2: Zvyšující se množství vozidel spalující CNG [23] 

 

Podle zdrojů NGVA roste od roku 2005 počet vozidel meziročně o 30 %. Důvodem je 

samozřejmě jak cena paliva, tak i ekologický aspekt a podpora některých vlád. Například 

v Londýně tato vozidla nemají, na rozdíl od ostatních, problém s vjezdem do centra této 

metropole. 

Vozidla na zemní plyn jsou stejně bezpečná nebo dokonce bezpečnější než vozidla 

používající benzín nebo naftu. Je to dáno jak fyzikálními vlastnostmi zemního plynu, 

tak technologií výroby tlakových nádob a CNG systémů. 

Zemní plyn má teplotu vzplanutí 537 
o
C, tedy více než dvojnásobnou oproti benzínu 

či naftě. Zemní plyn je lehčí než vzduch, což znamená, že při úniku se volně rozptýlí 

v atmosféře, nehrozí tedy např. zamoření podzemních garáží jako při úniku LPG.  

Proto je také ve většině zemí - a od září 2011 i u nás - povolen vjezd CNG vozidel do 

veřejných podzemních garáží splňujících základní technické podmínky na 

vzduchotechniku. [10] 
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Obrázek 3: Mapa CNG čerpacích stanic v ČR v roce 2014 [24] 

 

3.3.1 Výhody CNG                

Významná úspora na provozních nákladech. CNG je vůbec nejlevnější pohonnou hmotou, 

navíc je dlouhodobě garantována z důvodu minimální výše spotřební daně (tj. podle 

Zákona o spotřebních daních).  

Ekologický provoz CNG automobilů. Emise CO2 se pohybují na úrovni 120 až 140 g/km. 

 Dostupná pořizovací cena. CNG automobily obecně mají obdobnou pořizovací cenu jako 

vozy s naftovými motory, záleží na výbavě vozu. [11] 

3.3.2 Nevýhody CNG 

Jako jedna z mála nevýhod provozu vozidla na CNG je skutečnost, že se v České republice 

nachází nízký počet čerpacích míst, který sice každým rokem narůstá, je však bohužel stále 

nedostatečný. Celkem jich na našem území najdeme pouze 75. 
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Investiční náklady na přestavbu vozidla ve výši od 30 000 Kč do 60 000 Kč. Cena úpravy 

se liší zejména podle počtu válců vozidla. Cenu ovlivňuje také druh systému, který je do 

vozu montován a značka instalovaných komponentů. [11] 

3.4 Bioethanol E85 

Surovinou pro výrobu bioethanolu bývá jakákoliv biomasa s dostatečným množstvím 

cukrů nebo látek, které lze na cukr převézt, jako škrob nebo celulóza. Bioethanol lze tedy 

vyrobit z cukrové řepy, cukrové třtiny, brambor, obilovin, ale třeba i z dřevnatých surovin 

obsahujících ligocelulózu. Nejjednodušší výroba bioethanolu je z plodin obsahujících cukr, 

v našem případě z cukrové řepy. Stačí tento cukr od suroviny oddělit, fermentovat 

působením kvasinek a vzniklou záparu pak destilovat, čímž se dosáhne lihovitosti až 96 %. 

Aby došlo k odstranění zbytku vody, musí bioethanol ještě projít odvodněním, například 

prostřednictvím molekulových sít, čímž se dosáhne lihovitosti až 99,99 %. 

Při výrobě bioethanolu z obilí - to znamená z látek obsahujících škrob - předchází kvašení 

předúprava. V rámci ní se škrob musí převést působením enzymů na sacharidy.  

Další postup už je stejný. Vedlejším produktem jsou tzv. lihovarnické výpalky, které se 

používají jako cenné krmivo nebo hnojivo. Z jedné tuny řepy se v našich podmínkách 

vyrobí 100 litrů bioethanolu.  

Bioethanol se u nás míchá do benzínů, kdy norma EN 228 připouští až 10 % obsahu 

bioethanolu. Poměrně známé je speciální palivo E85 pro benzínové motory, které obsahuje 

85 % bioethanolu a 15 % benzínu.  

Veškeré jeho vlastnosti jsou uvedeny v technické normě EN 656512. Provoz na toto palivo 

se doporučuje pouze u speciálně upravených vozidel typu flexifuel, která dnes na českém 

trhu nabízí řada výrobců. V zahraničí se můžete setkat i s palivem E95 pro upravené 

naftové motory, kde obsah bioethanolu je 95 % a 5 % činí aditiva. Toto palivo je však 
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vhodné spíše pro uzavřené vozové parky a používá ho například městská autobusová 

doprava ve Stockholmu. [12] 

 
Obrázek 4: Řídící jednotka pro provoz na E85 [25] 

 

3.4.1 Výhody bioethanolu E85 

Tankovat ethanol se vyplatí zejména kvůli jeho ceně, která je zhruba o třetinu nižší než 

u běžného benzínu Natural 95. To je dáno jeho osvobozením od spotřební daně. 

U silnějších (ideálně avšak ne nutně turbodmychadlem vybavených) vozidel se začíná 

výrazně projevovat vyšší oktanové číslo a dochází ke zvýšení výkonu a zlepšení jeho 

průběhu. 

Pokud si necháte vozidlo přestavět na pohon ethanolem, není třeba jako u LPG provádět 

zápis do TP. 

3.4.2 Nevýhody bioethanolu E85 

Cena přestavby od 5 000 Kč do 15 000 Kč. Rozhodujícím faktorem je počet válců vozidla. 

Za mrazivého počasí se na ethanol hůře startuje a je nutné do směsi přimíchávat větší 

obsah klasického benzínu Natural 95. 
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Ne všechna vozidla se dají na ethanol přestavět.  Zejména u starších vozidel není přestavba 

na ethanol doporučována, jelikož dochází často naopak ke zhoršení výkonu, výraznějšímu 

nárustu spotřeby paliva a podobně. 

3.5 Bionafta 

Bionafta je ekologické palivo pro vznětové motory na bázi metylesterů nenasycených 

mastných kyselin rostlinného původu. Vyrábí se rafinačním procesem zvaným 

transesterifikace. Může být používána jako palivo bez jakékoliv úpravy ve vznětovém 

motoru. V zemích Evropské unie význam a spotřeba bionafty neustálé stoupá. V dnešní 

době je pro výrobce povinné přimíchat 5 % bionafty do nafty vyrobené z ropy. 

Většina výrobců vozidel vydává seznamy aut, které mohou jezdit na stoprocentní bionaftu. 

Ve Velké Británii mnoho automobilek dává záruku pouze na motory, v nichž se spaluje 

maximálně 5 % bionafty ve směsi s 95 % klasické nafty, přestože se tento postoj považuje 

za přehnaně opatrný. Automobilky Peugeot a Citroën jsou výjimky, protože nedávno 

oznámily, že v jejich motorech s označením HDI se může spalovat směs s až 30 % 

bionafty.  

Další výjimky jsou Scania a Volkswagen. V jejich motorech se může využívat 

stoprocentní bionafta. Na trhu v České republice můžeme nalézt pouze směsnou 

motorovou naftu, která obsahuje 31 % biosložky a 69 % klasické fosilní motorové nafty. 

Název bionafta se poprvé objevuje ve čtyřicátých letech minulého století. K většímu 

rozvoji použití rostlinných olejů došlo až po energetické krizi počátkem sedmdesátých let. 

V České republice se používaly dva druhy bionafty: Bionafta I. a II. generace. Bionaftou I. 

generace byla označována taková bionafta, kterou tvoří výlučně methylestery bez 

jakýchkoliv dalších přísad. Má nižší kalorickou hodnotu, což způsobovalo nižší výkon 

a vyšší spotřebu paliva. Další nevýhodou bylo, že methylestery způsobují korozi a 

bobtnání součástí palivového systému z klasické pryže. U čistého MEŘO se při nízkých 

teplotách (pod -10 °C) velmi zvyšuje viskozita, což zabraňuje jeho použití.  
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V České republice se tato bionafta I. generace téměř nevyužívá. Uvedené nedostatky byly 

od roku 1997 odstraněny zavedením bionafty II. generace, což je směs methylesterů 

a motorové nafty. Obsah methylesterů byl určen minimálně 30 % a zbylých 70 % obsahu 

tvoří látky ropného charakteru. Bionafta II. generace byla také daleko méně agresivní vůči 

pryži než bionafta I. generace. Výhřevnost této směsi byla již srovnatelná s klasickou 

naftou.  

