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Anotace  

Lidé již téměř dvě stě let používají ke své přepravě, ale i k přepravě dalších věcí dopravní 

prostředky, které jsou poháněné benzínem či naftou. Tyto paliva se vyrábějí z ropy a jejich 

spalováním vzniká velké množství různých druhů škodlivin. V poslední době však dochází k 

rapidním úbytkům světových zásob ropy, zemního plynu a uhlí a jejich vyčerpání není 

v nedohlednu. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout ekologičtějšího provozu a menší zátěže 

životního prostředí, je použití alternativních paliv, proto je podpora alternativních paliv jedním 

z pilířů udržitelné dopravy směřující k ekologicky i ekonomicky výhodnějším řešením. 

Odborníci, politici i široká veřejnost se dohadují, které z těchto alternativních paliv či 

alternativních pohonů je nejvhodnějším a nejudržitelnějším. Cílem této práce je tedy 

vyhodnocení a následné využití dat pro tvorbu modelu, který by mohl průmyslovým podnikům 

usnadnit rozhodování o jejich vozovém parku.  
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Annotation 

For almost two hundred years, people have used petrol and diesel vehicles for their transport, 

but also for transporting other things. These fuels are made from petroleum and their 

combustion generates many different kinds of pollutants. Recently, however, there has been a 

rapid decline in world oil, gas and coal reserves, and their depletion is not overlooked. One 

way to achieve greener traffic and less environmental burden is the use of alternative fuels, so 

support for alternative fuels is one of the pillars of sustainable transport geared to 

environmentally and economically more advantageous solutions. 

Professionals, politicians and the general public are wondering which of these alternative fuels 

or alternative drives is the most appropriate and most sustainable. The aim of this thesis is 

therefore to evaluate and subsequently use the data to create a model that could facilitate 

industrial decision making on their fleet. 

 

Keywords:  
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VW   Volkswagen 

WTT    Well to Tank 

WTW    Well to Wheels 
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Výkladový slovník 

BA95   benzín automobilový, 95 oktanů (Natural 95) 

CNG   Compressed Natural Gas - stlačený zemní plyn 

E85 Ethanol 85 (bioethanol), směs skládající se z 85% bioethanolu a dále z 

15% Naturalu 95 

EHS Evropské hospodářské společenství, mezinárodní organizace (1958 - 

1993) 

ES   Evropské společenství, mezinárodní organizace (1992 - 2009) 

Euro VI  závazná emisní norma stanovující limitní hodnoty výfukových exhalací 

FAME   Fatty Acid Methyl Ester – bionafta 

G-TEC Gas Technology - plynová technologie, zkratku používá pro své vozy 

ŠKODA AUTO a.s. 

LNG   Liquid Natural Gas - zkapalněný zemní plyn 

LPG Liquid Petroleum Gas - směs zkapalněných uhlovodíkových plynů 

(propan-butan) 

MEŘO   MEthylester Řepkového Oleje 

mth Motohodina je veličina měřená u strojů a motorů, u kterých nelze měřit 

jinak množství odvedené práce nebo příkon. Typicky u stavebních 

strojů, traktorů. Je vztažena ke jmenovitým otáčkám motoru a je 

definována takto: Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách 

= jedna motohodina. Udává tedy přibližně zatížení motoru. Orientačně 

lze podle ní zjistit např. spotřebu paliva, určuje servisní intervaly apod.  

Oktanové číslo Oktanové číslo je jedna ze základních charakteristik paliv do 

spalovacích motorů, vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu 

(projevuje se jako tzv. „klepání“) při kompresi ve válci spalovacího 

motoru.   

PHM Pohonné hmoty jsou látky, které se používají k pohonu tepelných 

motorů. Nejčastěji se jedná o směsi uhlovodíků v kapalném nebo 
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plynném skupenství. V motoru se přeměňuje při spalování pohonné 

hmoty jejich chemická energie na energii pohybovou. Někdy se pohonná 

látka označuje výrazem palivo. 

PM  Suspendované částice - Pevné částice či (pevné) prachové částice 

(anglicky: particulates či particulate matter – PM) jsou drobné částice 

pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které jsou tak malé, že 

mohou být unášeny vzduchem. Jejich zvýšená koncentrace může 

způsobovat závažné zdravotní problémy. Podílí se také na důležitých 

atmosférických dějích jako vznik vodních srážek a ovlivňují teplotní 

bilanci Země. 

TDI Turbocharged Direct Injection - označení pro přeplňovaný vznětový 

motor s přímým vstřikováním (z produkce Volkswagen Group) 

TSI Twincharger Stratified Injection - označení pro benzinový motor s 

přímým vstřikováním a dvojitým přeplňováním (z produkce 

Volkswagen Group) 

VOC Těkavá organická látka (volatile organic compound) 

 

Jednotky 

bar   bar, jednotka tlaku 

Kč   Koruna česká, měnová jednotka 

kg   kilogram, jednotka hmotnosti 

km   kilometr, jednotka délky 

l   litr, jednotka objemu 

m   metr, jednotka délky 

m3   metr krychlový, jednotka objemu 

mth   motohodina, viz výkladový slovník 

Nm3   normální metr krychlový, jednotka objemu 

W   watt, jednotka výkonu 
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Chemické sloučeniny 

CO   oxid uhelnatý 

CO2   oxid uhličitý 

H2   vodík 

NOx   oxid dusíku 

SO2   oxid siřičitý 
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Úvod 

Lidé již téměř dvě stě let používají ke své přepravě, ale i k přepravě dalších věcí dopravní 

prostředky, které jsou poháněné benzínem či naftou. Tyto paliva se vyrábějí z ropy a jejich 

spalováním vzniká velké množství různých druhů škodlivin. V poslední době však dochází k 

rapidním úbytkům světových zásob ropy, zemního plynu a uhlí a jejich vyčerpání není 

v nedohlednu. Existují však i jiné možnosti, jak pohánět dopravní prostředky. 

Jedním ze způsobů, jak dosáhnout ekologičtějšího provozu a menší zátěže životního prostředí, 

je použití alternativních paliv. Vysoké požadavky na vývoj v této oblasti klade i narůstající 

starost o životní prostředí, které je stále více znečišťováno do vzduchu vypouštěnými 

škodlivými emisemi, především CO2 (tzv. skleníkový efekt).  

Alternativní paliva se dělí na plynná (LPG, CNG, vodík) a kapalná (biopaliva a jejich směsi).  

Způsob jejich získávání a zejména jejich vlastnosti, mající příznivý vliv na proces spalování a 

škodlivost jeho produktů – emisí, je předurčují k tomu být palivy budoucnosti.  Jejich výhoda 

spočívá zejména v tom, že nepředstavují, až na výjimky, změnu technologie pohonu.  Pomocí 

nenáročných úprav klasického spalovacího motoru, nebo dodatečnou instalací některých 

prvků, lze jednoduše dosáhnout omezení limitovaných emisí (oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky, 

oxidy dusíku (NOx), pevné částice (PM), dalších znečišťujících látek (např. polyaromatické 

uhlovodíky – PAU) a skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2). Proto je podpora 

alternativních paliv jedním z pilířů udržitelné dopravy směřující k ekologicky i ekonomicky 

výhodnějším řešením. 

Odborníci, politici i široká veřejnost se dohadují, které z těchto alternativních paliv či 

alternativních pohonů je nejvhodnějším a nejudržitelnějším. Protože zájmové skupiny jsou 

různé nejsou přesná data veřejnosti příliš sdělována. Cílem této práce je tedy dlouhodobý sběr 

relevantních informací a dat z oblasti využití alternativních paliv v dopravě, jejich 

vyhodnocení a následné využití pro tvorbu modelu, který by mohl průmyslovým podnikům 

usnadnit rozhodování o jejich vozovém parku.  

Disertační práce se skládá z teoretické a praktické části. V první části teorie je popsán současný 

stav poznání, metodika a následně teoretická východiska alternativních pohonů – aktuální stav 

zásob fosilních paliv, vymezení alternativních paliv, rozdělení, druhy a jejich využití. Jelikož 

je tato práce nejen o alternativních palivech, ale také o možnostech využití alternativních paliv 
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v průmyslovém podniku, budou v další teoretické části této práce popsány dopravní prostředky 

průmyslového podniku. 

První část praktické práce se zabývá možností využití alternativních paliv v prostředí 

průmyslového podniku a zobrazuje možnosti tohoto spojení ze tří hledisek – ekonomické 

aspekty, ekologické aspekty a technologické aspekty. V páté kapitole jsou shrnuty všechny 

dosavadní poznatky a data a je vybráno nejvhodnější palivo pro využití v průmyslovém 

vozovém parku.   

Následující druhá část praktické práce popisuje model, který by manažerům průmyslových 

podniků ulehčil rozhodování o přechodu na zvolené alternativní palivo.  
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1. Metodika disertační práce 

1.1 Současný stav poznání  

Snahy o využití alternativních pohonů, resp. alternativních paliv k pohonu motorových vozidel, 

nejsou v žádném případě novinkou nebo módní záležitosti posledních let. Touto 

problematikou, tedy hledáním nových způsobů pohonů motorových vozidel, se přední výrobci 

automobilů, ale také různé výzkumné, vývojové a konstrukční týmy, zabývají již několik 

desítek let. 

Obecně se dá říci, že vážné důvody pro hledání nových možností pohonu motorových vozidel 

jsou v zásadě tři. Jedná se především o zmenšující se zásoby fosilních paliv, otázky ekonomiky 

provozu vozidel a velmi významným parametrem je také zatěžování životního prostředí. 

Převážná většina dnes provozovaných motorových vozidel je poháněna spalovacími motory, 

které stále jako zdroj energie využívají automobilové benzíny (např. BA95) a motorové nafty 

vyráběné z fosilních paliv, v tomto případě ropy. Množství emisí produkovaných spalováním 

benzínu a naft však trvale klesá. Tento vývoj je významnou měrou ovlivněn stále tvrdšími 

legislativními předpisy Evropské unie poslední doby, zejména nutností výrobců dodržovat 

ustanovení platných norem Euro (Euro VI od září 2014), které stanovují limitní hodnoty 

výfukových exhalací. [24] 

Poslední vývoj v oblasti paliv pro spalovací motory však ukazuje, že by situace se zdroji těchto 

paliv, zejména pak ropy, nemusela být až tak kritická. Po úvodních informacích o tom, že je 

možné pohonné hmoty velice blízké současným benzínům a naftám vyrobit uměle, se objevují 

další zprávy o zahájení této výroby, třebaže se zatím jedná o množství, která by dokázala 

uspokojit třeba jen minimální část poptávky.  

Ekonomika provozu motorových vozidel je často a široce diskutovanou otázkou. Existuje celá 

řada aspektů, které výraznou měrou ovlivňují náklady na provoz motorového vozidla, a jim se 

bude dále tato práce věnovat. 

Poslední oblastí, která je výraznou hnací silou vedoucí k urychlení vývoje a zejména masivního 

nasazení vozidel s alternativními pohony, je problematika ochrany životního prostředí. Je 

zřejmé, že provoz tradičních motorových vozidel velmi významnou měrou přispívá k 

celkovému množství škodlivin vypouštěných do ovzduší a výměna tzv. „klasických paliv“ 

(ropných derivátů) užívaných ve spalovacích systémech motorových vozidel je patrně 

nezbytností příštích let. [6] 
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Z pohledu ekologie by se mělo jednat o energie získávané z obnovitelných zdrojů, případně 

energie, které minimalizují množství emisí vypouštěných do ovzduší. 

V nabídce většiny velkých automobilek se dnes stále častěji objevují vozidla, která sice 

využívají tzv. fosilní paliva, ale která produkují výrazně méně škodlivých látek a také jejich 

provoz je ekonomicky výhodnější. Toho je dosahováno zmenšováním objemů motorů a jejich 

přeplňováním (u vozidel skupiny VW Group označováno jako TSI nebo TDI), ale další nové 

systémy se na trh právě chystají. Jde tedy ve své podstatě o různé modifikace vozidel 

poháněných klasickými spalovacími motory (zážehové - automobilový benzín, vznětové - 

motorová nafta), které jsou konstrukčně upravené pro spalování alternativních paliv, kterými 

jsou: 

▪ bionafta (FAME), bioethanol (E85) 

▪ propan - butan (LPG), 

▪ zemní plyn (CNG, LNG), 

▪ vodík (H2), případně další. 

Další možností, se kterou se u pohonů motorových vozidel lze dnes stále častěji setkat a v 

následujících letech se předpokládá prudký rozvoj, je využití elektromotorů. Také zde existuje 

více variant uspořádání a konstrukčních řešení, ale nejčastějšími variantami pohonu 

s elektromotory jsou: 

▪ vozidla s hybridním pohonem, 

▪ elektromobily. 

Každá z výše uvedených skupin motorových vozidel v dělení dle použitého paliva 

a konstrukčního provedení má samozřejmě své výhody a nevýhody, které budou podrobněji 

uvedeny v této disertační práci a bude provedeno zhodnocení a také doporučení podle 

konkrétního provozního nasazení v různých podmínkách. [1] 
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Obr. 1 Nákladní automobil na dřevoplyn, období 2. světové války 

Zdroj: [21] 

 

1.2 Cíle a předpokládané výstupy řešení 

Snahy o využití alternativních pohonů, resp. alternativních paliv k pohonu motorových vozidel, 

nejsou v žádném případě novinkou nebo módní záležitostí posledních let. Touto 

problematikou, tedy hledáním nových způsobů pohonů motorových vozidel, se přední výrobci 

automobilů, ale také různé výzkumné, vývojové a konstrukční týmy, zabývají již několik 

desítek let. 