Tato bionafta II. generace se již také nepoužívá, a to hlavně z důvodu přeřazení z nižší 

kategorie daně z přidané hodnoty (5 %) do vyšší (19 %) a uvalení spotřební daně, což 

vedlo k jejímu zdražení na úroveň ropné nafty. K přeřazení došlo na konci roku 2003. Na 

trhu v České republice je možné se setkat se směsnou motorovou naftou, která obsahuje 

31 % MEŘO a 69 % klasické fosilní motorové nafty. 

Bionaftu lze vyrábět z jakéhokoliv rostlinného oleje (řepkový, slunečnicový, sojový, 

použité fritovací oleje). V České republice se nejčastěji používá k výrobě olej získaný 

z řepky olejné. Řepka olejná je náročná rostlina, která pro svůj růst potřebuje hodně živin, 

a proto by se měla na polích pěstovat pouze každý třetí až čtvrtý rok.  

Ekonomika výroby řepky olejné: výnos u nás je přibližně 3 t/ha; z toho se vylisuje cca        

1 t/ha oleje. Na 1 ha se používá 140 až 160 kg dusíkatých hnojiv. 

Probíhající chemická reakce se nazývá transesterifikace a probíhá za katalýzy. Jednotlivé 

postupy výroby se liší zejména použitým katalyzátorem a podmínkami reakce. Vyvíjí se 

nové postupy výroby: přeměna rostlinných olejů za pomoci enzymatických katalyzátorů, 

použití speciálních pevných katalyzátorů a výroba bez použití katalyzátoru. [14] 

3.5.1 Výhody bionafty 

Při spalovacím procesu lépe shoří, a tím výrazně snižuje kouřivost naftového motoru, 

emise polétavého prachu, síry, oxidu uhličitého, aromatických látek a všech uhlovodíků. 

Čistá bionafta není toxická, je biologicky odbouratelná a neobsahuje žádné aromatické 
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látky ani síru. Bionafta nezpůsobuje ve vodě mikrobiologické zatížení až do koncentrace 

10 mg/l a je tedy pro ryby neškodná. Hlavní výhodou je, že je vyráběna z obnovitelných 

zdrojů.  

Má vysokou mazací schopnost, tím snižuje opotřebení motoru a prodlužuje životnost 

vstřikovacích jednotek. Mazací schopnost nafty je zvláště důležitá pro rotační vstřikovací 

čerpadla, kde jsou veškeré jeho pohyblivé části mazány naftou a ne mazacím olejem. 

Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uskladnění. Lze ji skladovat ve stejných 

zásobnících jako motorovou naftu. [14] 

3.5.2 Nevýhody bionafty 

Bionafta je silnější rozpouštědlo než standardní nafta, a tak rozrušuje usazeniny 

v palivovém potrubí, čímž se mohou ucpat vstřikovací ventily. Z tohoto důvodu výrobci 

aut doporučují vyměnit palivový filtr za několik měsíců po přechodu na spalování 

bionafty. Při vyšším poměru smíchání s motorovou naftou může bionafta poškodit přírodní 

kaučuk a materiály z polyuretanové pěny. 

Další nevýhodou je, že při kontaktu s větším množstvím vody vznikají z bionafty mastné 

kyseliny, které mohou způsobit korozi palivového systému. [14] 

3.6 Elektrický pohon 

Již v počátcích rozvoje automobilismu konkurovaly elektromobily vozidlům poháněných 

spalovacím motorem. Mezi hlavní výhody elektromotoru patří jeho snadné spouštění, tichý 

chod, jednoduchá konstrukce a fakt, že téměř neznečišťuje ovzduší. 

 

Rozvoji elektromobilů se v mnoha zemích dostává v poslední době velké podpory. 

Důvody k velkému nástupu elektromobilů je možno vidět především ve snaze zlepšit 

životní prostředí, zvláště ve městech. Diskutuje se o jejich technické standardizaci, tvorbě 

infrastruktury ve městech a daňových úlevách.  
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Každá světová automobilka představila vozidlo poháněné elektromotorem. Současným 

trendem je, s využitím moderních výrobních technologií, dosáhnout stále lepších 

parametrů. Hnací ústrojí elektromobilu je tvořeno, podobně jako u vozidla se spalovacím 

motorem, z motoru, převodovky, hnacích hřídelí a diferenciálu s rozvodovkou.  

 

Nejčastěji se používá přední nebo zadní pohon s centrálním elektromotorem. Alternativami 

jsou tandemové hnací systémy se dvěma elektromotory a pohony kol elektromotory, 

umístěnými přímo v kolech. U elektromobilů jsou zkoušeny všechny druhy elektromotorů: 

sériový stejnosměrný motor nebo paralelní, případně s cizím buzením, asynchronní motor 

s tranzistorovou regulací a synchronní motor s permanentními magnety. Vzhledem k tomu, 

že u elektromobilů neexistuje zatím žádná velkosériová výroba a hmotnost a náklady jsou 

u jednotlivých alternativ různé, nevyjasnila se dodnes ještě žádná jednotná konstrukční 

linie. Ačkoliv technika elektrického pohonu nevyžaduje žádný speciální vývoj v oblasti 

pohonu vozidla, musí být přirozeně parametry celého systému přizpůsobeny omezeným 

jízdním výkonům vozidla (zrychlení, stoupavost, nejvyšší rychlost), ale především 

vlastnostem akumulátorů (napětí, výkonová hustota, zatížitelnost atd.). 

Příkladem je pokrokové řešení elektromotoru permanentním magnetem – motor s 

vynikajícími elektrickými parametry při malé hmotnosti a stavebních rozměrech. Motor 

náleží ke skupině elektronické komutace synchronních motorů s permanentním buzením. 

[3] 

Pro všechny elektromotory platí, že dosahovaný moment je proporcionální k magnetické 

indukci ve vzduchové mezeře, k axiální délce rotoru a ke kvadrátu poloměru vzduchové 

mezery. Vzhledem ke kvadratické závislosti momentu na poloměru vzduchové mezery je 

výhodná konstrukce vnějšího rotoru.  

Tento rotor je složen z vylisovaných elektroplechů, v nichž se nachází tangenciálně 

magnetizované oddělené magnety (neodym – železo - bor) se střídavou polaritou. 

Eektroplechy tvoří trapézovitý tvar vytvářející „klínovitý vodicí tok“, jehož magnetické 

siločáry se ohýbají a kolmo proudí do statoru. U těchto tzv. proudových kompresí je 
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magnetická indukce ve vzduchové mezeře značně zvýšena. Motor tedy nemá žádné 

rotující elektrické součásti. Uvnitř se nachází stator, který je složen z lisovaných 

elektroplechů a tvoří vysokopólové nosiče cívek. Cívky jsou spojeny s výstupem 

výkonové elektroniky, která proudy do statorového vinutí komutuje tak, že se motor 

chová jako stejnosměrný motor s cizím buzením. Je to tzv. elektronická komutace. 

Regulace je jednoduchá a dokonalá v celém rozsahu otáček až do n = 0. Vzhledem až 

k desetinásobku zvětšení výkonu oproti konvenčnímu provedení elektromotoru 

je statorové vinutí chlazeno kapalinou. Dále je motor až čtyřikrát lehčí než u konvenčního 

provedení a je menší. [3] 

 

Obrázek 5: Elekromobil u dobíjecí stanice [26] 

3.6.1 Výhody elektrického pohonu 

Převádění energie na pohyb s účinností až 90 % (v případě asynchronního motoru) oproti 

30 - 40 % účinnosti spalovacího motoru. Celková účinnost pohonu závisí na účinnosti 

výroby elektřiny pro pohon z primárního zdroje a energetické účinnosti použitých 

akumulátorů či palivových článků (ta se pohybuje kolem 50 - 80 % podle použité 

technologie - olovo, NiMH. 
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Na rozdíl od běžného automobilu lze zvyšovat využití energie tzv. rekuperací, 

v praktickém provozu až o přibližně 25 % - to je možné zvláště v městském provozu nebo 

v členitém terénu. 

Elektromobily neprodukují svým provozem výfukové plyny a i se započítáním výroby 

elektrické energie ze "špinavějších" zdrojů (např. hnědé uhlí) je jejich bilance vlivu na 

životní prostředí obvykle lepší než u automobilů se spalovacími motory. 

Bezúdržbový provoz trakčního systému, pokud je vozidlo vybavené BMS 

(Battery Management System) a tepelnou ochranou trakční akumulátorové baterie. 