Jak již bylo zmíněno v předcházející subkapitole obecně existují tři vážné důvody pro hledání 

nových možností pohonu motorových vozidel. Jedná se především o: 

1. zmenšující se zásoby fosilních paliv,  

2. otázky ekonomiky provozu vozidel a 

3. zatěžování životního prostředí. 

1.2.1 Definování problému 

S odkazem na téma práce, které nebylo vybráno samoúčelně, ale v přímé návaznosti na potřeby 

praxe, je možné říci, že problematika využití alternativních paliv v systému dopravy 

průmyslového podniku je dnes tématem velice aktuálním a zajímá nejednoho majitele, ředitele 

a ekonoma. Hlavní důvod je zřejmý a je jím zejména snaha o snížení celkových nákladů na 

provoz dopravních prostředků. 
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V tuto chvíli však neexistuje žádná metodika, která by relativně jednoduše po zadání hlavních 

parametrů, resp. informací o skladbě užívaných dopravních prostředků, jejich celkovém 

množství, kilometrových nájezdech, dostupnosti paliv a celé řady dalších proměnných, 

dokázala dát uspokojivou odpověď na otázku, jaký druh pohonu pro podnikové vozy zvolit. 

Další velice často diskutovanou otázkou je akční rádius provozovaných vozidel, ve vnější 

dopravě podniku pak zejména dojezd nákladních vozidel využívajících alternativní paliva v 

dálkové přepravě. To se například přímo dotýká vozidel s pohonem na zemní plyn (CNG, 

LNG) v souvislosti se stále nedostatečnou a budovanou sítí plnících stanic, resp. potřebou 

čerpání paliva mimo vlastní, a tedy levnější stanice. 

1.2.2 Formulace cílů 

S ohledem na výše zmiňované problémy při využití alternativních paliv byly stanoveny 

základní cíle této práce, které lze stručně definovat jako: 

▪ vymezení technicko – ekonomických a ekologických předpokladů uplatnění 

alternativních pohonů motorových vozidel, 

▪ návrh metodiky hodnocení pro uplatnění alternativních pohonů motorových vozidel v 

transferové a výrobní logistice metalurgické výroby, 

▪ vytvoření modelu k optimální volbě využití alternativních paliv v podmínkách 

vybraného podniku s přihlédnutím k dostupnosti paliv a cenové prognóze. 

 

1.3 Metodické přístupy a vědecké procedury 

V širším pojetí je metodologie vědy naukou o metodách, které lze při vědecké práci používat. 

Předmětem jejího zkoumání je studium metod a vědeckých postupů. Znázorňuje teorii 

k selekci výzkumných metod a návod, jak tyto metody používat ve vědeckém bádání.  

Vědecká metoda je objektivním, promyšleným a systematickým postupem k získání nových 

poznatků a dosažení cíle. Metoda představuje způsob, jak se od určitého počátečního stavu 

dospěje určitou organizovanou činností k nalezení či objasnění vědeckých poznatků 

a zákonitostí. [19] 
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Obr. 2 Vztah pojmů 

Zdroj: [19] 

1.3.1 Obecné metody vědeckého poznání 

Vědecké postupy můžeme klasifikovat z různých hledisek. Obecně teoretické vědní metody 

(viz Obr. 3) nevycházejí primárně z empirických zkušeností či měření, ale jsou všeobecně 

přijímány jako univerzální teoretické postupy vědecké práce. 

 

Obr. 3 Klasifikace obecně teoretických vědeckých metod 

Zdroj: [19] 

Další rozdělení metod může být na kvantitativní a kvalitativní charakter.  

▪ KVANTITATIVNÍ – vychází z pozitivismu, opírá se o dedukci (teorie - formulace 

hypotéz – pozorování - testování hypotéz - interpretace a zobecnění). Vychází z teorie 

a předpokládá projekt výzkumu. 

▪ KVALITATIVNÍ – vychází z fenomenologie, etnometodologie, symbolického 

interakcionalismu (interpretativní paradigma), opírá se o indukci (pozorování - zjištění 
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pravidelností - závěry - teorie). Je to nenumerické šetření a interpretace. Cílem je odkrýt 

význam informací. [51] 

1.3.2 Použité vědecké metody 

Problematika alternativních paliv je velice často řešena, a to z různých pohledů. Problém však 

je v tom, že každý výrobce, úpravce nebo dodavatel vychvaluje zejména vlastní koncepci 

pohonu a souhrnné výsledky srovnání všech druhů pohonů jsou prezentovány spíše pouze 

okrajově, povrchně, případně jsou záměrně zkreslovány. 

Proto základem k dosažení dříve stanovených cílů této práce bude shromáždění dostatečného 

množství relevantních informací k řešené problematice a jejich statistické vyhodnocení. 

Vzhledem k tomu, že poměrně velká část prezentovaných informací je obecného charakteru, 

které neumožní učinit jednoznačné závěry přímo, budou v práci využity metody řešení, jak je 

uvádí např. literatura [10], a to: 

▪ analýza – představuje faktické nebo myšlenkové rozčlenění celku na části, rozbor jejich 

vlastností, vztahů, faktů, hledání rozporných tendencí, oddělení podstatných zjištění od 

nepodstatných, 

▪ syntéza – umožňuje spojovat poznatky získané dříve analytickým přístupem v jeden 

celek; nejedná se však pouze o skládání jednotlivých částí, ale také o odhalování 

nových vztahů a zákonitostí, 

▪ indukce – vyvozování obecných závěru (hypotéz) na základě všech již dříve 

zpracovaných poznatků, 

▪ dedukce – vychází z již známých a obecně platných (ověřených) závěrů a umožňuje 

jejich následnou aplikací na dosud neprozkoumané případy. 
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2. Teoretická východiska alternativních pohonů 

Jedním ze způsobů, jak dosáhnout ekologičtějšího provozu a menší zátěže životního prostředí, 

je použití alternativních paliv. Alternativní paliva v dopravě umožňují omezování emisí 

limitovaných (oxid uhelnatý, uhlovodíky, oxidy dusíku, pevné částice) a nelimitovaných (např. 

polyaromatické uhlovodíky) znečišťujících látek a skleníkových plynů (zejména oxidu 

uhličitého). 

2.1 Problematika využívání fosilních paliv 

Fosilní paliva jsou nerostné suroviny, které vznikly v dávných dobách přeměnou odumřelých 

rostlin a těl za nepřístupu vzduchu. Řadí se zde především ropa, zemní plyn a uhlí. 

Používání fosilních paliv v masové míře souvisí s počátkem průmyslové revoluce, kdy do té 

doby nejrozšířenější palivo – dřevo, nestačilo požadavkům na výhřevnost ani dostupnost v 

dostatečném množství.  

V současnosti je snaha ustupovat od užívání fosilních paliv a nahrazovat je obnovitelnými 

zdroji. Důvody jsou především: 

▪ ekologické (snižování produkce SO3, NOx, polétavého prachu a dalších nebezpečných 

škodlivin),  

▪ ekonomické (náročnost na dopravu, se snižujícími se zásobami roste cena paliv – viz 

např. ropný vrchol (výkladový slovník), viz Obr. 4, 

▪ i strategické (nerovnoměrné rozdělení zásob paliv mezi jednotlivé země či regiony). 

[1] 

Automobilový průmysl je strojírenské průmyslové odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou, 

marketingem a prodejem motorových vozidel. Největší světovou automobilkou je Toyota 

(podle tržeb i počtu prodaných vozů), která na pomyslném trůnu vystřídala General Motors v 

roce 2008 (po 27 letech).  Největším subdodavatelem je německý strojírenský gigant Bosch, 

který má obchodní vztahy v podstatě se všemi světovými automobilkami Automobilový 

průmysl úzce souvisí také se strojírenským, elektrotechnickým a chemickým průmyslem. Je 

na něm také z velké části závislý těžební a hutnický průmysl. V roce 2010 bylo ve světě 

vyrobeno téměř 78 milionů motorových vozidel, což je oproti předchozímu roku růst o 25,8 

%. Celosvětově je v provozu přes 1 mld. automobilů. Obrovský vzestup motorizace zažívá 

zejména Čína a Indie. [3] 
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Obr. 4 Vývoj produkce automobilů ve světe od roku 2000 do 2050 rozdělené dle zemí 

Zdroj: [56] 

2.1.1 Omezené světové zásoby 

Experti odhadují, že již okolo roku 2030 klesnou zásoby ropy, která je základní surovinou pro 

výrobu nafty a benzínu, na hranici asi 8,5 % celkového dnešního množství. V roce 2050-2100 

budou vytěžena všechna dnes známá ložiska ropy. Lépe to vypadá se světovými zásobami uhlí, 

které jsou odhadovány zhruba na 100 miliard tun a měly by vystačit na staletí za předpokladu, 

že zůstane jeho spotřeba na nynější úrovni.  To se však nedá předpokládat, jelikož uhlí bude 

muset v některých odvětvích nahradit ropu, a tím jeho spotřeba stoupne.  Dle odhadů vystačí i 

zásoba zemního plynu minimálně ještě na 100 let. [31] 
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Obr. 5 Světové zásoby ropy v roce 2083 

Zdroj: [43] 

Objem vytěžené ropy v podstatě sleduje zvonovitou tzv. Hubbertovu křivku, která je derivací 

logistické křivky, podle níž ubývá světových zásob. Tato teorie neznamená, že po ropném 

vrcholu ropa náhle dojde, ale že se její těžba bude postupně snižovat a následně bude razantně 

stoupat její cena.  

Ropný vrchol je bod, v němž těžba ropy (v rámci ložiska, státu, oblasti nebo světa) dosáhne 

maxima a od kterého vstupuje do fáze poklesu až ke konečnému vyčerpání. Teorie, zabývající 

se dlouhodobými předpověďmi spotřeby a vyčerpání ropy a dalších fosilních paliv, se 

nazývá Hubbertova teorie ropného zlomu a má své příznivce i kritiky (Obr. 6). Tato teorie 

předpokládá, že zdroje ropy nejsou obnovitelné a říká, že její těžba v okamžiku, kdy bude 

vytěžena přibližně polovina světových zásob, musí z geologických důvodů nevyhnutelně 

dospěje svého vrcholu, po čemž začne klesat. [56] 

Pokud Hubbertova teorie platí, bude to mít pro lidstvo závažné důsledky vzhledem k důležitosti 

ropy pro světovou ekonomiku. Názory na možný následující vývoj se různí, od optimistické 

víry, že trh vždy na všechno najde řešení, až po katastrofické scénáře kolapsu civilizace. 

Vzhledem k obrovskému počtu neznámých a velkému množství nejasností, které zahalují 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neobnoviteln%C3%BD_zdroj_energie


 

Radek Šnita: Technicko - ekonomické a ekologické aspekty využívání alternativních pohonů 

motorových vozidel v hutním podniku 

 

2017                                                                                                                                        12 

 

prakticky celou ropnou problematiku, jsou názory dané často spíše politickou a ideovou 

orientací autorů než skutečnou analýzou problému. [55] 

 

Obr. 6 Ropný vrchol/ Ropný zlom – Hubbertova křivka 

Zdroj: [55] 

2.2 Ekologicky šetrná vozidla 

Od ledna 2009 musí motorová paliva splňovat na tuzemských čerpacích stanicích náročnější 

emisní normu EURO 5, dle které obsahují 5x méně síry (tj. 10 mg/kg) a podíl biosložky se v 

palivech zdvojnásobil; to znamená, že místo původních 2 % se přimíchávají 4,5 % do nafty a 

3,5 % do benzínu.  

Ekologicky šetrná vozidla jsou vozidla s nízkou spotřebou paliva, produkcí emisí 

skleníkových plynů a ostatních limitovaných znečisťujících látek. V automobilovém průmyslu 

jsou tato vozidla často nazývaná „green cars“, „greenline cars“ nebo „clean green cars“. 

Za ekologicky šetrná vozidla je možno považovat vozidla, která 

▪ využívají alternativní pohon 

− hybridní vozidla, tj. vozidla kombinující spalovací motor a elektromotor, 
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− elektromobily, tj. vozidla využívající ke svému pohonu pouze elektromotor, 

 

▪ využívají alternativní paliva 

− LPG (Liquid Petroleum Gases - zkapalněný ropný plyn), 

− CNG (Compress Nature Gas – stlačený zemní plyn), 

− vodík, 

− biopaliva (zejména bioethanol, biodiesel, dimethyléter). [30] 

 

2.2.1 Alternativní paliva 

 „Alternativními palivy“ (alternative transportation fuels, ATF) jsou produkty, které mohou: 

▪ Nahradit stávající konvenční paliva na bázi ropy. 

▪ Řeší jiným způsobem, odlišnou technologií pohon vozidel. 

Mezi hlavní důvody pro uplatnění alternativních motorových paliv se řadí: 

▪ omezené zásoby ropy pouze na málo dalších desetiletí, 

▪ rostoucí spotřeba paliv, 

▪ snaha snížit exhalace, 

▪ vysoká cena ropných paliv, 

▪ snaha hospodářsky vyspělých zemí o strategickou nezávislost na producentech ropy,  

▪ snaha řešit některé strukturální národohospodářské problémy, především spojené se 

zemědělskou výrobou, 

▪ orientace na biologicky obnovitelná paliva s uzavřeným cyklem oxidu uhličitého. 

Alternativní paliva lze třídit podle následujících kritérií: 

▪ Fyzikálního stavu: Paliva se vyskytují ve všech skupenstvích jako plyny, kapaliny nebo 

tuhé látky: 

− Plyn byl prvním palivem používaným pro pohon spalovacích motorů. 

Stlačený plyn vyžaduje tlakovou nádrž, znamenající dodatečnou zátěž a 
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nárok na prostor. Množství paliva je přímo úměrné plnícímu tlaku. Plyn je 

velmi šetrný k motoru. 

− Kapalná forma je ideální z hlediska konstrukčního, logistického i obsahem 

energie. 

▪ Podle výskytu / původu, tj. zda se nacházejí v přírodě (např. zemní plyn), nebo je nutné 

je vyrábět (např. vodík). 

▪ Zda jsou nebo nejsou obnovitelná. Pro obnovitelná paliva je typický uzavřený cyklus 

oxidu uhličitého a dobrá biologická odbouratelnost. 

▪ Vlivu na konstrukci vozidla:  

− nevyžadující úpravy vozidla (např. směsná nafta),  

− vyžadující úpravy (LPG, MEŘO),  

− vyžadující novou konstrukci (vodík, palivové články).  

Po úpravě v některých případech mohou vozidla být využívána jako více palivová. 

▪ Chemického složení: Uhlovodíky, alkoholy, étery, estery, inertní látky, atd. 

▪ Motorářských vlastností, jako jsou oktanové nebo cetanové číslo, výhřevnost, rychlost 

hoření. 

▪ Bezpečnosti: Výbušná (vodík, CNG, LNG), nevýbušná (MEŘO), rozpustná ve vodě 

(alkoholy), jedovatá (metanol) apod.  

▪ Emisí, např. neprodukující CO2 (vodík), s uzavřeným cyklem CO2 (bioetanol) atd. 

▪ Podle pohonné jednotky, pro kterou jsou určená: Zážehový nebo vznětový motor, 

turbína, elektromotor. [40]  

Vývoj spotřeby alternativního paliva v ČR do r. 2020 je znázorněn na obrázku č. 7. Plán 

vychází ze záměrů Evropské unie. 

 

 

 

 

 



 

Radek Šnita: Technicko - ekonomické a ekologické aspekty využívání alternativních pohonů 

motorových vozidel v hutním podniku 

 

2017                                                                                                                                        15 

 

 

 

Obr. 7 Vývoj spotřeby paliva v ČR do r. 2020 

Zdroj: [46] 

2.2.2 Prosazování alternativních paliv  

Podpora alternativních paliv je jedním z pilířů udržitelné dopravy směřující k ekologicky i 

ekonomicky výhodnějším řešením. Alternativní paliva se prosazovala postupně, od nahrazení 

ropných paliv (etanol, směsná nafta), přes komplikovanější konstrukční úpravy (LPG, CNG), 

až po zcela revoluční řešení (systémy s palivovými články). Implementací alternativních paliv 

se trh s pohonnými hmotami stále více diverzifikuje, objevují se určité lokální aplikace a trhy. 

Do problematiky použití alternativních paliv je vtahováno stále více organizací, které často 

dříve s dopravou neměly nic společného. Z důvodu dostupnosti paliva a dojezdu vozidel na 

alternativní palivo je často nezbytné vozy provozovat jako dvoupalivové (LPG + autobenzín). 

Je zajímavé, že zvláště v počáteční fázi je větší důraz kladen na rozvoj alternativních paliv než 

samotných vozidel na alternativní paliva. [2] 

Současná tendence k většímu používání naftových motorů u osobních automobilů omezuje 

případný sortiment alternativních paliv. Přestavět vznětový motor na použití LPG je totiž 

obtížnější než zážehový. A údržba naftových motorů je výrazně finančně náročnější než 

motorů benzinových, které jsou dnes v podstatě bezúdržbové. 
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Obr. 8 Srovnání alternativních paliv 

Zdroj: [29] 

Při řešení o využití alternativních paliv je potřeba vzít v úvahu celou řadu otázek, která tuto 

problematiku doprovází. 

▪ Legislativou orientovanou na všechny prvky systému alternativních paliv, včetně 

nastavení dotační politiky. V USA podpořeno skutečností, že vozidla vládních institucí 

používají alternativní paliva. 

▪ Vytvořením odpovídajících standardů. 

▪ Vyrovnáním se s nejrůznějšími lobbistickými tlaky. Týká se nejen politiků, ale i např. 

operátorů na trhu paliv, kteří mohou zavádění alternativních paliv podporovat (nové 

podnikatelské subjekty), nebo naopak chápat jako ohrožení existujícího obchodu 

(zavedení prodejci, nebo zavedené formy prodeje). 

▪ Načasováním. Např. se velmi liší názory o vhodném období pro zavedení vodíkového 

hospodářství. Souvisí i s určitou netrpělivostí vládní administrativy učinit ekologická 

rozhodnutí bez ohledu na skutečný stav vývoje konkrétních alternativních paliv. 
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▪ Marketingem, to je odhadem schopností a ochotou uživatelů si vozidla na alternativní 

paliva pořizovat. 

▪ Vlivem na životní prostředí. Pro většinu alternativních paliv se vždy jedná o určitý 

kompromis mezi pozitivními a negativními vlivy, přičemž pozitivní by měly 

převažovat. 

▪ Vhodností pro konkrétní klimatické podmínky. 

▪ Bezpečností. Například je neustále připomínána katastrofa vzducholodi Hindenburg1 

6. května 1937 spojená s použitím vodíku jako nosného plynu. 

 

▪ Cenou, tj. lepší ekonomií provozu pro uživatele. U alternativních paliv je ale často 

nezbytná určitá forma dotace. 

▪ Dostupností a charakterem surovin pro jejich výrobu. Např. nemá smysl vyrábět 

vodík z ropných uhlovodíků, jejich zdroj je omezený, a zároveň lze jako motorové 

palivo použít přímo. 

▪ Akčním rádiem (dojezdem). 

▪ Dostatečnou infrastrukturou, Rozumí se celý systém, technologie a technika výroby 

a distribuce alternativních paliv, ale i servis vozidel. 

▪ Životností vozidel a komponent. 

 

▪ Technologií výroby, která musí být efektivní, účinná, úsporná a nebýt v rozporu s 

vlastnostmi výsledného paliva. 

▪ Účinností, která by pokud možno měla být vyšší než u klasických paliv. I například 

běžná komprese plynu je spojená s určitou dodatečnou spotřebou elektrické energie, 

kterou je nutné vzít do úvahy při hodnocení paliva. 

▪ Aplikací. Kde aplikovat přednostně (ve městech) a na jakých vozidlech (s velkou 

spotřebou paliva). Konstrukčními dopady na vozidlo. Toto zahrnuje nejen pohonné 

jednotky, ale též konstrukční materiály a náklady na pořízení vozidla. Z více důvodů 

                                                 
1 LZ-129 Hindenburg byla německá vzducholoď, která byla zničena požárem 6. května 1937 při přistávání na 

letišti Lakehurst v New Jersey. Z 97 osob na palubě při této katastrofě zahynulo 13 pasažérů a 22 členů posádky, 

navíc zemřel jeden člen pozemního personálu. Celkem si katastrofa vyžádala 36 životů. 
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tyto pořizovací náklady na vozidla poháněná alternativními palivy jsou většinou 

významně vyšší. 

▪ Dostupností vozidel. Zvláště v počáteční fázi implementace alternativních paliv 

většinou nejsou k dispozici přímo od výrobce, musejí být dodatečně upravovány, 

výrobce pak po úpravě nechce převzít garance za vozidlo. [40] 

 

2.3 Druhy Alternativní pohonné hmoty 

Mezi aktuálně využívaná alternativní paliva v dopravě patří: 

▪ Plynná paliva 

- zejména stlačený zemní plyn (CNG), podmíněně zkapalněný ropný plyn (LPG), 

(který však nelze v pravém slova smyslu považovat za alternativní palivo z důvodu 

jeho přímé vazby na zpracování fosilní ropy), 

▪ Biopaliva 

- buď čistá (estery mastných kyselin – FAME, a také čisté rostlinné oleje), 

- nebo v různě koncentrovaných směsích s fosilními palivy bioethanol s benzínem 

(např. E85) a estery mastných kyselin s motorovou naftou (např. směsná motorová 

nafta s 30 % metylesteru řepkového oleje). [30] 

Ve výhledu několika dalších let se uvažuje s využíváním biopaliv II. generace 

vyráběných nikoli z potravinářských plodin, ale z nepotravinářské biomasy 

(celulóza z dřevní hmoty nebo jiných rostlin). 

2.3.1 Plynná paliva 

Z hlediska funkce motoru jsou výhodnější než paliva kapalná, protože smíšení dvou látek 

stejného skupenství (plyn + vzduch) umožňuje lepší směšování, a tím i větší čistotu spalin. 

Bývají čistší, nesplachují olej z plochy válce jako např. benzin. Mají většinou větší oktanové 

číslo než paliva vyrobená z ropy. Nevýhodou je nesnadné skladování, doprava a distribuce. Z 

hlediska výhřevnosti je dělíme na chudé s výhřevností menší než 12 000 KJ/m
3 
a bohaté, které 

mají výhřevnost vyšší.  
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2.3.1.1 Zkapalněný ropný plyn - LPG 

Po zavedení katalyzátorů výfukových plynů a postupném tlaku na ekologizaci životního 

prostředí začal prudký rozvoj alternativního motorového paliva LPG, což - je směs 

zkapalněných rafinérských plynů. Tyto plyny Liquefied  Petroleum Gas označované jako LPG 

jsou v podstatě plynné uhlovodíky získávané jako vedlejší produkt při rafinaci ropy (i přesto 

je LPG řazen mezi alternativní paliva), a proto i při nákladech na zkapalňování jsou dnes asi o 

polovinu levnější než benzin a mají dostatečně příznivé oktanové číslo. Vzhledem k obtížnější 

manipulaci s palivem jsou vhodnější spíše pro použití ve vozidlech městské hromadné dopravy 

nebo při vnitropodnikové dopravě. [28] 

 Tento plyn je tvořen směsí lehkých uhlovodíků převážně se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v 

molekule (propan a butan). LPG je v kapalném stavu bezbarvá, snadno těkající kapalina. LPG 

je v současné době nejrozšířenějším představitelem plynných motorových paliv. Používá se při 

spalování v zážehových motorech, které je nutné pro provoz na plyn speciálně upravit (LPG, 

podobně jako CNG, má vyšší teplotu vzplanutí než benzín).  

             

(1) 

 

 

 

Toto ekologicky čisté motorové palivo využívá 5 milionů motoristů ve světě. V České 

Republice je přes 580 veřejných čerpacích stanic LPG. Kvůli bezpečné manipulaci musí mít 

LPG používaný pro pohon vozidel nepříjemný zápach. LPG je dostupný ve specializované síti 

čerpacích míst, která jsou často spojena s klasickými čerpacími stanicemi pro benzín a naftu. 

LPG se kromě pohonu automobilů používá i na topení a vaření, místo zemního plynu. [18] 

Výhody: 

Jedná se o levné, z ekologického pohledu příznivé palivo. Přínosem vozidel poháněných LPG 

jsou čistší výfukové plyny, delší životnost motoru, tišší chod motoru a ekonomická výhodnost 

provozu, která pramení z úspory cca 50 % celkových nákladů na palivo. Emise oxidů dusíku 

(NOx) a oxidu uhličitého (CO2) jsou oproti benzínu nižší cca o 20 %. Podíl nespálených 
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uhlovodíků (HxCy) ve výfukových plynech je zhruba poloviční, emise oxidu uhelnatého (CO) 

a prašných částic jsou u LPG prakticky nulové. [50] 

 

Obr. 9 Porovnání emisí výfukových plynů ze spalování benzínu, nafty a LPG (%) 

Zdroj: [29] 

Nevýhody: 

Nevýhodou je nutnost umístění další nádrže v prostoru pro zavazadla nebo namísto rezervního 

kola, poněkud vyšší spotřeba, nižší výkon motoru (asi o 5 %), nemožnost parkovat ve většině 

podzemních garáží (LPG je těžší než vzduch, v garážích by se hromadil a mohl by 

vybuchnout), a také počáteční vstupní investice na pořízení zařízení. Díky vazbě na ropu je ale 

otázkou, zda může být LPG považován za alternativní pohonnou hmotu. [29] 

 

2.3.1.2 Zemní plyn CNG, LNG 

Zemní plyn je nejčistší fosilní palivo. Přibližně z 98 % je tvořen metanem (CH4), nejlehčím 

uhlovodíkem s jedním atomem uhlíku v molekule. Zemní plyn má jako motorové palivo 

obrovskou budoucnost. Nejen, že je levný, dále má vysoké oktanové číslo (130), ale hlavně je 

to čisté palivo, které dostatečně splňuje dnešní emisní limity.   