Elektromobily nezatěžují okolí hlukem, což je výhodou zvláště v místech s vysokou 

zalidněností a hustým provozem, kde se nyní musí kvůli hlukové zátěži přijímat nákladná 

opatření, např. stavba protihlukových stěn a valů, snižování rychlosti. [3] 

3.6.2 Nevýhody elektrického pohonu 

 Výrazně vyšší pořizovací cena vozidla, zejména z důvodu vysoké ceny baterií. 

Omezený dojezdový rádius, jelikož je stále nízký počet rychlodobíjecích stanic. 

U obyčejných elektromobilů je doba dobíjení delší jak 6 hodin (z 0 % na 100 % kapacity 

baterií). 

Elektromobil je velmi tichý, hrozí nebezpečí pro méně opatrné chodce. 

Emise z vyrobené elektřiny (pohánějící elektromobily) se přesunou na okolí elektráren 

a zhorší životní úroveň obyvatel. [3] 

3.7 Hybridní pohon 

Elektrický pohon automobilů prakticky neprodukuje žádné škodlivé emise, má nízkou 

hladinu hluku a příznivou výkonovou charakteristiku, avšak také menší jízdní výkon, 

omezený dojezd, vyšší cenu pro zákazníka, případně větší nebezpečí při havárii. 
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Zásobník energie je dosud značně rozměrný a těžký oproti obvyklým palivovým nádržím 

a negativně ovlivňuje velikost zavazadlového prostoru. Kvůli nedostatečnému výkonu není 

tedy samotný elektrický pohon ideálním řešením.  

Možné řešení nabízí hybridní pohon, což je pohon vozidla s více než jedním poháněcím 

zdrojem. Účelné řešení je v kombinaci vždy dvou různých systémů pohonu tak, aby 

převládaly výhody při rozdílných provozních stavech vůči zvýšenému technickému 

nákladu hybridního pohonu. Nejvhodnější kombinací je spalovací motor a elektromotor, 

který umožňuje městský provoz bez emisí, spalovací motor mimo město umožňuje dobré 

jízdní výkony a velké dojezdy.  

Pod označením „hybridní motor“ se obvykle rozumějí spalovací motory kombinované 

s elektromotory. Elektromotor pracuje obousměrně, jednak jako motor, kdy převádí 

elektrickou energii z baterie na energii mechanickou, a pak také jako generátor, kdy je 

mechanická energie transformována zpět na energii elektrickou, akumulovanou v baterii. 

Spalovacímu motoru menšího objemu je v případě potřeby, například při akceleraci, 

vypomáháno elektromotorem.  

V okamžiku, kdy vůz disponuje velkou kinetickou, setrvačnou, případně potenciální 

energií, která není v daný moment k užitku, a které se běžně zbavujeme brzděním, začíná 

pracovat elektromotor jako generátor, který brzdí vozidlo a zároveň dobíjí baterii. [2] 

 

Obrázek 6: Toyota Prius – hybridní automobil [27] 
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U běžných automobilů se tato energie odvádí bez užitku z brzd do okolí v podobě tepla. 

Hybridním pohonem se optimalizuje režim spalovacího motoru, který má při vyšší zátěži 

vyšší spotřebu a větší emise a zároveň se využívá běžně ztracená energie. Jednoduše 

řečeno, hybridní motor hospodaří s energií během jízdy.  

Elektronický systém vozidla je nastaven tak, aby neustále vyhodnocoval možnost využití 

těchto energií během jízdy a měnil aktuálně režim elektromotoru na režim generátoru 

dodávajícího elektřinu do vysokonapěťových speciálních baterií vozidla. Následně je 

možné tuto vyrobenou elektrickou energii využívat pro podporu funkce benzínového 

motoru. Spotřeba paliva je pak výrazně nižší, což má za následek i menší množství emisí a 

díky tomu zvýšenou ochranu životního prostředí. Úspora paliva je přímo úměrná velikosti 

podílu elektromotoru na celkovém provozu vozidla. 

Je-li elektrická část hybridní soustavy tak výkonná, že dokáže za jistých okolností sama 

zajišťovat pohon vozu, zatímco spalovací motor zůstává vypnutý, jedná se o tzv. systém 

full hybrid. Full hybridy nabízejí největší úsporu paliva, která může dosahovat až 50 % 

v porovnání s konvenčním pohonem.  

Spalovací motor totiž může být výrazně menší, aniž by došlo ke zhoršení dynamických 

parametrů vozu. Vzhledem k tomu, že elektromotory jsou schopné zcela nebo částečně 

pokrýt velké oblasti provozních podmínek, může být konstrukce spalovacího motoru 

upravena pro zvlášť vysokou účinnost a celý systém nastaven tak, aby motor běžel co 

nejčastěji právě v tomto režimu největší hospodárnosti. [2] 

3.7.1 Druhy hybridních pohonů 

Mild hybrid 

Spojuje běžný zážehový motor se slabším elektromotorem a bateriemi s nízkou kapacitou. 

Soustrojí neumožňuje jízdu jen na elektrický pohon - spalovací agregát musí být vždy 

zapnutý. Elektromotor tak pomáhá hlavně udržet v chodu složitější systémy, když je 
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spuštěný systém start-stop. Díky rychlému nástupu, který je pro elektromotory typický, 

také zlepšuje dynamiku vozu. Baterie se nabíjí rekuperací při brždění. [15] 

Full hybrid 

Soustrojí zabudované pod kapotou využívá většinou zážehový motor spojený 

s elektromotorem, zapojení vznětových pohonných jednotek se (zatím) v praxi příliš 

neuplatňuje. Auto je zpravidla schopno ujet kratší vzdálenost na elektrický pohon. Tento 

mechanismus je zatím nejrozšířenější. [15] 

Plug-in hybrid 

Na rozdíl od ostatních hybridních pohonů se nemusí spoléhat jen na nabíjení akumulátorů 

z motoru nebo brždění. Systém umožňuje využít energii rovnou "ze zásuvky", ať už jde 

o domácí stanici nebo veřejný nabíjecí sloupek. Ten zpravidla vyžaduje kratší dobu na 

nabití. Plug-in hybridy mají větší kapacitu baterií, dokážou ujet pouze na elektrický pohon 

i 20 kilometrů. [15] 

Electric hybrid 

K primárnímu pohonu slouží elektromotor, auto má ale v záloze běžný spalovací agregát. 

Ten se spustí, pokud je potřeba nabít akumulátory. Konvenční pohonná jednotka ovšem 

nepřenáší sílu na kola, takže může po celou dobu provozu běžet v ideálních otáčkách a mít 

co nejlepší spotřebu. Oproti jiným typům elektromobilů se výrazně prodlužuje dojezd, 

navíc auto nemusí vézt velké množství akumulátorů. [15] 

3.7.2 Výhody hybridního pohonu 

U hybridního pohonu lze využívat výhody jednotlivých pohonů. U elektropohonu nízkou 

hlučnost, žádné výfukové zplodiny a vysokou účinnost elektromotoru (asi 90 %). U 

pohonu spalovacím motorem velký dojezd vozidla, ve střední a vyšší oblasti otáček vysoký 

točivý moment a možnost jízdy vysokou rychlostí. Mezi největší výhodu tohoto 
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kombinovaného pohonu patří možnost využití jednotlivých pohonů v oblasti nejvyšší 

účinnosti, čímž se zajišťuje snížení spotřeby energie. [2] 

3.7.3 Nevýhody hybridního pohonu 

Nevýhodou hybridního pohonu jsou vysoké pořizovací náklady, zvýšení hmotnosti vozidla 

o hmotnost akumulátoru a zmenšení úložných prostor ve vozidle. [2] 
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4 Ekonomické porovnání vybraných způsobů pohonu 

V této kapitole bude provedeno porovnání klasického paliva s vybranými palivy 

alternativními. Konkrétně se jedná o automobilový benzín porovnávaný s palivy LPG, 

CNG a bioethanolem E85. Srovnání je provedeno na níže představeném modelovém 

vozidle Škoda Octavia Combi s benzínovou motorizací 1.6 MPI. 