Zemní plyn se používá v podobě stlačeného plynu (CNG- Compressed Natural Gas), kdy jeho 

tlak je 200 bar, nebo lze využít v kapalné formě (LNG – Liquefied Natural Gas). Vysokotlaká 

verze, tedy CNG, je v současnosti více preferována. Zemní plyn má značnou výhodu 
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především v tom, že je lehčí než vzduch, takže při jeho úniku nehrozí stejné nebezpečí jako u 

LPG, který je těžší než vzduch a při jeho úniku dochází k hromadění při zemi nebo k naplnění 

podzemního prostoru. Z důvodu vysokého oktanového čísla je možné využívat vyšších 

kompresních poměrů a vyšší účinnosti při nižší spotřebě. [38] 

CNG je fosilní palivo, stejně jako ropa. A stejně jako ropa produkuje skleníkové plyny. Je jich 

ovšem daleko méně. Auta na zemní plyn jsou k životnímu prostředí šetrnější než ta benzínová. 

Jsou také bezpečnější. Pokud dojde k úniku plynu, CNG se ve vzduchu rychle rozptýlí 

a nevznítí se tak snadno.  

 

Obr. 10 Potenciál snížení emisí jednotlivých škodlivin při používání CNG ve srovnání s benzínem a 

naftou (%) 

Zdroj: [29] 

Chemické složení zemního plynu předurčuje jeho velmi příznivé emisní vlastnosti. Při jeho 

spalování téměř nejsou produkovány prašné částice (PM), polyaromatické uhlovodíky (PAU) 

a další reaktivní uhlovodíky (HxCy), oxid siřičitý (SO2) a jsou výrazně (cca o 15–20 %) 

sníženy emise oxidu uhličitého (CO2), oxidu uhelnatého (CO) a oxidů dusíku (NOx). Kromě 

menšího produkovaného znečištění je předností využití CNG tišší chod motoru, což může být 

výhodou hlavně u městské hromadné dopravy. [28] 

Motoristé mají ve světě k dispozici více než 26,6 tisíc CNG plnicích stanic. V Evropě je přes 

4,6 tisíce CNG stanic. Nejvíc veřejných CNG stanic je v Německu - 904, v Itálii - 903, Rusku 

http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/emise-co2/sklenikove-plyny-oxid-uhlicity-co2-neni-jediny-hrisnik.aspx
http://www.nazeleno.cz/technologie-1/lpg-a-cng/mame-adekvatni-nahradu-za-benzin-hybridy-ci-lpg.aspx


 

Radek Šnita: Technicko - ekonomické a ekologické aspekty využívání alternativních pohonů 

motorových vozidel v hutním podniku 

 

2017                                                                                                                                        22 

 

- 251, v Rakousku - 203, ve Švýcarsku - 136. V České republice je v současnosti přes 

120 veřejných CNG stanic (Tab. 1) a jejich počet rychle roste viz tab. X a X. [28] 

Společně s LPG patří mezi nejlevnější varianty, a to rovněž v důsledku nízké spotřební daně 

ve srovnání s klasickými palivy. Zemní plyn se přímo těží, nemusí se vyrábět náročnými 

technologickými postupy. Jeho zásoby jsou větší než v případě ropy. V dopravě se zemní plyn 

používá zejména ve formě stlačené (CNG), začíná se prosazovat i ve formě zkapalněné (LNG), 

což je jediná forma zemního plynu, kterou je možné přepravovat tankery. [52] 

Technologie zemního plynu je ve světě rozvinutá a dlouhodobě ověřená praxí. Na zemní plyn 

jezdí ve světě okolo 22 mil. vozidel v 60 zemích světa. Nejvíce v Argentině, Brazílii, Itálii, 

Ukrajině a v Německu. Země EU podporují rozšíření provozu na CNG, a hlavně v nejvíce 

ekologicky exponovaných lokalitách (lázně, rekreační oblasti, chráněná území) jsou 

realizovány demonstrační projekty.  

Tab. 1 Počet CNG vozidel a plnících stanic 
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Zdroj: [28] 

V ČR podle posledních údajů jezdí na CNG cca 15 000 vozidel, v Evropě skoro 2 miliony. V 

Evropě jich je nejvíce v Itálii, kolem 700 tisíc.  

Tab. 2 Vývoj CNG vozidel a plnících stanic 

 

Zdroj: [28] 
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Obr. 11 Mapa CNG stanic 

Zdroj: [52] 

Do roku 2020 byl pro ČR stanoven cíl v podobě prodeje zemního plynu v sektoru dopravy cca 

1 miliarda m3. Předpokládá se navýšení počtu CNG vozidel na 350 000 a dostavění asi 300 

plnících stanic. [52] 

 

Obr. 12 Autobus na zemní plyn (CNG) 

Zdroj: [29] 
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Výhody: 

Většinu benzínových aut lze snadno přestavět na CNG. Na jeden m3 plynu ujedete auto na 

CNG zhruba stejnou vzdálenost jako na litr benzínu – cena je však asi jen 15 Kč. Pořizovací 

cena zhruba odpovídá dieselovému motoru. Zemní plyn se využívá především pro pohon 

velkých dopravních prostředků. Využití má zejména v městské hromadné dopravě v 

nízkoemisních zónách a hromadné dopravě ve zvláště chráněných územích, jako jsou např. 

národní parky.  

Nevýhody: 

Hlavní nevýhodou této technologie je velikost nádrží, které často zaberou celý kufr auta. 

A také nízká hustota čerpacích stanic. Většina vlastníků si tak musí k autu pořídit ještě domácí 

čerpací stanici. Poněkud lepší je situace v USA, kde obliba těchto automobilů stoupá díky 

daňovým úlevám a růstu cen benzínu.  

 

2.3.1.3 Srovnání LPG a CNG 

V současnosti se vozy na CNG pohon stávají velice žádaným zbožím. Během následujících 15 

let by mělo každé desáté auto v Evropě jezdit na zemní plyn, který by se měl stát nástupcem 

LPG, jehož využití skončí s docházející ropou. Zásoby zemního plynu jsou oproti zásobám 

ropy téměř dvojnásobné a jsou otevírána další ložiska, tak jak se zlepšuje technologická úroveň 

zařízení pro těžbu plynu. K dalším výhodám zemního plynu patří nižší cena, lepší startovací 

vlastnosti při nízkých teplotách v zimě, stabilní kvalita paliva a také to, že zemní plyn je 

bezpečnější než propan-butan. Zemní plyn je distribuován plynovody na místo cisteren s 

kapalnými pohonnými hmotami, které při havárii mohou způsobit závažná ekologická 

znečištění.
 
[18]

 

2.3.2 Biopaliva  

Lidstvo využívá fosilní zdroje energie už více jak sto let. Např. uhlí, ropu, zemní plyn. 

Důsledky těžby fosilních zdrojů se již dnes projevují na zhoršeném životním prostředí a 

globálních změnách klimatu v důsledku obsahu CO2 v biosféře. Z těchto důvodů se hledají 

alternativní obnovitelné zdroje energie, které by šetřily životní prostředí, a hlavně by se 

získávaly ze stále obnovitelných zdrojů. [22]
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Biopaliva můžeme rozdělit dle skupenství na: 

▪ tuhá biopaliva, 

▪ kapalná biopaliva, 

▪ plynná biopaliva, 

a dle generací na: 

▪ generace: z polysacharidů a olejnin - mohou konkurovat výrobě potravin 

▪ generace: z lignocelulozových zbytků (dendromasa a zbytková biomasa) 

▪ generace: z řas a mikroorganismů - průběžná sklizeň. (Plynná a kapalná paliva 

z biomasy) 

Biopaliva jsou vyráběna z obnovitelných surovin rostlinného původu – z tzv. biomasy, jsou 

ideální v našem podnebí. I přesto, že biomasa nemůže zcela nahradit veškeré klasické fosilní 

zdroje, odhaduje se, že tímto zdrojem může být v naší republice nahrazeno 15-20 % spotřeby 

všech paliv. [5] 

Pro zážehové motory jsou použitelnými biopalivy bioetanol, bioplyn, bio-ETBE, biometanol, 

bio-MTBE a biovodík. Pro vznětové motory pak bioetanol, bionafty, směsné motorové nafty 

a čisté rostlinné oleje. [13] 

Oproti běžně používaným palivům mají několik výhod. Tou první je, že suroviny pro jejich 

výrobu se vypěstují a zpracovávají na jednom místě, resp. v jedné zemi.  Snižuje se tím 

závislost státních ekonomik na dovozu ropy a zemního plynu ze zahraničí. Jejich používání je 

tzv. uhlíkově neutrální. Což znamená, že uhlík je základní stavební prvek všech organických 

sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě. Množství uhlíku, obsaženého v 

biomase, které je při spalování biopaliv vyprodukováno v podobě oxidu uhličitého (CO2), se 

zase prostřednictvím fotosyntézy spotřebovává pro růst nových rostlin. Tím se uzavírá jeho 

cyklus (Obr. 13) a biopaliva proto nepřispívají ke klimatické změně. Biopaliva jsou rovněž 

kvůli svému původu snadno biologicky rozložitelná. Pokud tedy dojde k jejich úniku do vody 

nebo do půdy, nezpůsobí takové škody, jako ropné látky (benzín a nafta). Využití biopaliv je 

lákavé i z finančního pohledu, jejich ceny jsou nižší i navzdory vyšším nákladům na jejich 

výrobu, a to kvůli tomu, že většina zemí na biopaliva uplatňuje nižší nebo i nulové daně.  Mezi 

biopaliva patří bioetanol, bionafta a rostlinné oleje. [29] 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuh%C3%A9_biopalivo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapaln%C3%A9_biopalivo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plynn%C3%A9_biopalivo
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Obr. 13 Výroba a zpracování biopaliv – dynamické schéma koloběhu uhlíku 

Zdroj: [29] 

Využití biopaliv je však i kontroverzní téma. Při jejich výrobě jsou spotřebovávány zemědělské 

plodiny (např. obilí, kukuřice, řepka, sója) pro nepotravinové účely. Přitom kvůli dnešní 

potravinové krizi strádá přibližně 100 miliónů lidí. Problémem je i vysoká energetická 

náročnost některých procesů výroby. Jen samotné pěstování rostlin vyžaduje spousty úrodné 

půdy, hodně vody, hnojiv a mechanizace. [41] 

Biopaliva tzv. 2. generace se vyrábí z rostlinných odpadů, případně speciálně pěstovaných 

energetických rostlin. K jejich pěstování lze využívat málo úrodné půdy. Jak se ale ukazuje, ze 

slámy, dřevní štěpky a pilin se líh získává poměrně těžko. V současnosti jsou proto naděje 

upínány na biopaliva tzv. 3. generace. Tato alternativní paliva vznikají z vodních řas, 

produkujících malé kapky oleje, které pak mohou být snadno přeměněny na výsledné palivo. 

Výnos na jeden hektar může být až 30krát vyšší než při použití energetických rostlin. Tato 

technologie je však na samotném počátku. 

Využívání úrodné půdy a plodin k výrobě biopaliv vede k oprávněným obavám o dostatek 

potravin.  V roce 2008 se odehrávala po celém světě vzrušená diskuse o biopalivech. Stále se 

vedou spory o to, zda jde skutečně o „čistší" energii a zda její využívání jako paliva nevede k 

neúměrnému zdražování jídla v nejchudších zemích. [23]  
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Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nedávno ostře kritizovala 

využití biopaliv a konstatovala, že podpora těchto paliv vede k prudkému růstu cen potravin a 

k ničení přírody. Plodiny pěstované v Evropě a USA k produkci čistých biopaliv mohou mít 

podle některých studií na klima horší vliv než paliva z ropy. Při spalování zelených paliv se 

uvolňuje velké množství skleníkových plynů (např. NOx). [8]  

 

2.3.2.1 Bioetanol 

Bioetanol (biolíh) se vyrábí alkoholovým kvašením z biomasy. Je to stejný proces, kterým 

vzniká alkohol při výrobě piva z ječného sladu nebo vína z hroznů. V oblastech s tropickým a 

subtropickým podnebím se častokrát používá cukrová třtina, v Evropě jsou základními 

plodinami produkce bioetanolu cukrová řepa, obilí, kukuřice a brambory. V klimatických 

podmínkách ČR je nejprospěšnější obilí, a to tritikále nebo pšenice. Z tuny pšenice se vyrobí 

okolo 360 l etylalkoholu. Z hektaru pšenice je výtěžek asi 5,6 tun pšenice, z které lze vyrobit 

zhruba 2 100 l bioetanolu. 