 

Obrázek 7: Škoda Octavia Combi 1.6 MPI [Vlastní zpracování] 

4.1 Charakteristika automobilu Škoda Octavia Combi 1.6 MPI 

Druhá modelová řada Škody Octavia byla se všemi informacemi představena na pařížském 

autosalonu v roce 2008. Octavia této generace je sebevědomější než jakýkoliv dřívější 

model automobilky. Má nadčasový design, vyspělé technologie, velkorysý prostor pro 

posádku i zavazadla, skvělé jízdní vlastnosti, výborný poměr ceny a užitné hodnoty. Toto 

jsou benefity, které dosud oslovily více než dva miliony zákazníků, kteří si tento vůz 

zakoupili. Octavie se právem řadí mezi nejúspěšnější modely značky Škoda.  

Všechny skvělé vlastnosti a nová tvář Octavii ještě více zvýrazňují a přidávají k nim i něco 

navíc. Sebevědomější vzhled a elegantnější linie karoserie díky změněnému designu 

přední části s novými světlomety, nárazníkem a přední maskou podtrhují i boční lišty 

v barvě karoserie. Celek pak harmonicky dotváří stylová zadní koncová světla nad zásadně 

přepracovaným zadním nárazníkem. Vozy Škoda Octavia jsou navrženy s ohledem na 

maximální komfort, praktičnost a bezpečí v kombinaci s nadčasovým designem. [16] 
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4.2 Představení modelového automobilu 

Majitelem vozidla je soukromý vlastník, pan Pavel Bezruč, bydlící v Ostravě. Vozidlo 

kupoval před pěti lety (2. 2. 2010) jako nové u oficiálního dealera výrobce Škoda Auto. 

Prodejcem byla firma Autocentrála a. s. s pobočkou v Ostravě - Třebovicích. Pan Bezruč 

volil vozidlo ve verzi combi z toho důvodu, že má dvě malé děti a rovněž je jeho rodina 

sportovně založena, proto je pro její členy více vyhovující velký zavazadlový prostor.  

Vozidlo je pro pana Bezruče existenčně důležité, jezdí s ním totiž každý den do práce, 

která je od jeho bydliště vzdálená přibližně 45 km. Mimo jiné jej také rodina využívá 

k cestám na nákupy, při různých výletech, dovolených a podobně. Autem celkově najezdí 

kolem 30 000 km za rok, momentálně má vůz najeto 151 000 km. V následující tabulce je 

zachycen nájezd kilometrů v daném roce provozu.  

Tabulka 1: Stav najetých kilometrů v jednotlivých letech [Vlastní zpracování] 

Rok Stav najetých kilometrů 

2011 26 000 

2012 62 000 

2013 95 000 

2014 122 000 

2015 151 000 

 

Poté, co si pan Bezruč orientačně spočítal, kolik ho ročně stojí benzín, který do svého vozu 

tankuje, začal uvažovat o přestavbě vozidla na jedno z dostupných alternativních paliv. 

Auto vždy využívá deset let od pořízení, proto ho zajímá, kdy se investice do přestavby 

vozidla vrátí a kolik peněz by mohl ušetřit. Majiteli nevadí, že některá alternativní paliva 

nejsou běžně dostupná na všech čerpacích stanicích. V dnešní době mobilního internetu 

není problém si v případě potřeby nalézt pomocí aplikace či vyhledávače nejbližší čerpací 

stanici, nabízející potřebné alternativní palivo. 

V dalších částech práce se proto budu snažit vybrat nejvhodnější přestavbu pro provoz na 

alternativní palivo, která by byla finančně nejzajímavější jak z hlediska investičních, tak 

i provozních nákladů.  
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4.3 Technické parametry vozidla 

Tabulka 2: Technické parametry vozidla [17] 

Základní vlastnosti Škoda Octavia II 1.6 MPI 

Délka 4 569 mm 

Šířka 1 769 mm 

Výška 1 462 mm 

Fyzické parametry  

Pohotovostní hmotnost 1 305 kg 

Počet míst k sezení 5 

Rozvor náprav   2 578 mm 

Min. objem zavazadlového prostoru 580 litrů 

Max. objem zavazadlového prostoru 1 360 litrů 

Motor, výkon 

Druh motoru řadový 

Umístění motoru vpředu napříč 

Příprava směsi vícebodové vstřikování 

Přeplňování není 

Poháněné nápravy přední 

Převodovka manuální 

Počet rychlostních stupňů (man.) 5 

Zdvihový objem 1 595 ccm 

Počet válců 4 

Počet ventilů 8 

Točivý moment 148 Nm 

Točivý moment 3 800 otáčky/min 

Výkon 75 kW 

Výkon 95 koní 

Výkon 5 600 otáček/min 

Maximální rychlost 190 km/h 

Zrychlení z 0 na 100 km/h 12,3 s 

Pohonné hmoty 

Druh paliva Natural 95 

Objem nádrže 55 litrů 

Spotřeba - kombinovaně 7,4 litrů/100 km 

 

 



Bc. Ondřej Hruška: Ekonomické zhodnocení využití klasických a alternativních paliv u 

osobních automobilů 

2015  31 

 

Spotřebu paliva – benzínu, u tohoto vozidla s danou motorizací výrobce udává jako 

hodnotu 7,4 litrů na 100 ujetých kilometrů. Reálná spotřeba je však vyšší, při 

dlouhodobém sledování pan Bezruč došel k průměrné kombinované spotřebě 8,7 

litrů/100km. S touto spotřebou je v práci počítáno, aby byl výsledek co možná nejvíce 

věrohodný. 

4.3.1 Palivové náklady při provozu na klasické palivo (Natural 95) 

Pro analýzu skutečných palivových nákladů potřebujeme znát kromě reálné kombinované 

spotřeby, která činí 8,7 litrů/100km, také průměrnou cenu benzínu Natural 95 v roce 

2014. Tu vypočítáme zprůměrováním cen v jednotlivých měsících roku. 

Tabulka 3: Průměrná cena benzínu v roce 2014 [18] 

Měsíc Cena benzínu [litr] 

Leden 36,50 Kč 

Únor 36,46 Kč 

Březen 36,26 Kč 

Duben 36,20 Kč 

Květen 36,56 Kč 

Červen 36,89 Kč 

Červenec 36,61 Kč 

Srpen 36,64 Kč 

Září 36,89 Kč 

Říjen 36,68 Kč 

Listopad 36,35 Kč 

Prosinec 35,41 Kč 

Průměrná cena 36,45 Kč 
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Graf 1: Vývoj ceny Naturalu 95 v roce 2014 [Vlastní zpracování] 

 

 

V roce 2014 byla v České republice průměrná cena benzínu Natural 95 vypočítaná na 

36,45 Kč za litr. 

Z údajů průměrné spotřeby automobilu a průměrné ceny paliva v roce 2014 můžeme 

vypočítat náklady, které jsou nutné k ujetí jednoho kilometru tímto vozidlem. 

 

Tabulka 4: Palivové náklady při jízdě na benzín [Vlastní zpracování] 

Reálná kombinovaná spotřeba vozidla 8,7 litrů/100km 

Průměrná cena benzínu v roce 2014 36,45 Kč/litr 

Palivové náklady na ujetí 100 km 317,12 Kč 

Palivové náklady na ujetí 1 km    3,17 Kč 

 

Z tabulky je zřejmé, že každý ujetý kilometr tímto vozidlem stojí majitele 3,17 Kč, 

to znamená, že za každých 100 km zaplatí 317,12 Kč. Tato částka není zanedbatelná, 

při ročním nájezdu automobilu 30 000 km je to celkově 95 100 Kč. 
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4.4 Varianta č. 1 – Přestavba automobilu pro provoz na LPG 

Jako první varianta možného způsobu alternativního pohonu modelového vozidla byla 

zvolena přestavba pro provoz na palivo LPG.  

Jedná se o poměrně složitý zásah do vozidla, který je nutné přenechat odbornému servisu, 

ten musí mít proškolené zaměstnance a také musí být držitelem potřebných certifikátů 

a osvědčení povolujících montáže takovýchto zařízení.  

Výhodou montáže v blízkosti bydliště zákazníka je fakt, že nemusí zbytečně kvůli 

každému seřízení či drobné závadě zbytečně dojíždět desítky kilometrů.  

Pro tento modelový příklad byla pro montáž LPG zařízení do vozidla vybrána firma 

HL propan spol. s. r. o. se sídlem v Ostravě - Vítkovicích. Jedná se o tradiční servis se 

zkušenostmi od roku 1993 a mnoha kladnými recenzemi od zákazníků v oblasti LPG 

přestaveb.  

Firma dodala cenovou nabídku pro montáž zařízení LOVTEC s konečnou cenou 

25 840 Kč, včetně DPH.  