Biolíh patří k biopalivům tzv. 1. generace.  Na jeho výrobu se používají rostliny obsahující 

větší množství škrobu a sacharidů (cukrů), např. kukuřice, obilí nebo brambory. [32]  

Bioetanol se používá pro spalování v zážehových motorech, a to buď samotný, nebo je míchán 

v určitém podílu s benzínem. Ve srovnání s naftou má bioetanol menší výhřevnost, malou 

vznětlivost, která se vyjadřuje cetanovým číslem 7 a velmi nízkou mazací schopnost. Cetanové 

číslo je hodnota značená zkratkou CČ či CN. Udává kvalitu motorové nafty ze zřetele její 

vznětové charakteristiky. Čím značnější cetanové číslo palivo má, tím je jakostnější. Motor s 

přímým vstřikováním poté lépe startuje, má navíc vyšší výkon, klidnější a hladší chod a 

v neposlední řadě výfukové plyny obsahují méně nežádoucích exhalací hoření. Kvůli lepšímu 

výkonu padá spotřeba pohonných hmot. Toto všechno vede k redukci zatížení životního 

prostředí. Díky malé výhřevnosti je měrná spotřeba bioetanolu větší, než je spotřeba nafty, 

proto se palivový systém motorů musí pro bioetanol přizpůsobit. Velké problémy může vyvolat 

i nepatrný objem vody v palivu, která na sebe váže bioetanol. Bioetanol by mohl způsobit 

rezivění některých součástí, především pak palivového příslušenství motoru a dále reaguje 

velmi agresivně na některé druhy plastů a pryží. Tyto negativní vlastnosti je možno úspěšně 

ovlivnit složkami na základě nitrátů a éterů, které se do bioetanolu dodávají podle doporučení 

výrobců v množství okolo 4-12 %. Vznětový motor na bioetanolové palivo je poté lehce 
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odlišný od motoru naftového, jelikož vlastnosti bioetanolu jsou až na výhřevnost upraveny 

prostřednictvím přísad tak, aby byly podobné vlastnostem nafty. Kvůli menší výhřevnosti 

bioetanolu je nezbytné adaptovat palivové příslušenství motoru tak, aby dovolilo zřejmé 

zvýšení vstřikované dávky až 1,7krát. Díky lepšímu průběhu spalování se pro provoz na 

bioetanol zvyšuje kompresní poměr prvotního naftového motoru až na 28:1. 

U čerpacích stanic je označen zkratkou E následovanou procentuálním podílem bioetanolu v 

palivu. Nejčastěji je používán E 85, který obsahuje 85 % bioetanolu a 15 % bezolovnatého 

benzínu. V ČR zatím není moc rozšířen, v některých zemích, např. ve Švédsku, je však velmi 

populární. Přimíchávání menšího množství bioetanolu do benzínu (4,5 %) je v současné době 

v ČR povinné. [29]  

Spousta měření výfukových škodlivin ukázala, že ve srovnání s emisemi u provozu na naftu 

dochází ke zmenšení obsahu pevných částic, ke značnému zvýšení obsahu oxidu uhelnatého a 

nespálených uhlovodíků uvnitř výfukových plynů a také ke snížení obsahu oxidů dusíku. 

Bioetanol nemá v přítomnosti u vznětových motorů v Evropě široké využití až na výjimku 

Švédska. Městské autobusy označované E95, které vyrábí firma SCANIA, mají motory 

optimalizované pro provoz na bioetanolové palivo. Asi 400 městských autobusů je v provozu 

ve Stockholmu a asi 250 autobusů v dalších městech. [13]  

 

Výhody: 

Mezi největší výhody používání bioetanolu ve srovnání s benzínem jsou nižší náklady na jeho 

výrobu, snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) a toxických zplodin a vyšší oktanové číslo. Z 

jednoho hektaru obilí lze v podmínkách ČR získat asi 1 600 litrů bioetanolu. Při spalování 

bioetanolu E 85 se snižují emise oxidu uhličitého (CO2) až o 70 %, snižují se rovněž emise 

prašných částic (PM) a polyaromatických uhlovodíků (PAU). 

Nevýhody: 

Pro provoz automobilu na bioetanol je potřeba motor speciálně upravit. Díky jeho vlastnostem 

má o něco vyšší výkon, ovšem i vyšší spotřebu paliva.  

 

2.3.2.2 Bionafta 

Bionafta je ekologické palivo rostlinného původu vyrobené z oleje pocházejícího z tzv. 

energetických plodin. Základním materiálem pro výrobu bionafty je olej, který se získává 
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lisováním většinou řepkového semene. Asi 1 200 litrů oleje lze získat z hektaru řepky. Lze ale 

využít i jiné olejnaté plodiny, např. slunečnici, sóju. Bionafta se používá pro spalování ve 

vznětových motorech, jako substituce za naftu. 

Bionafta vytvořená esterifikací rostlinného oleje zlepšuje proces hoření a snižuje viskozitu 

látky, takže se více přibližuje motorové naftě. Sníží se měrná hmotnost olejů, proto se v 

porovnání s motorovou naftou zvýší spotřeba paliva o 7-10 % při stejné tepelné účinnosti. 

Seřízením motoru lze dosáhnout stejných výkonů, jako při provozu na naftu. Z ekologického 

hlediska je výhodou jejich nejedovatost a plná biologická odbouratelnost při případném úniku 

do půdy při havárii. [33] 

 

Obr. 14 Dělení bionafty dle výroby a zdrojů 

Zdroj: [15] 

Studený start je možný do -10° C. Pro použití v motoru je nutný souhlas výrobce. 

Podstatou bionafty je chemická látka nazývaná metylester řepkového oleje (MEŘO). Jelikož 

produkce metylesteru je nákladnější než výroba běžné motorové nafty, směšuje se „čistá 

bionafta“ s lehkými ropnými produkty, a to z důvodu cenové konkurenceschopnosti. 

Důsledkem je palivo obsahující 30 % metylesterů a 70 % ropných látek, které si uchovává svou 

biologickou odbouratelnost a vlastnostmi se spíše blíží běžné naftě. Z tohoto důvodu se dá bez 

sebemenších problémů smíchat s ropnou naftou. Při nízké účasti bionafty dokonce není 

zapotřebí modifikovat motory vozidel. V České Republice je, stejně jako u biolihu, vymezena 

povinnost vmíchávání 6,3 % části bionafty do klasické nafty. 
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Při spalování v motoru bionafta lépe hoří, snižuje tak kouřivost naftového motoru, zplodiny 

jsou prakticky bez SO2, proti naftě mají méně uhlovodíků a sazí. Emise CO2 jsou prakticky 

stejné, vyšší je jen obsah některých oxidů dusíku. Palivo je použitelné bez úprav motorů. 

Vzhledem k nižší výhřevnosti se asi o 5 % snižuje výkon. U motorových olejů dochází k ředění, 

proto je nutno častěji kontrolovat jejich jakost. Methylester lze bez problémů mísit s naftou, 

zvyšují se nároky na použití pryžových materiálů a plastů, které přicházejí do styku s palivem. 

Nevhodný je přírodní kaučuk a styrol (butadienový kaučuk). Má také vysokou mazací 

schopnost a snižuje tak opotřebení motoru. [29] 

 

Obr. 15 Vývoj výroby bionafty v Evropě 

Zdroj: [61] 

Výhody: 

Pro využití bionafty není třeba budovat speciální čerpací stanice, jako v případě LPG nebo 

CNG. 

Nevýhody: 

Jednou z hlavních nevýhod bionafty je energetická náročnost celého výrobního procesu a také 

vysoká produkce skleníkových plynů při výrobě. Poměrně významnou nevýhodou je zkrácená 

doba skladování. Bionafta totiž poměrně rychle stárne, neměla by zůstat ve vozidle déle jak 

jeden měsíc. 
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Z řady negativních vlastností bionaft lze dále uvést nízkou tepelnou a oxidační stabilitu 

vedoucí ke vzniku usazenin při skladování a k tvorbě viskózních směsí, které mohou ucpávat 

palivový systém, především filtry. Za přítomnosti vody probíhá hydrolýza esterů a vzniklé 

produkty mohou za určitých podmínek polymerizovat. Po přechodu z používání nafty na 

bionaftu se rozpouští úsady na palivovém systému a nepříznivě ovlivňují funkci palivových 

filtrů a vstřikovacích trysek.
 

 

2.3.2.3 Rostlinné oleje 

Rostlinné oleje lze spalovat přímo, a to v upravených dieselových motorech. Automobil je pak 

schopen spalovat běžný rostlinný olej, který se používá v kuchyni. Olej, který se do nádrže 

auta lije, nemusí být ani nový - po vyčištění od usazenin a odfiltrování vody je možné jezdit 

na použitý olej, například z fritovacího hrnce z restaurací. [50]  

 

Obr. 16 Lán s řepkou olejkou 

Zdroj: [34]  

Emise motoru provozovaného na olej mohou být vyšší i nižší než při provozu na naftu, záleží 

na typu motoru. Pouze emise oxidu uhličitého (CO2) a polyaromatických uhlovodíků (PAU) 

jsou vždy nižší. Obsah jednotlivých škodlivin ve výfukových plynech motorů provozovaných 

na rostlinné oleje závisí výrazně na konstrukčních a seřizovacích parametrech motoru a na 

průběhu spalování. [13]  

Využití rostlinných olejů jako paliva však naráží na přístup výrobců motorů vozidel, kteří pro 

své motory doporučují provoz pouze s naftou nebo s bionaftou. Věc má tedy jeden háček. Podle 

silničního zákona lze vozidlo provozovat jen s pohonnými hmotami předepsanými výrobcem. 

Palivo musí také vyhovovat příslušným normám. Z tohoto pohledu je provoz většiny 

automobilů na olej problematický a řidiči se tak mohou setkat s problémy. Zákonné a poměrně 

obvyklé je použití olejů jako paliva např. v USA. 
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Největší význam pro jejich výrobu má ve střední Evropě řepka olejka, a to vzhledem k velkým 

osevním plochám, dosahovaným výnosům, vyřešené technologii sklizně a také univerzálnosti 

produkce. Vzhledem k výše uvedeným potížím nenalezly doposud oleje jako motorové palivo 

širší uplatnění. [34]  

Výhody: 

Výkon motoru se přechodem na olej mění jen málo nebo vůbec, stejně je na tom i jeho spotřeba. 

Z ekologického hlediska je výhodou jejich nejedovatost. Palivo je rychle biologicky 

odbouratelné. Spaliny obsahují méně škodlivých produktů než spaliny motorové nafty.  

Nevýhody: 

Čisté rostlinné oleje mají jako motorová paliva nevhodné vlastnosti, zejména vysokou 

viskozitu, velmi nízké cetanové číslo, nízkou výhřevnost, vysokou teplotu tání, malou tepelnou 

a oxidační stabilitu. Zásadní nevýhodou, která s sebou nese i finanční investici, však je, že 

motor je třeba upravit. 

Pro použití v motorech s přímým vstřikem paliva musí být olej pro snížení viskozity 

předehříván na teplotu alespoň 70° C. Ve spalovacím prostoru, na vstřikovacích tryskách, ale 

i v palivovém systému mohou vznikat po delší době provozu motoru úsady. Rostlinné oleje 

způsobují rychlejší stárnutí motorového oleje, a proto je nutné zkrátit intervaly pro jeho 

výměnu. Problematické je též spouštění a ohřev studeného motoru, takže pro tyto režimy bývá 

u mnohých motorů použita nafta. Nedostatkem je silné zakarbonování spalovacích prostorů 

motorů s přímým vstřikem paliva. 

2.3.3 Bioplyn 

Bioplyn se je získáván metanogením kvašením organických látek. Nejobvyklejšími látkami 

jsou chlévská mrva, prasečí kejda a zbytky v městských čistírnách (kalový plyn). Bioplyn tvoří 

směs plynů (55-75 % metan, 25-40 % oxid uhličitý, 1-3 % další plyny - vodík, dusík, 

sirovodík). Bioplyn pro využití jako pohon motorových vozidel je nutno zbavit nadbytku 

nežádoucích směsí, především oxidu uhličitého a sirovodíku. Pro rychlé čerpání se 

komprimuje na tlak 250-300 barů, tlak v nádrži je 50-100 barů. 

Předností jsou nižší emise oproti benzínu a přibližně 30 % úspora nákladů na palivo. 

Handicapem současného využívání bioplynu jako paliva je jeho omezené množství a pouze 

místní využití. Bioplyn v dopravě nalézá nejrozšířenější uplatnění v Evropě (Švédsko, Dánsko, 
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Rakousko, Švýcarsko, Francie a Itálie), ale i ve světě (USA, Brazílie, Chile, Nový Zéland). 

[22]
 

2.3.3.1 Biometanol 

Produkce biometanolu ze dřeva je ve světě známa již velice dlouho. Metanol však mnohdy 

vystupoval jen jako vedlejší produkt při produkci dřevěného uhlí, a to s velice nízkým 

výtěžkem. Nyní se stav radikálně změnil. Dřevěné uhlí ztratilo na důležitosti a metanol se stal 

pro vozidla významným palivem. Nejpočetnější množství metanolu je vyráběno v Brazílii, 

USA a Švédsku. Metanol je jedovatá látka, čistá tekutina bez zápachu, která se v přírodě 

objevuje jen ojediněle. Metanol je možné zhotovit nejen z biomasy, ale i z vybraných fosilních 

paliv, jako je zemní plyn nebo uhlí. Handicapem produkce metanolu z biomasy je jeho 

dvojnásobná cena ve srovnání se syntetickým metanolem produkovaným ze zemního plynu.  