V této ceně je obsažena instalace vybraného LPG zařízení za použití kvalitního 

spojovacího materiálu italské a  americké výroby, seřízení (statické i dynamické), kontrola 

těsnosti rozvodů a spalování na emisním stroji, odzkoušení funkčnosti v daném voze, 

proškolení zákazníka z hlediska provozu a údržby plynového pohonu i vozu samotného, 

příprava a vypracování technické dokumentace nutné k přihlášení na dopravním 

inspektorátu, zápis přestavby do velkého TP vozidla a bezplatná kontrola a seřízení po       

1 000 km provozu. Samozřejmostí je také dvouletá záruka na díly i práci servisu. 
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Základní součásti LPG systému:  

Reduktor: Dvoustupňový membránový zplyňovač LPG vyhřívaný chladicí kapalinou z 

okruhu chlazení motoru regulující tlak plynné fáze na hodnotu 195 - 200 kPa při 

jmenovitém průtoku kapalné fáze 40 kg/h. 

 

Čidlo teploty chladicí kapaliny: Poskytuje signál řídicí jednotce. 

 

Filtr LPG:  Pro záchyt pevných částic >80 μm, max. provozní tlak 250 kPa.  

 

Vstřikovací lišta: Rozvádí plynnou fázi (max. tlak 250 kPa) k jednotlivým vstřikovacím 

tryskám, zabudovaná snímací čidla pro měření tlaku a teploty plynného LPG.  

 

Vstřikovací trysky: Přímo elektronicky ovládány řídící jednotkou LPG.  

 

Řídicí jednotka LPG: Shromažďuje a vyhodnocuje signály senzorů (čidel) motoru, 

signály plynového reduktoru, které po transformaci (úpravě) předává dál jako sekvenční 

signály vstřikovačům plynu podle požadovaného výkonu. Řídící jednotka průběžně 

kontroluje a nastavuje poměr míchání plynu LPG a vzduchu v závislosti hodnot tlaku.  

Snímač tlaku v sání vozidla: Měří rozdíl tlaku vzduchu v sání vozidla a plynu ve 

vstřikovací liště, poskytuje signál řídicí jednotce.  

 

Přepínač BA / LPG: Umístěný v zorném poli řidiče, po startu zabezpečuje automatické 

přepnutí z benzinového na LPG pohon a zpětné přepnutí na benzinový pohon při 

problémech s LPG pohonem.  

 

Plnicí hrdlo 

 

Multiventil: Víceúčelový ventil pevně spojený s nádrží. Jeho součástmi jsou stavoznak 

(tlakoměr) a plynotěsná schránka. Multiventil zajišťuje funkce provozní (odebírání LPG 



Bc. Ondřej Hruška: Ekonomické zhodnocení využití klasických a alternativních paliv u 

osobních automobilů 

2015  35 

 

z nádrže, její plnění, stavoznak ukazuje stav paliva v nádrži) a bezpečnostní (zastavení 

toku paliva při poruše zařízení, vypouštění LPG při přetlaku vyšším než 2,5 MPa do 

prostoru pod vozidlem). 

 

Nádrž: Pevně zabudovaná ve vozidle, válcového tvaru, zkoušená na přetlak 3MPa, 

nejvyšší provozní přetlak je 2,5 MPa. Nádrž je plněna pouze do 80 %. Obvyklá velikost 

nádrží je 45 - 60 l. [1] 

 

 

 

Obrázek 8: Základní součásti LPG systému [28] 

 

4.4.1 Palivové náklady při provozu na alternativní palivo LPG  

Při provozu vozidla na tento druh paliva je nutné počítat se zvýšenou spotřebou paliva  

o 10 %, protože zkapalněný plyn pro pohon automobilů má ve srovnání s obvyklými 

benzínovými pohonnými hmotami nižší hustotu a tím nižší výslednou energetickou 

hodnotu.  
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Proto má vozidlo lehce vyšší litrovou spotřebu. Na základě nižší ceny za litr zkapalněného 

plynu pro pohon automobilů je však zvýšená spotřeba více než kompenzována. Spotřeba 

LPG tedy bude 9,6 litrů/100 km. 

V následující tabulce jsou zachyceny ceny LPG po jednotlivých měsících a následně 

vypočítána jeho průměrná cena za celý rok 2014. 

Tabulka 5: Průměrná cena LPG v roce 2014 [19] 

Měsíc Cena LPG [litr] 

Leden 17,82 Kč 

Únor 18,25 Kč 

Březen 17,92 Kč 

Duben 17,69 Kč 

Květen 17,55 Kč 

Červen 17,32 Kč 

Červenec 17,26 Kč 

Srpen 17,51 Kč 

Září 17,67 Kč 

Říjen 17,56 Kč 

Listopad 17,37 Kč 

Prosinec 17,15 Kč 

Průměrná cena 17,59 Kč 

 

Graf 2: Vývoj ceny LPG v roce 2014 [Vlastní zpracování] 
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V následující tabulce můžeme vidět porovnání provozních nákladů při pohonu vozidla 

palivem LPG za 1,68 Kč/km. Ve srovnání s jízdou na benzín Natural 95, která byla 

vypočítaná na 3,17 Kč/km činí tato úspora 1,49 Kč na každý kilometr jízdy. Úspora byla 

vypočítána odečtením palivových nákladů při jízdě na LPG od palivových nákladů při 

jízdě na benzín.  

Při ceně přestavby 25 840 Kč a ročním nájezdu 30 000 kilometrů je roční úspora na 

palivových nákladech 44 700 Kč. Ta byla zjištěna odečtením ročních palivových nákladů 

na LPG od ročních palivových nákladů na benzín Natural 95.  

Návratnost přestavby byla vypočítána vydělením nákladů na přestavbu roční úsporou 

palivových nákladů na 0,51 roku. Přestavbu na LPG můžeme zařadit do konečného 

porovnání, protože má kladný efekt a jejím vlivem by došlo ke snížení palivových 

nákladů. 

Tabulka 6: Porovnání benzínu s LPG [Vlastní zpracování] 

  Natural 95 LPG 

Průměrná spotřeba paliva na 100 km 8,7 litrů 9,6 litrů 

Průměrná cena paliva v roce 2014 36,45 Kč 17,59 Kč 

Palivové náklady na 1 km 3,17 Kč 1,68 Kč 

Úspora nákladů na 1 km 1,49 Kč 

Ujeté kilometry za rok 30 000 km 

Roční palivové náklady 95 100 Kč 50 400 Kč 

Roční úspora palivových nákladů  44 700 Kč 

Roční úspora v procentech 47,00% 

Náklady na přestavbu 25 840 Kč 

Doba návratnosti investice 0,51 roku 
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4.5 Varianta č. 2 – Přestavba vozidla pro provoz na CNG 

Druhou variantou možného způsobu alternativního pohonu modelového vozidla byla 

vybrána přestavba pro provoz na palivo CNG. 

Stejně jako u LPG je přestavba pro CNG velký zásah do vozidla a je vhodné jej svěřit do 

rukou specializovaného autoservisu, který je k těmto přestavbám certifikován a má s nimi 

zkušenosti.  

Pro přestavbu vozidla byl zvolen systém LOVATO s montáží v autoservise Auto-Szotek 

(Ing. Daniel Szotek) se sídlem v Horní Suché. Jedná se o dílnu, která se specializuje již 

přes 20 let pouze na přestavby a servis plynového pohonu. Garantuje přestavbu v nejvyšší 

kvalitě a za příznivějších cenových podmínek, než je tomu u konkurence.  

Pro modelové auto Škoda Octavia Combi 1.6 MPI stanovil autoservis cenu přestavby na 

42 500 Kč, včetně DPH.  

V této ceně je zahrnuta montáž zvoleného CNG systému za použití nejkvalitnějších 

spojovacích materiálů italské výroby, seřízení zařízení, kontrola těsnosti rozvodů a 

spalování na emisním stroji, odzkoušení funkčnosti, proškolení zákazníka z hlediska 

provozu a údržby plynového pohonu i vozu samotného, příprava a vypracování technické 

dokumentace, nutné k přihlášení na dopravním inspektorátu, zápis přestavby do velkého 

TP vozidla a bezplatná kontrola a seřízení po 1 000 km provozu a dvouletá záruka.  

 

Obrázek 9: Čerpací stanice CNG v Ostravě – Vítkovicích [29] 
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Základní součásti CNG systému:  

Přepínač druhu paliva: Je umístěn v zorném poli řidiče u přístrojové desky, u sériových 

vozidel je její součástí. Přepnutím z benzínu na plyn se přerušuje přívod benzínu, otevírá 

se přívod plynu z regulátoru, zapíná se regulace plynu v závislosti na údajích lambda 

sondy, uvede se do provozu ukazatel paliva - zemního plynu. 

Elektronická řídící jednotka: Slouží ke správnému provozu vozidla na zemní plyn, 

spolupracuje s benzínovou řídící jednotkou a řídí dávkování plynu dle jízdních režimů 

a signálů motoru. Při výskytu odchylky od optimálních hodnot sledovaných parametrů je 

signalizována porucha a je nutné navštívit servis. 

Ventily vefukování plynu: Zařízení, které dávkuje vefukování zemního plynu do sacího 

potrubí jednotlivých válců. Jsou montovány přímo do sacího potrubí motoru. Pracují 

sekvenčně, tzn. vefukují zemní plyn pro každý válec zvlášť. Jsou ovládány z řídící 

jednotky motoru. 

Rozdělovací lišta: Přivádí zemní plyn od regulátoru tlaku k jednotlivým ventilům. Jsou na 

ní umístěny ventily vefukování zemního plynu a snímač tlaku. 

Regulátor tlaku plynu: Regulátor je umístěn v motorovém prostoru vozidla a slouží k 

redukci vysokého tlaku plynu na tlak nízký z 200 bar na cca 6 bar. Zařízení má vstupní 

otvor pro přívod plynu pod tlakem z nádrže a výstupní otvor pro vedení plynu pod nízkým 

tlakem do rozdělovací lišty.  

Propojovací vysokotlaké plynové potrubí: Potrubí je vyrobeno z ušlechtilé bezešvé oceli 

a je potaženo polyetylénem.  

Bezpečnostní ventil nádrže: Bezpečnostním ventilem je osazena každá z tlakových 

nádrží. Skládá se z pěti hlavních komponent, které mají různé funkce. Elektromagnetický 

ventil má funkce provozní - uzavírá tlakovou nádrž při vypnutém zapalování, řídí 

odebírání plynu z nádrže.  
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Tlakové nádrže na CNG: Tlakové nádrže na CNG jsou tlakové lahve, provedené 

v souladu s předpisem EHK č. 110. Jejich životnost je maximálně 15 let, pokud výrobce 

nestanoví jinak. V současnosti výrobci stanovují životnost nádrže na 20 let. To je hranice 

životnosti automobilu.  

Plnící ventil: Plnící ventil slouží k doplňování zemního plynu do tlakových nádob vozidla. 

Můžeme se setkat s trojím uložením plnícího ventilu, a to u plnícího otvoru pro benzín, 

samostatně nebo v motorovém prostoru. [2] 

4.5.1 Palivové náklady při provozu na alternativní palivo CNG  

Jelikož je cena i spotřeba CNG udávaná v kilogramech, je při výpočtu palivových nákladů 

nutné převést je na litry. V 1 kg CNG je tolik energie, kolik odpovídá 1,5 l benzínu Natural 

95. Tedy při spotřebě vozu 8,7 litrů/100 km benzínu se jedná o 5,8 kg/100 km CNG. 

V  tabulce níže jsou zachyceny ceny paliva CNG po jednotlivých měsících a následně je 

vypočítána jeho průměrná cena za celý rok 2014. 

 

Tabulka 7: Průměrná cena CNG v roce 2014 [20] 

Měsíc Cena CNG [kg] 

Leden 25,43 Kč 

Únor 25,57 Kč 

Březen 25,76 Kč 

Duben 25,81 Kč 

Květen 25,93 Kč 

Červen 25,95 Kč 

Červenec 25,98 Kč 

Srpen 25,99 Kč 

Září 26,01 Kč 

Říjen 26,05 Kč 

Listopad 26,05 Kč 

Prosinec 26,08 Kč 

Průměrná cena 25,88 Kč 
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Graf 3: Vývoj ceny CNG v roce 2014 [Vlastní zpracování] 

 

 

V následující tabulce můžeme vidět porovnání provozních nákladů při pohonu vozidla 

palivem CNG za 1,50 Kč/km. Ve srovnání s jízdou na benzín Natural 95, která byla 

vypočítaná na 3,17 Kč/km činí tato úspora 1,67 Kč na každý kilometr jízdy. Úspora byla 

vypočítána odečtením palivových nákladů při jízdě na CNG od palivových nákladů při 

jízdě na benzín.  

Při ceně přestavby 42 500 Kč a ročním nájezdu 30 000 kilometrů, je roční úspora na 

palivových nákladech 50 100 Kč. Ta byla zjištěna odečtením ročních palivových nákladů 

na CNG od ročních palivových nákladů na benzín Natural 95.  

Návratnost přestavby byla vypočítána vydělením nákladů na přestavbu roční úsporou 

palivových nákladů na 0,84 roku. Přestavbu na CNG můžeme zařadit do konečného 

porovnání, protože má kladný efekt a jejím vlivem by došlo ke snížení palivových 

nákladů. 
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Tabulka 8: Porovnání benzínu s CNG [Vlastní zpracování] 

  Natural 95 CNG 

Průměrná spotřeba paliva na 100 km 8,7 litrů 5,8 kg 

Průměrná cena paliva v roce 2014 36,45 Kč 25,88 Kč 

Palivové náklady na 1 km 3,17 Kč 1,50 Kč 

Úspora nákladů na 1 km 1,67 Kč 

Ujeté kilometry za rok 30 000 km 

Roční palivové náklady 95 100 Kč 45 000 Kč 

Roční úspora palivových nákladů  50 100 Kč 

Roční úspora v procentech 52,68  % 

Náklady na přestavbu 42 500 Kč 

Doba návratnosti investice 0,84 roku 

4.6 Varianta č. 3 – Přestavba vozidla pro provoz na bioethanol E85 

Jako třetí a poslední reálná varianta možné přestavby pro provoz na alternativní palivo byla 

zvolena možnost pro provoz na palivo bioethanol E85.  

Tento typ přestavby se od dvou předchozích liší zejména v tom, že palivo bioethanol E85 

se tankuje přímo do původní nádrže vozu, není třeba montovat přídavnou nádrž. Do 

motoru je rovněž palivo dopravováno klasickým palivovým systémem, což se odráží na 

nižší ceně přestavby. 

Zákazník si může zvolit z dvou možných variant na trhu. První variantou je nákup samotné 

řídící jednotky pro provoz na bioethanol E85. Po jejím zakoupení si ji však musí sám do 

vozu zapojit podle přiloženého návodu. Pokud například dojde ke špatnému zapojení, 

jednotka nemusí správně pracovat či může být dokonce nebezpečná a při elektrickém 

zkratu může dojít až k požáru vozidla. Tento způsob přestavby není odborníky příliš 

doporučován. 

Druhá varianta je přenechat tuto práci specializovanému autoservisu, který dodá řídící 

jednotku od ověřeného výrobce, do vozu je její montáž provedena odborně proškoleným 

zaměstnancem a funkce celého systému je před předáním vozu zákazníkovi vyzkoušena.  
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Pro přestavbu modelového vozidla byla zvolena firma Autoservis PETR HELLER se 

sídlem ve Vratimově. Tento autoservis používá výhradně řídící jednotky od našeho 

českého výrobce Autoethanol FlexFuel Eco technology. Přestavba vozu se čtyřválcovým 

motorem stojí 4 499 Kč, včetně DPH.  

Po ujetí 500 km od přestavby je však nutné vyměnit palivový filtr vozu, protože ethanol 

má odmašťovací schopnosti a po natankování „vyčistí“ palivovou soustavu, nečistoty pak 

zanesou palivový filtr a ten se musí nahradit novým. Cena výměny je 560 Kč. Celková 

cena přestavby tak dosáhne částky 5 059 Kč, včetně DPH, což je výrazně méně než 

u předchozích přestaveb na LPG či CNG. V ceně je zahrnuta diagnostika vozidla, řídící 

jednotka včetně příslušenství, kompletní instalace, nastavení systému, zápis do velkého TP 

vozidla, zákazníkovi je vysvětlena funkce a obsluha systému. Samozřejmostí je dvouletá 

záruka na komponenty i práci. 

4.6.1 Palivové náklady při provozu na alternativní palivo E85 

Při provozu vozidla na tento druh paliva je nutné počítat se zvýšenou spotřebou paliva 

o  15 %. Může za to nižší výhřevnost biopaliva. Při spotřebě vozu 8,7 litrů/100 km 

Naturalu 95 bude spotřeba  bioethanolu  E85 10 litrů/100 km. 