Zajímavostí je také to, že z metanolu je možné vyrobit benzín, avšak celý proces výroby 

probíhá s energetickou ztrátou, a proto se nevyužívá. Metanol je možné převést na vysoce 

oktanové palivo při relativně nízkých nákladech. Takové palivo neobsahuje síru a velmi málo 

znečišťuje životní prostředí. Při výrobě metanolu jsou dvě důležité otázky. Jaké množství 

biomasy je třeba na výrobu, a jaký je poměr získané a vložené energie z takové výroby. [29] 

Z jedné tuny bezvodé biomasy lze vyrobit 700 litrů metanolu. Poměr nabyté energie (metanol) 

a vložené energie na jeho výrobu je podřízený hlavně způsobu výroby. Při zhotovování 

metanolu z obnovitelných zdrojů je tento poměr velmi výhodný. [23]
 

 

2.4 Legislativa 

Je zřejmé, že využívání alternativních pohonů s využitím odpovídajících typů paliv nebo 

energií, se musí řídit pevně danými pravidly a není možné ponechat vše pouze na okamžité 

poptávce trhu, případně na aktivitách různých skupin prosazujících výhradně své vlastní 

ekonomické zájmy. Tato pravidla musí vycházet z důkladného zkoumání dané problematiky v 

celé její šíři a nesnažit se vyzdvihovat pouze výhody konkrétního řešení, ale stanovit také 

veškerá plynoucí rizika a následně způsoby jejich řešení. 

Příkladem může být možnost využití elektrické energie v dopravě, kterou jedna skupina 

„odborníků“ vychvaluje jako jediný ekologický druh pohonu, ale už dále neřeší s tím 

související problémy od výroby samotné elektrické energie, přes výrobu pohonných baterií, 

spotřebu energie k jejich výrobě, až po konečnou ekologickou likvidaci. Pokud nebude tato 
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problematika řešena také legislativně, můžeme se dočkat doby, kdy sice samotná vozidla 

nebudou produkovat žádné škodliviny, ale všude kolem nás budou hromady použitých 

pohonných baterií, které nebude mít nikdo povinnost likvidovat, a to ani jejich výrobci. A že 

by taková situace mohla opravdu nastat, je vzhledem k ceně ekologické likvidace docela reálný 

stav. 

Na druhé straně je však nutné si položit otázku, zda by se nové možnosti využití alternativních 

paliv k pohonu motorových vozidel dokázaly v dopravě samy prosadit, zvláště pokud 

znamenají zvýšené náklady na pořízení takového vozidla a majitel by neměl jistotu, že se mu 

takto vynaložené prostředky vrátí v nižších cenách paliva, které bude například daňově 

zvýhodněno. [34] 

Dnes asi není dost dobře možné, aby si pravidla v oblasti využívání paliv stanovovaly 

jednotlivé země zvlášť. Proto se celého procesu podpory ve využití alternativních paliv v 

dopravě na evropském kontinentu ujala na konci 20. století Evropská unie, Evropský parlament 

a Evropská komise začaly již od roku 1993 přijímat řadu legislativních opatření, které vedly 

nejprve k prvnímu zavádění biopaliv v dopravě a následně stanovily postupy nahrazování části 

motorových vozidel s pohonem na benzín a motorovou naftu vozidly s pohony alternativními, 

zejména pak s pohonem na zemní plyn (CNG). 

Nejvýznamnější z celé řady legislativních dokumentů vydaných Evropskou unií v oblasti 

alternativních paliv jsou: 

▪ Rozhodnutí Rady EU č.93/500/EHS (září 1993) - o nahrazení 5 % paliv v dopravě 

palivy z obnovitelných zdrojů, 

▪ Stanovisko Rady EU (říjen 1997) - o podpoře pohonných hmot s obsahem bioethanolu, 

▪ Bílá kniha Evropské dopravní politiky s podtitulem “Evropská dopravní politika pro 

rok 2010, čas rozhodnutí” (září 2001) - s úkolem pro výrobce snížit do roku 2008 o 25 

% emise CO u nových vozidel a využití alternativních paliv v osobní dopravě, 

▪ Program pro využití alternativních pohonných hmot v dopravě (listopad 2001), 

▪ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES (květen 2003) - o zajištění 

povinného podílu biosložek v motorovém benzínu a naftě, 

▪ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/96/ES (říjen 2003) -  o možnosti snížení 

sazby spotřební daně na biopaliva nebo jejich směsí atd. 
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Na tuto evropskou legislativu pak v jednotlivých zemích dále navazují různé způsoby podpory 

alternativních paliv v dopravě, a to od snižování spotřebních daní na „ekologická“ paliva, 

finanční podporu na koupi vozidel se sníženou produkcí emisí nebo třeba podpory hromadné 

dopravy s „čistými“ vozidly. 

Je zřejmé, že ani Česká republika jako řádný člen Evropské unie nemůže zůstat stranou těchto 

snah o řešení problémů se znečištěním životního prostředí, zejména v případě emisí oxidů síry 

(SO2), uhlíku (CO, CO2), dusíku (NOx) nebo polétavého prachu. Proto také v České republice 

byla v minulých letech přijata řada významných legislativních dokumentů, usnesení a dohod s 

cílem podpořit rozvoj a použití ekologických paliv v dopravě. 

Jedná se například o dokumenty: 

▪ Usnesení vlády ČR č. 563 (květen 2005) - přijetí tzv. Bílé knihy Evropské dopravní 

politiky z roku 2001, 

▪ Dohoda mezi MPO ČR a plynárenskými společnostmi (březen 2006) - o výstavbě 100 

plnících stanic CNG do roku 2020 na území České republiky, 

▪ Národní program snižování emisí České republiky (červen 2007), 

▪ stabilizace spotřební daně na CNG (2007) - rozhodnutím vlády o spotřební dani na 

CNG s výhledem do roku 2020, 

▪ Zákon č. 246/2008 Sb. - o silniční dani pro vozidla určená k dopravě osob nebo vybraná 

vozidla pro dopravu nákladů s alternativními pohony, 

▪ Usnesení vlády ČR č. 1592 - o obměně vozového parku veřejné správy za ekologická 

vozidla, a další. 

Výše uvedená mezinárodní stanoviska, doporučení a směrnice, stejně jako dokumenty 

národních vlád, jsou pouze jednou částí legislativních dokumentů, Tou druhou částí a z 

pohledu provozování vozidel s pohonem na alternativní paliva ještě důležitější, jsou technické 

normy, technická pravidla, zákony, jejich prováděcí vyhlášky a podobně. Jejich uvedení do 

praxe, a hlavně jejich dodržování by mělo být zárukou, že budou potřebná zařízení nejen 

bezpečně konstruována, vyráběna a stavěna, ale také bezpečně v souladu s těmito předpisy 

provozována. [25] 
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3. Teoretická východiska dopravních prostředků v průmyslu 

V průmyslu České republiky figuruje především doprava pomocí vozidel. Letadla a plavidla 

se používají spíše jen pro mezinárodní dopravu. Pro vnitropodnikovou dopravu se používají 

například mostové jeřáby, pásové dopravníky nebo vysokozdvižné vozíky. Pro dopravu vně 

podniku se nejčastěji využívá doprava silniční, kam patří automobily, kamiony, nákladní vozy 

a další. Druhou nejrozšířenější vnější dopravou v průmyslu je doprava železniční. 

3.1 Silniční vozidla 

Silniční vozidla jsou vozidla pohybující se motorickou silou a jsou určená pro přepravu osob 

a nákladů všeho druhu. Rozdělují se na: 

▪ Motorové vozidlo – druh silničního vozidla, které je poháněno svým vlastním 

motorem a dá se k němu připojit přípojné vozidlo. 

▪ Přípojné vozidlo – je silniční vozidlo, které není poháněno svým vlastním motorem a 

je napojeno na motorové vozidlo, patří zde například přívěsy nebo návěsy. 

Vozidla můžeme rozdělovat podle dalších kritérií viz. Obr. 17. 

 

Obr. 17 Rozdělení vozidel 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dále se motorová vozidla rozdělují do kategorií dle zákona č. 56/2001 Sb.  

▪ L – Motorová vozidla, která mají méně než čtyři kola 

▪ M – Motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly, které jsou používány pro dopravu osob 

▪ N – Motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly, které jsou používány pro dopravu 

nákladů 

− Přípojná vozidla 

▪ T – Zemědělské nebo lesnické traktory 

▪ S – Pracovní stroje 

▪ R – Vozidla, která nelze zařadit do uvedených kategorií 

Pro tuto disertační práci budou stěžejní vozidla, která se řadí do kategorie M a N, tedy vozidla, 

která se nejčastěji vyskytují v průmyslových podnicích a slouží pro přepravu osob či nákladů. 

[56] 

3.1.1 Vozidla kategorie M 

V kategorii M1 se nacházejí vozidla s nejvýše osmi místy k přepravě osob kromě místa pro 

řidiče nebo také víceúčelová vozidla (viz. Obr. 18). 

V kategorii M2 jsou vozidla, která nabízí více než osm míst určených pro přepravu osob kromě 

řidiče a jsou omezeny nejvyšší přípustnou hmotností, která nesmí přesáhnout 5 tun. 

V kategorii M3 jsou vozidla, která nabízí více než osm míst určených pro přepravu osob kromě 

řidiče a zároveň jejich nejvyšší přípustná hmotnost přesahuje 5 tun. 

 

Využití vozidel kategorie M v průmyslovém podniku 

Osobní vozidla se nejčastěji používají pro přepravu osob. Stejně je tomu i u průmyslových 

podniků. V určitých případech je možnost využít osobní automobil pro přepravu materiálů, 

nákladu nebo zboží. Tento přepravovaný prvek musí však mít omezenou hmotnost a rozměr. 
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Obr. 18 Typické vozidlo kategorie M1 

Zdroj: [62] 

3.1.2 Vozidla kategorie N 

V kategorii N1 jsou motorová vozidla, která mají nejvyšší přípustnou hmotnost nižší než 3,5 

tuny. 

V kategorii N2 jsou motorová vozidla, jejichž hmotnost převyšuje 3,5 tuny, avšak zároveň 

nepřevyšuje 12 tun. 

V kategorii N3 jsou motorová vozidla, která mají nejvyšší přípustnou hmotnost vyšší než 12 

tun (viz. Obr. 19). 

Využití vozidel kategorie N v průmyslovém podniku 

Vozidla kategorie N slouží v průmyslových podnicích primárně pro přepravu nákladů. Může 

se jednat o dopravu od dodavatelů – přeprava materiálů pro výrobu, přeprava polotovarů atd., 

také se využívá pro dopravu k odběratelům – přeprava hotových výrobků, přeprava zboží, 

přeprava ke kooperacím atd. Některé podniky mají svůj vlastní vozový park a mohou 

disponovat vlastními nákladními automobily a kamiony, což nese své výhody i nevýhody. 

V opačném případě si průmyslový podnik zajišťuje dopravu u externích dopravců. [32] 
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Obr. 19 Typické vozidlo kategorie N3 

Zdroj: [32] 

3.2 Železniční vozidla 

Stejně jako silniční vozy se v průmyslovém podniku hojně využívají také vozy železniční. Ne 

každý podnik má ovšem přímý přístup ke kolejové síti. 

 Železniční doprava je kolejová doprava, která je provozována na železniční dráze. Oproti 

dopravě silniční se kolejová doprava vyznačuje relativně malou spotřebou energie na 

tunokilometr. Tento fakt je dán nízkým valivým odporem podvozku vůči železniční dráze. 

Dalším významným rozdílem mezi silniční a železniční dopravou je v tom, že na železnici je 

pohyb zakázán a žádá se o jeho povolení, kdežto v silniční dopravě je pohyb povolen vždy a 

omezuje se pouze ve výjimečných případech. [56] 

Lokomotivy 

Lokomotiva je individuální hnací kolejové vozidlo, které je určeno pro pohyb a posun 

vlakových souprav, skládajících se z železničních vozů. 

Lokomotivy jsou rozděleny podle druhu trakce a účelu a také jsou charakterizovány rozchodem 

kolejí, maximální rychlostí, adhezní hmotností, tahem a uspořádáním podvozku. 
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Rozdělení podle druhu trakce:  

▪ Dieselové – pohonem je naftovým motor. Dále se rozdělují na dieselhydraulické, 

dieselmechanické a dieselelektrické. 

▪ Elektrické – pohonem je elektromotor. Dále jsou rozděleny na stejnosměrné, střídavé 

a více systémové. 

▪ Parní – pohonem je pístový parní stroj a tlaková pára. Dále se dělí na jednočinné a 

dvojčinné. 

▪ Experimentální – mohou být poháněné lineárním motorem, turbínou, vrtulí apod. 

Rozdělení podle účelu: 

▪ Rychlíkové lokomotivy s vysokou maximální rychlostí. 

▪ Nákladní lokomotivy s vysokým tahem a adhezní hmotností. 

▪ Osobní lokomotivy pro místní dopravu 

▪ Universální lokomotivy pro nákladní a osobní vlaky. 

▪ Posunovací lokomotivy s menším počtem hnacích náprav a s nízkou maximální 

rychlostí. 

▪ Důlní lokomotivy pro dopravu v dolech. 

▪ Ostatní lokomotivy. 

Železniční doprava je rozdělena na nákladní a osobní. Železnice je stále významným a 

prakticky nenahraditelným přepravcem velkých objemů materiálů a osob, přestože s rozvojem 

letecké a silniční dopravy ve druhé polovině dvacátého století význam upadl. Pro tuto 

disertační práci je stěžejní doprava nákladní. 
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Obr. 20 Nákladní lokomotiva 746 006-6 + 746 005-8 

Zdroj: [49] 

Nákladní vozy 

Jedná se o tažené železniční vozidlo, které je lidově označováno jako vagon. Nákladní vozy se 

svou stavbou přizpůsobují přepravovaným nákladům. Rozdělují se na dvou – nápravové či 

podvozkové s dvou – nápravovým podvozkem.  Jsou stavěny na menší rychlost a mohou se 

vyznačovat rozsochovým vedením dvojkolí, jednostupňovým vypružením a ocelovými 

pružinami nebo pružnicemi a špalíkovou brzdou. 