Tabulka 9: Průměrná cena bioethanolu E85 v roce 2014 [Vlastní zpracování] 

Měsíc Cena bioethanolu E85 

Leden 25,20 Kč 

Únor 25,53 Kč 

Březen 25,65 Kč 

Duben 25,73 Kč 

Květen 25,80 Kč 

Červen 26,15 Kč 

Červenec 25,98 Kč 

Srpen 25,66 Kč 

Září 25,48 Kč 

Říjen 25,20 Kč 

Listopad 25,20 Kč 

Prosinec 24,95 Kč 

Průměrná cena 25,54 Kč 
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Graf 4: Vývoj ceny bioethanolu E85 v roce 2014 [Vlastní zpracování] 

 

 

V následující tabulce můžeme vidět porovnání provozních nákladů při pohonu vozidla 

palivem bioethanol E85 za 2,55 Kč/km. Ve srovnání s jízdou na benzín Natural 95, která 

byla vypočítaná na 3,17 Kč/km činí tato úspora 0,62 Kč na každý kilometr jízdy. Úspora 

byla vypočítána odečtením palivových nákladů při jízdě na bioethanol E85 od palivových 

nákladů při jízdě na benzín Natural 95.  

Při ceně přestavby 5 059 Kč a ročním nájezdu 30 000 kilometrů je roční úspora na 

palivových nákladech 18 600 Kč. Ta byla zjištěna odečtením ročních palivových nákladů 

na bioethanol E85 od ročních palivových nákladů na benzín Natural 95.  

Návratnost přestavby byla vypočítána vydělením nákladů na přestavbu roční úsporou 

palivových nákladů na 0,27 roku. Přestavbu na bioethanol E85 můžeme zařadit do 

konečného porovnání, protože má kladný efekt a jejím vlivem by došlo ke snížení 

palivových nákladů. 
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Tabulka 10: Porovnání benzínu s E85 [Vlastní zpracování] 

 
Natural 95 E85 

Průměrná spotřeba paliva na 100 km 8,7 litrů 10 litrů 

Průměrná cena paliva v roce 2014 36,45 Kč 25,54 

Palivové náklady na 1 km 3,17 Kč 2,55 Kč 

Úspora nákladů na 1 km 0,62 Kč 

Ujeté kilometry za rok 30 000 km 

Roční palivové náklady 95 100 Kč 76 500 Kč 

Roční úspora palivových nákladů  18 600 Kč 

Roční úspora v procentech 19,56 % 

Náklady na přestavbu 5 059 Kč 

Doba návratnosti investice 0,27 roku 

 

4.7 Porovnání zvolených variant 

V tabulce níže jsou přehledně srovnány všechny tři porovnávané varianty, žlutou barvou 

jsou označeny nejlépe vycházející hodnoty. Můžeme vidět, že nejnižší palivové náklady na 

jeden ujetý kilometr má přestavba pro palivo CNG, stejně tak největší úsporu při využití 

určitého paliva. Nejnižší cenu přestavby a nejkratší dobu návratnosti investice má 

bioethanol E85, při využití CNG však dosáhneme nejnižších ročních palivových nákladů.  

 

Tabulka 11: Porovnání zvolených variant [Vlastní zpracování] 

  LPG CNG E85 

Palivové náklady na 1 km 1,68 Kč 1,50 Kč 2,55 Kč 

Úspora nákladů na 1 km 1,49 Kč 1,67 Kč 0,62 Kč 

Cena přestavby 25 840 Kč 42 500 Kč 5 059 Kč 

Doba návratnosti investice 0,51 roku 0,84 roku 0,27 roku 

Roční palivové náklady 50 400 Kč 45 000 Kč 76 500 Kč 
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4.8 Doporučení majiteli vozidla 

Pro návrh, jakou přestavbu na alternativní palivo doporučit, jsem musel brát na vědomí 

zejména finanční úsporu, která by panu Bezručovi vznikla jednak na palivových nákladech 

a dále pak na nákladech provozních. 

Jako nejvýhodnější se jeví přestavba pro provoz vozidla na palivo CNG. Tato varianta je 

sice finančně nejnáročnější z hlediska investičních nákladů, které činí 42 500 Kč a tato 

investice má nejvyšší dobu návratnosti, pokud však majitel vozu nemá omezený kapitál, 

je vhodné zvolit tuto variantu, jelikož cena CNG je velmi příznivá a palivové náklady na 

jeden ujetý kilometr jsou ve výši 1,50 Kč více než zajímavé. Při stávající ceně CNG 

majitel vozu ušetří 1,67 Kč na každém ujetém kilometru, což je nejlepší výsledek ze všech 

porovnávaných variant. 

Pokud by pan Bezruč měl například omezený kapitál a cena přestavby na CNG by byla nad 

rámec jeho možností, je zde druhá varianta - přestavba automobilu pro provoz na LPG. 

U tohoto systému jsou počáteční investiční náklady téměř poloviční - ve výši 25 840 Kč, 

avšak úspora na provozních nákladech je neméně zajímavá. Kilometr jízdy na toto palivo 

vychází na 1,68 Kč proti stávajícímu provozu na benzín Natural 95 za 3,17 Kč/km. 

Přestavbu automobilu pro provoz na ethanol E85 bych doporučoval až v posledním 

krajním případě. Cena přestavby 5 059 Kč a návratnost za 0,27 roku se sice zdá jako velmi 

lákavá nabídka, ale opak je pravdou. Musíme si uvědomit, že cena přestavby je téměř 8x 

levnější než přestavba na CNG. Pokud by cena byla srovnatelná jako u CNG, investice by 

se vracela více než dva roky. Tato varianta vyhrává pouze z hlediska počáteční investice, 

která je ve srovnání s ostatními nejnižší. Avšak úspora paliva je nejmenší a to pouze 

0,62 Kč na každý ujetý kilometr. Ten stojí při jízdě na ethanol E85 2,55 Kč, což je nejhorší 

výsledek z porovnávaných variant. 
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5 Závěr 

Úkolem této diplomové práce bylo porovnat tři různé varianty možných přestaveb vozidla 

pro provoz na alternativní palivo. Jednalo se o přestavby na LPG, CNG a bioethanol E85. 

Po zhodnocení těchto možných způsobů určit, který z nich by byl pro pohon modelového 

automobilu nejvhodnější. 

První část práce se zabývá rozdělením a popisem všech běžně využívaných, jak klasických, 

tak i alternativních paliv. Také jsou zde zachyceny výhody a nevýhody jejich používání. 

V druhé části je pak charakterizován modelový automobil a proveden výběr přestaveb, 

které by přicházely v úvahu podle kritérií majitele. Majiteli šlo zejména o úsporu 

palivových nákladů, jinak neměl žádné další požadavky. Nevadila mu ani menší 

dostupnost čerpadel, nabízející některá alternativní paliva, jako je například CNG, které má 

proti palivu LPG mnohem menší síť čerpacích stanic.  

Ve třetí části práce bylo provedeno celkové srovnání třech vybraných variant, a to zejména 

z pohledu pořizovacích a provozních nákladů. Poté byla udělána kalkulace palivových 

nákladů při využití benzínu Natural 95 dle jeho průměrné ceny v roce 2014. Dále pak 

vypočítána finanční úspora na pohonných hmotách, které by pan Bezruč dosáhl, kdyby při 

stejném ročním nájezdu využil výše uvedená alternativní paliva.   

Na základě získaných výstupních hodnot doporučuji majiteli modelového automobilu 

investovat do přestavby pro provoz tohoto vozu na alternativní palivo CNG. Tato varianta 

je sice finančně náročnější z hlediska investičních nákladů, ale náklady provozní jsou 

výrazně nižší než u druhé a třetí varianty. 

Za přínos práce považuji možnost majiteli vozidla získat přehled o klasických                     

i alternativních palivech na trhu, dozvědět se o jejich vlastnostech, výhodách a 

nevýhodách. Dále se pak majitel vozu může podle výsledků a doporučení uvedeného v této 

práci rozhodnout, jaký druh přestavby pro provoz na alternativní palivo si zvolí. 