 V současnosti se z důvodu zvyšování rychlosti přepravy nákladů začínají u nákladních vlaků 

prosazovat prvky, které se používají u vozů osobních, jako například kotoučové brzdy a 

hydraulické tlumiče. [49] 
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Obr. 21 Vagon pro přepravu nákladů 

Zdroj: [62] 

Využití železniční dopravy v průmyslovém podniku 

Železniční dopravu může podnik využívat pouze v případě, že má přímý přístup k železniční 

kolejové síti. U železniční dopravy si podnik nejčastěji objednává externí přepravu od 

přepravce. Velikou výhodou železniční dopravy je možnost velkého objemu přepravovaného 

materiálu a relativně nízké náklady spojené se samotnou přepravou. 

 

3.3 Vnitropodnikové dopravní prostředky 

Vzhledem k faktu, že v průmyslových podnicích se často ve výrobních procesech manipuluje 

s materiály o velkých rozměrech a hmotnostech, je zapotřebí zabezpečit také dopravu uvnitř 

podniku pomocí strojů a zařízení. 

Mostový jeřáb 

Pro manipulaci s náklady, které se hmotnostně pohybují v řádech tun se nejčastěji v 

průmyslových podnicích používají mostové jeřáby, které zajistí rychlý přesun daného nákladu 

na určenou pozici ve výrobní hale. Pro manipulaci s mostovým jeřábem je zapotřebí školený 
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pracovník, který může jeřáb ovládat buď přímo z kabiny jeřábu nebo pomocí dálkového 

ovládání ze země. 

Hlavní části jeřábů jsou jeřábový most s pojezdovými příčníky a kočka s hákem, lanem a 

zdvihadlem. Manipulační plocha jeřábu bývá nejčastěji obdélníková. Délka manipulační 

plochy závisí hlavně na délce dráhy mostového jeřábu. Šířka plochy určené pro manipulaci je 

odvozena délkou mostu jeřábu. Jeřáb se pohybuje po dvou kolejnicích, které vedou rovnoběžně 

se stěnami haly a jsou umístěné ve výšce na podpěrách. [56] 

 

Obr. 22 Mostový jeřáb 

Zdroj: [63] 

Vysokozdvižné vozíky 

Vysokozdvižné vozíky se v průmyslových podnicích hojně používají pro přepravu materiálů 

či nákladů o nižších hmotnostech. Jejich výhodou jsou relativně malé náklady na pořízení a 

dobrá ovladatelnost. Pomocí vysokozdvižného vozíku (dále jen VZV) je řidič schopen 

vertikálně manipulovat s daným nákladem.  

Konstrukčně jsou VZV nejčastěji koncipovány jako kolové. Pro samotnou přepravu nákladů 

jsou VZV vybaveny zdvihacím rámem a nosičem vidlí, který nese tzv. ocelové trny. Nejčastěji 

VZV manipuluje s nákladem, který je uložen na paletě. [32] 
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Podle pohonu se VZV dělí na spalovací a elektrické. Spalovací motory se dále dělí na 

benzínové, dieslové, propanbutanové a CNG. Plynem nebo elektricky poháněné VZV se 

mohou používat také v uzavřených prostorách, což je jejich výhoda. 

 

Obr. 23 Vysokozdvižný vozík při manipulaci s nákladem na paletě 

Zdroj: [63] 

 

Využití vnitropodnikové dopravy v průmyslu 

V průmyslových firmách se nejčastěji při manipulaci s těžkými náklady využívá kombinace 

výše uvedených manipulačních strojů – mostových jeřábů a vysokozdvižných vozíků. Ruční 

manipulace je reálná pouze v případech, kdy má náklad nízkou hmotnost. Pokud má 

průmyslový podnik vhodné zázemí v oblasti vnitropodnikové dopravy, měl by být schopen 

efektivně manipulovat s náklady, materiály či zbožím a tím pádem uspokojovat potřeby svých 

zákazníků v co nejkratších časových intervalech. [32] 
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4. Využití alternativních pohonů v průmyslovém provozu 

4.1 Dopravní prostředky v provozu hutního podniku z pohledu možného 

využití alternativních pohonů 

Možnosti využití alternativních pohonů motorových vozidel z pohledu provozu průmyslového 

podniku jsou dnes téměř neomezené a bude vždy záležet na konkrétních podmínkách 

společnosti, do jaké míry se rozhodne alternativní paliva ve svém vozovém parku využívat. Při 

zavádění je vždy potřeba vycházet z toho, zda se jedná o dopravu (přepravu) vnější nebo 

vnitropodnikovou, silniční nebo železniční, příp. další manipulační prostředky, viz předchozí 

kapitola. 

Při rozhodování o využití alternativních pohonů v podmínkách společnosti je tedy v zásadě 

nutné potřeba brát v úvahu tyto hlavní faktory: 

▪ profesní zaměření společnosti, 

▪ velikost areálu společnosti a míra manipulace s materiálem nebo výrobky uvnitř areálu, 

▪ potřeba přepravy mimo areál společnosti, objem přepravy a průměrný denní akční 

rádius dopravních prostředků, 

▪ skladba a počet dopravních prostředků, jejích stáří a plánované investice do pořízení 

nových vozidel, 

▪ dostupnost alternativních paliv, resp. potřebných zdrojů energie a podobně. 

4.1.1 Osobní automobily 

Nejčastěji je možnost pohonu dopravních prostředků na alternativní paliva využívána v 

průmyslových podnicích u osobních automobilů. Je to dáno dnes již poměrně snadnou 

dostupností na trhu s osobními vozidly, kdy většina světových výrobců má ve své nabídce 

vozidla s různými druhy „ekologických“ pohonů, ale také širokou nabídkou možností 

přestavby osobních automobilů na pohon plynem, který je dnes velice oblíben nejen u 

firemních vozidel. Dalším plusem je v případě již zmiňovaných „plynových“ vozidel často již 

nevýznamný rozdíl v pořizovací ceně oproti vozidlu s pohonem pouze na automobilový benzín 

nebo motorovou naftu a rychle se zvyšující počet veřejných čerpacích stanic, kde je možné 

tlakové lahve palivem doplnit (převážně LPG a CNG). V poslední době roste také počet vozidel 

s elektrickým pohonem, kde mimo vysoké pořizovací ceny byl ještě donedávna hlavním 
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limitujícím faktorem nízký dojezd vozidla na jedno nabití, a to v přímé souvislosti s malým 

počtem veřejných dobíjecích stanic. Na nové požadavky trhu reaguje také například největší 

domácí výrobce osobních automobilů a v oblíbené kategorii firemních vozidel nabízí vůz 

Škoda Octavia G-TEC, tedy vůz s pohonem na automobilový benzín a CNG s celkovým 

dojezdem při využití obou typů paliv až 1 330 km (Obr. 24). [66] 

 

Obr. 24 Škoda Octavia G-TEC - motor 1,4 TSI/81 kW G-TEC spaluje CNG a benzín  

Zdroj: [58] 

Do této kategorie lze zařadit také užitková vozidla, která jsou využívána například k přepravě 

drobných kusových zásilek na kratší vzdálenosti, zejména pak v městských aglomeracích. 

Také zde je dnes již poměrně bohatá nabídka samotných výrobců automobilů a je možné 

vybírat z několika druhů alternativních pohonů. [58] 

4.1.2 Nákladní doprava 

Zcela jiná situace zatím panuje v oblasti nákladní dopravy, kde je možnost výběru vhodné 

alternativy ke klasickým pohonům celkem omezená. Samostatně nebo v kombinaci s 

klasickými palivy se ve větší či menší míře využívá především bionafta, etanol, zemní plyn, 

případně propan-butan. 
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Velice zajímavou a stále častěji používanou variantou alternativního paliva v nákladní dopravě 

se však stává zemní plyn. Je to dáno především tím, že nejsou problémy s jeho výrobou a 

skladováním, spalováním zemního plynu se produkuje výrazně méně škodlivin, než je tomu u 

motorové nafty, provoz vozidel je bezpečný a pro provozovatele je nasazení takových vozidel 

ekonomicky výhodné. [66] 

 

Obr. 25 CNG nákladní automobil MAN na svoz komunálního odpadu 

Zdroj: [39] 

Velikost a hmotnost nádrží pak zpravidla rozhoduje o tom, v jaké formě je zemní plyn uložen 

a pro jaké typy dopravy je tedy vhodný. Použití stlačeného plynu (CNG) je doporučeno spíše 

pro provoz komunálních vozidel ve městech (svoz odpadu, čistící vozy apod.) a pro příměstský 

provoz (rozvoz zboží na kratší dojezdové vzdálenosti), zkapalněný plyn (LNG) je naopak 

vhodnější pro využití v dálkové dopravě, jak ukazuje Obr. 5 - těžký nákladní vůz pro silniční 

dopravu Iveco řady Stralis Natural Power s maximálním dojezdem na jednu nádrž zemního 

plynu až 700 km, včetně příkladu umístění nádrže na LNG (Obr. 26). 

V provozu nákladních automobilů, traktorů a dalších pracovních strojů nelze opomenout tzv. 

Diesel Gas pohony, a to v provedení Diesel Gas LPG nebo Diesel Gas CNG. Nejedná se sice 

o alternativní pohon v tom pravém slova smyslu, ale pro majitele je toto řešení ekonomicky 

zajímavé a také emise škodlivin jsou nižší než u spalování čisté motorové nafty. Ve své 

podstatě se jedná o přidávání plynu do nasávaného vzduchu, čímž ve výsledku vzniká v 

kombinaci se vstřikovanou naftou směs, která je schopná rychlejšího zapálení a dokonalejšího 

prohoření. Množství vstřikovaného plynu se liší podle provozních parametrů a celkově může 

dosahovat až 70 % při stejném výkonu a točivém momentu. [38] 
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Obr. 26 Umístění nádrže LNG  

Zdroj: [66] 

 

 

Obr. 27 Tahač návěsů Iveco Stralis Natural Power  

Zdroj: [38]  
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4.1.3 Vnitropodniková doprava 

Nezanedbatelnou oblastí, kde průmyslové podniky v provozu využívají alternativní paliva, je 

vnitropodniková doprava. Jedná se především o účelové dopravní prostředky, manipulační a 

vysokozdvižné vozíky, ale třeba také trakční vozidla na železničních vlečkách. Ještě v dobách, 

kdy se vliv provozu vozidel na životní prostředí neřešil, se běžně pro pohon manipulačních a 

vysokozdvižných vozíků užívala elektrická energie uložená v pohonných bateriích 

(akumulátorech). Tato technologie má samozřejmě také dnes v provozu manipulačních 

dopravních prostředků své místo, nicméně celá tato skupina „vozíků“ poháněná spalovacími 

motory stále častěji využívá jako palivo zemní plyn. [66] 

 

Obr. 28 Vysokozdvižný vozík na stlačený zemní plyn 

Zdroj: [49]  

Podobně na železničních vlečkách, kde není možné k pohonu trakčního vozidla využít 

elektrickou energii nebo kde je potřeba vozidlo provozovat také mimo areál podniku, se 

využívá nově pro pohon zemního plynu. Podmínkou je samozřejmě dostupnost plnícího 

zařízení. Příkladem může být přestavba původně naftové lokomotivy řady 703.8, která byla 

nově osazena plynovým zážehovým spalovacím motorem TEDOM TG 250 a tlakovými 

plynovými lahvemi (Obr. 29) [49] 
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¨ 

Obr. 29 CNG motorová lokomotiva 703.8 - Vítkovice Doprava, a.s.  

Zdroj: [63] 

Jednotlivá technická a konstrukční řešení vozidel s alternativními pohony a specifika dnes 

používaných alternativních paliv, respektive druhů energií, jsou natolik rozdílná, že je velice 

těžké provést jejich celkové srovnání a říci, který z alternativních pohonů je nejvýhodnější. 

Proto lze předpokládat, že bude vhodnější provést samostatné porovnání z pohledu dvou 

hlavních důvodů vedoucích k uvádění těchto nových pohonů do praxe. Tím prvním jsou snahy 

o snížení nebo dokonce úplnou eliminaci dopadů provozu vozidel poháněných klasickými 

palivy na životní prostředí, tedy srovnání ekologické, a na druhé straně srovnání ekonomické, 

vyjadřující výši nákladů na ujetí zvolené měrné jednotky vzdálenosti nebo celkové náklady na 

provoz vozidla. [63] 

Ze srovnání tří významných bariér – ekonomických (cena paliva), environmentálních (přínos 

ke snížení emisí skleníkových plynů) a geografických (bezpečnost dodávek), které nabízí 

tabulka č. 3, je patrná složitost problematiky rozvoje alternativních paliv a potřeba vyvážného 

přístupu, který bude dostatečně flexibilní, aby umožnil získat nejvyšší podporu pro taková 

alternativní paliva, která jsou nejblíže udržitelnosti. [62] 
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Tab. 3 Srovnání klíčových charakteristik vybraných paliv 

* uvažováno s cenou ropy 48 a 70 $/barel (všechny ceny jsou uváděny bez daně) 

** vyžaduje speciálně upravená vozidla a speciální distribuční systém 

Zdroj: [42] 

 

4.1.4 Srovnání ekologické  

Jedním z hlavních argumentů pro používání alternativních motorových paliv jsou ekologické 

důvody. Dopady provozu klasických koncepcí automobilů na ovzduší jsou v dnešní době 

relativně dobře známy i se svými důsledky pro lidské zdraví a ekosystémy. Co se týče 

alternativních konceptů dopravy tak jejich dopady v rámci provozu budou jednoznačně nižší, 

u elektromotoru a palivových článku pak v podstatě bez emisí. Problémem může však být 

zvýšení emisí při výrobě jednotlivých konceptů či jimi užívaných paliv, a to zejména s ohledem 

na zvýšení technické náročnosti výroby. [42] 

Emise u provozu automobilů, můžeme rozdělit na primární a sekundární. 