 



Bc. Ondřej Hruška: Ekonomické zhodnocení využití klasických a alternativních paliv u 

osobních automobilů 

2015  48 

 

Seznam použité literatury 

Knihy 

[1] ŠTĚRBA, Pavel. Automobily s pohonem na LPG: typové a individuální přestavby, 

ekonomická návratnost, opravy a doporučení pro majitele vozidel: [příručka majitele 

vozu]. 1. vyd. Brno: CPress, 2013, 168 s. ISBN 978-80-264-0148-3.  

[2] KAMEŠ, Josef. Alternativní pohon automobilů. 1. vyd. Praha: BEN, 2004, 231 s. ISBN 

80-730-0127-6. 

[3] VLK, František. Automobilová technická příručka. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2003, 

791 s. ISBN 80-238-9681-4. 

[4] VLK, František. Alternativní pohony motorových vozidel. 1. vyd. Brno: František Vlk, 

2004, 234 s. ISBN 80-239-1602-5. 

 

Internetové zdroje 

[5] Automobilový benzín [online]. [2015-3-15]. Dostupné na WWW: 

<http://www.crc.cz/cz/automobilove-benziny.aspx> 

[6] Motorová nafta [online]. [2015-3-15]. Dostupné na WWW: 

<http://www.crc.cz/cz/motorova-nafta.aspx> 

[7] Alternativní paliva a ekologie [online]. [2015-3-15]. Dostupné na WWW: 

<http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/EC931276-ACFB-4C02-B4B0-

6CBBD103381D/0/Technickoekonomicka_analyza_vhodnych_alternativnich_paliv_v_dop

ravecast_2.pdf> 

[8] LPG [online]. [2015-3-17]. Dostupné na WWW:              

<http://www.fiat.cz/lpg/vse-o-lpg/co-je-lpg/> 

 



Bc. Ondřej Hruška: Ekonomické zhodnocení využití klasických a alternativních paliv u 

osobních automobilů 

2015  49 

 

[9] Výhody a nevýhody LPG [online]. [2015-3-17]. Dostupné na WWW: 

<http://www.autogas-lbc.cz/co-je-lpg/> 

[10] CNG [online]. [2015-3-17]. Dostupné na WWW:      

<http://www.aspell.cz/cs/cng/uvod/> 

[11] Výhody a nevýhody CNG [online]. [2015-3-17]. Dostupné na WWW: 

<http://www.aspell.cz/cs/cng/ekologie-vykon-bezpecnost/> 

[12] Bioethanol E85 [online]. [2015-3-18]. Dostupné na WWW:   

<http://biopalivafrci.cz/co-jsou-to-biopaliva/druhy/> 

[13] Výhody a nevýhody E85 [online]. [2015-3-19]. Dostupné na WWW: 

<http://biopalivafrci.cz/co-jsou-to-biopaliva/druhy/> 

[14] Bionafta [online]. [2015-3-19]. Dostupné na WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Bionafta> 

[15] Druhy hybridních pohonů [online]. [2015-3-21]. Dostupné na WWW: 

<http://www.energetickyporadce.cz/cs/uspory-energie/e-

mobilita/hybridy/#druhy_hybridu> 

[16] Charakteristika automobilu [online]. [2015-3-21]. Dostupné na WWW: 

<http://skoda.katalog-automobilu.cz/> 

[17] Technické parametry vozidla [online]. [2015-3-24]. Dostupné na WWW: 

<http://skoda.katalog-automobilu.cz/> 

[18] Cena benzínu v roce 2014 [online]. [2015-3-24]. Dostupné na WWW: 

<http://www.penize.cz/ceny-benzinu-a-ceny-nafty> 

[19] Cena LPG v roce 2014 [online]. [2015-3-24]. Dostupné na WWW: 

<https://www.czso.cz/csu/czso/home?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized

&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_redirect=%2Fc%2Fporta

l%2Flayout%3Fp_l_id%3D20137706%26p_v_l_s_g_id%3D0&_3_keywords=lpg&_3_gr

oupId=0> 



Bc. Ondřej Hruška: Ekonomické zhodnocení využití klasických a alternativních paliv u 

osobních automobilů 

2015  50 

 

[20] Cena CNG v roce 2014 [online]. [2015-3-24]. Dostupné na WWW: 

<http://www.cng4you.cz/kolik-to-stoji/vyvoj-cen-cng-v-cr-a-dalsich-paliv.html> 

[21] Biosložka v benzínu [online]. [2015-4-5]. Dostupné na WWW: 

<http://www.petrol.cz/aktuality/archiv/2013/27/automobilove-benziny-2736.aspx> 

[22] Obrázek - Znázornění zástavby LPG [online]. [2015-4-5]. Dostupné na WWW: 

<http://www.elpege.cz/lpg-prestavby/> 

[23] Obrázek - Zvyšující se množství CNG aut [online]. [2015-4-5]. Dostupné na WWW: 

<http://www.aspell.cz/cs/cng/uvod/> 

[24] Obrázek - CNG čerpací stanice v ČR [online]. [2015-4-5]. Dostupné na WWW: 

<http://www.finance.cz/zpravy/finance/425939-vyplati-se-jezdit-vozem-na-cng/> 

[25] Obrázek – Říd. jednotka pro provoz na E85 [online]. [2015-4-5]. Dostupné na WWW: 

<http://autobazar.hyperinzerce.cz/tuning-motory/inzerat/5417771-sada-pro-upravu-na 

ethanol-e85-verze-3-0-nabidka/#.VT--5JNcqfg> 

[26] Obrázek - Elekromobil u dobíjecí stanice [online]. [2015-4-7]. Dostupné na WWW: 

<http://www.hybrid.cz/elektricka-dovolena-aneb-1179-km-za-pul-euro-dil-1> 

[27] Obrázek - Toyota Prius [online]. [2015-4-7]. Dostupné na WWW: 

<http://www.thesupercars.org/toyota-2/2012-toyota-prius/> 

[28] Obrázek - Základní součásti LPG systému [online]. [2015-4-10]. Dostupné na WWW: 

<http://www.elpege.cz/lpg-prestavby/> 

[29] Obrázek - Čerpací stanice CNG v Ostravě [online]. [2015-4-10]. Dostupné na WWW: 

<http://doprava.vitkovice.cz/31/cs/node/3826> 

 

 

 



Bc. Ondřej Hruška: Ekonomické zhodnocení využití klasických a alternativních paliv u 

osobních automobilů 

2015  51 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Schématické znázorněnní zástavby LPG do auta .............................................. 11 

Obrázek 2: Zvyšující se množství vozidel spalující CNG ..................................................... 14 

Obrázek 3: Mapa CNG čerpacích stanic v ČR v roce 2014 ................................................ 15 

Obrázek 4: Řídící jednotka pro provoz na E85 .................................................................... 17 

Obrázek 5: Elekromobil u dobíjecí stanice .......................................................................... 22 

Obrázek 6: Toyota Prius – hybridní automobil ................................................................... 24 

Obrázek 7: Škoda Octavia Combi 1.6 MPI .......................................................................... 28 

Obrázek 8: Základní součásti LPG systému ........................................................................ 35 

Obrázek 9: Čerpací stanice CNG v Ostravě – Vítkovicích .................................................. 38 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Vývoj ceny Naturalu 95 v roce 2014 ....................................................................... 32 

Graf 2: Vývoj ceny LPG v roce 2014 ................................................................................... 36 

Graf 3: Vývoj ceny CNG v roce 2014 .................................................................................. 41 

Graf 4: Vývoj ceny E85 v roce 2014 .................................................................................... 44 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Stav najetých kilometrů v jednotlivých letech .................................................... 29 

Tabulka 2: Technické parametry vozidla ............................................................................. 30 

Tabulka 3: Průměrná cena benzínu v roce 2014 ................................................................. 31 

Tabulka 4: Palivové náklady při jízdě na benzín ................................................................. 32 

Tabulka 5: Průměrná cena LPG v roce 2014 ...................................................................... 36 

Tabulka 6: Porovnání benzínu s LPG .................................................................................. 37 

Tabulka 7: Průměrná cena CNG v roce 2014 ..................................................................... 40 

Tabulka 8: Porovnání benzínu s CNG ................................................................................. 42 

Tabulka 9: Průměrná cena E85 v roce 2014 ....................................................................... 43 

Tabulka 10: Porovnání benzínu s E85 ................................................................................. 45 

Tabulka 11: Porovnání zvolených variant ........................................................................... 45 



Bc. Ondřej Hruška: Ekonomické zhodnocení využití klasických a alternativních paliv u 

osobních automobilů 

2015  52 

 

 

 

 

 

 

 