1. Primární – vznikají primárně provozem a patří mezi ně: 

 Oxidy uhlíku (CO, CO2) – významné pro svou toxicitu a dopad na klima. (Obr. 30) 

 Oxidy dusíku (NO, NO2) – souhrnně označované jako NOx – negativní dopady na 

lidské zdraví, vznik fotochemického smogu. 

 Sloučeniny síry – zejména SO2, vznik je ovlivněn kvalitou paliv v dnešní době je kvalita 

paliv řešena vyhláškou č. 357/2002 Sb. 
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 Těkavé organické látky (VOC2) – u některých jsou prokázané toxické a karcinogenní 

(benzen) účinky, uvolňování zejména při manipulaci s palivy. 

 Olovo (Pb) – bylo využíváno jako aditivum na ochranu ventilů. 

 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) – karcinogenní látky vznikající při 

nedokonalém spalování.  

 Suspendované částice (PM) – hlavním zdrojem jsou vznětové motory a opotřebení 

motoru, obrus pneumatiky a brzdových destiček. [57] 

 

Obr. 30 Produkce CO2 jednotlivými druhy dopravy 

Zdroj: [36] 

Na grafu Obr. 31 je zřejmé, že za posledních 10 let výrazně poklesla produkce olova, je to 

důsledkem omezování vozidel se spalovacími motory s olověným palivem. Ostatní emise jsou 

v postupném nárůstu. To, že je nárůst relativně malý v závislosti na exponenciálně stoupajícím 

počtu automobilů je zapříčiněn vývojem technologií omezujících produkce emisí. Tzn. 

vzhledem k tomu, že nárůst počtu automobilů je obrovský (viz kap. 2.1), nárůst emisí je 

relativně mírný. [36] 

 

 

                                                 
2 Těkavá organická látka (VOC – volatile organic compound) je organická sloučenina schopná vytvořit 

fotochemické oxidanty při reakci s oxidy dusíku, pokud je energie pro reakci dodávaná slunečním zářením. Podle 

jiné definice jsou to organické chemické látky, která mají při běžné pokojové teplotě vysoký tlak páry. 
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Obr. 31 Podíl dopravy na celkovém znečištění ovzduší 

Zdroj: [36]  

2. Sekundární – vznikající chemickou reakcí primárních emisí v prostředí, například ozón 

(O3).  

Co se týče tuhých znečišťujících látek jako primárních znečišťující látky můžeme dál 

specifikovat kadmium (Cd), nikl (Ni) a chrom (Cr) vznikající při opotřebovávání částí motoru, 

spojů a brzdového obložení. Dále zde můžeme zařadit i platinu (Pt) a rhodium (Rd) uvolněné 

z katalyzátorů. Mezi sekundární znečištění vzniklé v důsledku emisí z dopravy řadíme i smog. 

Ten jako takový můžeme rozdělit do dvou základních typů: 

 Londýnský (Redukční) – jedná se o typický smog složený z kouře (smoke) a mlhy (fog) 

za inverzních podmínek. Oxidy ze spalovacích procesů reagují s mlhou za vzniku 

kyselin. Jejich vlivem dochází k dráždění dýchacích cest. Jedná se o směs městských a 

průmyslových kouřů.  

 Los Angeleský (oxidační) – také označovaný jako fotochemický smog, vyznačuje se 

vysokým obsahem přízemního ozónu. Tento přízemní ozón vzniká zejména díky 

emisím z dopravy, jelikož ve velké míře obsahují oxidy dusíku (NOx) a těkavé 

organické látky (VOC). Z těchto dvou tzv. prekurzorů vzniká fotochemickou reakci 

zmiňovaný přízemní ozón. Tento typ smogu je agresivní, dráždivý a toxický. [36] 
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Co se týče elektromobilů z pohledu ekologie, tak při svém provozu neprodukují žádné 

exhalace, a proto v tomto životním cyklu nezatěžují životní prostředí. V úvahu je však potřeba 

vzít způsoby výroby samotné elektrické energie, způsoby jejího uchování v automobilech v 

podobě velkých a těžkých pohonných baterií, jejichž výroba znamená znovu značnou spotřebu 

energií a nerostných surovin, jejich těžbu a zpracování s mnoha riziky a dopady na životní 

prostředí, a v neposlední řadě také například způsoby ekologické likvidace těchto baterií. [12] 

Při využívání alternativních paliv v průmyslové dopravě dle zvoleného pohonu, nulových 

emisích škodlivých látek a dalších ekologických dopadech, je potřeba postupovat dle platné 

metodiky LCA (Life-Cycle Assessment), tedy metody posuzování životního cyklu, tj. 

produkce zdrojů, výroba paliva, jeho distribuce ke spotřebiteli až po fázi jeho spotřeby ve 

vozidle. 

 

Obr. 32 Metoda posuzování životního cyklu 

Zdroj: [48] 

Metoda si klade za cíl definovat a vyčíslit všechny environmentální dopady spojené s 

konkrétním produktem, a to včetně klasických a alternativních paliv, elektrické energie a 

dalších souvisejících produktů.  

LCA se zaměřuje na environmentální aspekty a možné environmentální dopady (např. 

spotřebování zdroje a environmentální následky úniků) v průběhu života produktu, od 

získávání surovin přes výrobu, užívání, úpravu po skončení životnosti, recyklaci a 

odstraňování „(tzn. od kolébky po hrob)“. Toky mezi jednotlivými etapami životního cyklu 

produktu (získávání surovin, výroba, doprava, skladování, spotřeba a zneškodňování) a 

životním prostředím přehledně znázorňuje Obr. 33. [9] 
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Obr. 33 Grafické znázornění životního cyklu produktu  

Zdroj: [9] 

Pro hledání odpovědí na otázky dopadů paliv a biopaliv na životní prostředí se jako 

nejvhodnější nástroj používá zjednodušená podoba LCA zvaná „well-to-wheels“ analýza. 

Jedná se o specifický typ LCA analýzy, který bývá často používán v souvislosti s hodnocením 

dopadů paliv v dopravním sektoru a různých dopravních módů, případně typů vozidel a jejich 

pohonů. Analýza bývá dělena na dvě základní části – první „od zdroje do nádrže“ (WTT – 

Well to Tank) – druhá „z nádrže na kola“ (TTW – Tank to Wheels). Obě tyto části pak zahrnují 

celý životní cyklus zv. „od zdroje na kola“ (WTW – Well to Wheels). První z nich hodnotí 

palivo od těžby základních surovin přes celý zpracovatelský řetězec až po jeho dodávku do 

vozidla, resp. dopravního prostředku. Druhá část hodnotí vlastní využití paliva. Dopady bývají 

vyjadřovány ve vztahu ke kategorii dopadu globálního oteplování jako ekvivalenty CO2. [12] 
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Obr. 34 Grafické znázornění Well-to-Tank fáze a Tank-to-Wheel fáze a LCA přístupu Well-to-Wheel 

fáze pro elektrickou železniční dopravu a dieslovou železniční dopravu.  

Zdroj: [64] 

Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě zobrazuje sloupcový graf č. X, který 

prezentuje jednotlivá alternativní motorová paliva a způsoby výroby, z hlediska porovnání 

energetické náročnosti fází „životního cyklu“ předcházejících finální spotřebě paliva ve 

vozidle (WTT). V grafu jsou uváděny relativní hodnoty WTT energie vztažené na využitelný 

energetický obsah paliva (TTW).  

Lze obecně konstatovat, že prakticky u všech alternativních motorových paliv, pouze s CNG 

a LPG, je fáze předcházející konečné spotřebě energeticky velmi náročná. Spotřebování 

energie ve fázi WTT v lepším případě odpovídá vlastnímu využitelnému energetickému 

obsahu alternativního paliva (DME, syntetická kapalná paliva, vodík vyrobený ze ZP či 

biomasy), v majoritě uvedených variant ovšem využitelný energetický obsah paliva 1,5 až 

5krát přesahuje (elektrolytický vodík, bioetanol, bionafta). Prokázalo se, že energie obsažená 
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v biomase nebo přírodních zdrojích je velmi málo koncentrovaná a početnější část 

využitelného energetického potenciálu obnovitelných zdrojů je zapotřebí rezervovat pro 

produkci alternativních paliv a nebude ji možné efektivně využít ve fázi finální spotřeby. [64] 

 

Obr. 35 Hodnocení paliv dle WTT, WTW a TTW 

Zdroj: [59] 

Graf dále přináší informaci o tom, jaký celkový podíl energie z fosilních zdrojů (WTWfos) 

připadá na jednotku energie v alternativním palivu spotřebovaném pro pohon vozidla (TTW). 

Takřka v procesu výroby jakéhokoli druhu alternativního paliva se více či méně spotřebuje 

energie z neobnovitelných zdrojů. Většinou se jedná o elektrickou energii a motorová paliva v 

zemědělství a dopravě. Zcela nejmenší konzumace energie z neobnovitelných zdrojů je spojena 

obzvláště s využitím odpadní biomasy v kogeneračních jednotkách při hromadné výrobě el. 

energie a tepla.  

Problematiku WTT – TTW – WTW výrobních nákladů alternativních paliv a produkce GHG 

plynu3 v celém procesu výroby, distribuce a spotřeby alternativních paliv ve vzájemných 

souvislostech přehledně shrnuje Obr. 36. Z prezentovaných dat naprosto jednoznačně plyne 

velká finanční náročnost úspory skleníkových plynů ve srovnání s klasickými kapalnými 

palivy na ropné bázi. [64] 

 

                                                 
3 GHG - Greenhouse gas – skleníkové plyny. Skleníkové plyny jsou plyny, vyskytující se v atmosféře Země, které 

nejvíce přispívají k tzv. skleníkovému efektu. Nejvýznamnější skleníkové plyny přirozeného původu jsou vodní 

pára, oxid uhličitý, metan a oxid dusný. 
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Obr. 36 Porovnání výrobní ceny alternativních paliv a emisí 

Zdroj: [59] 

Ideální území reprezentuje 1. kvadrant, s menšími emisemi GHG plynů a zároveň i produkční 

cenou paliva menší, než je cena konvenčních motorových paliv, nejméně příhodnou oblastí je 

pak 3. kvadrant, v kterém emise GHG plynů a současně i výrobní cena paliva vzrůstají. Do 1. 

kvadrantu lze v přítomnosti přiřadit naprosté minimum alternativních paliv, reálný je pouze 

zemní plyn – CNG. Produkce bioetanolu z odpadní slámy, popřípadě termochemická výroba 

vodíku zplyňováním dřevní hmoty bude v brzké budoucnosti stále ještě náležet mezi vývojové 

technologie s minimální výrobní kapacitou. S postupujícím nárůstem ceny ropné suroviny se 

bude posouvat vodorovná osa kříže směrem k vyšším hodnotám a tím se do 1. kvadrantu 

přemístí i další kapalná a plynná alternativní paliva a význačně se tak rozšíří spektrum 

konkurence schopných pohonných hmot (bionafta, bioetanol, syntetická nafta). [59] 

Mimo oblast reálného použití ve střednědobém i krátkodobém horizontu pravděpodobně 

zůstane produkce elektrolytického vodíku (3. i 2. kvadrant). Graf uvádí do souvislosti úsporu 

oxidu uhličitého, jako hlavního skleníkového plynu, s navýšením provozních nákladů na ujetí 

vzdálenosti 100 km v osobním automobilu různé technické úrovně. Z grafu je patrné, že 

praktické použití palivových článků (body – čtverečky), ať už přímo spalujících vodík či jiná 

konvenční kapalná paliva prostřednictvím on-board reforméru, je z ekonomického hlediska ve 
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střednědobém horizontu ve spotřebním měřítku zcela nepravděpodobné. Dominantní postavení 

bude stále patřit spalovacím motorům. [59] 

Celkové WTW emise skleníkových plynů při použití CNG jako motorového paliva vztažené 

na využitelný energetický obsah jsou menší než odpovídající emise automobilového benzinu 

a motorové nafty. Při započtení celkové bilance energie a GHG emisí u zemního plynu je 

nejrizikovějším faktorem vzdálenost ložisek. V současnosti se průměrná přeprava plynovodem 

v EU pohybuje okolo 4000 km z Blízkého východu a do budoucna se očekává její prodloužení 

až na 7000 km ze Sibiře. 

U LPG je v porovnání s benzínem a naftou snížení GHG emisí minimální, významněji však 

přispívá ke snížení rizikových polutantů, o to větší rozdíl je pak ještě u starších vozových 

parků. Zdroje LPG jsou svázány se zdroji ropy, proto se jedná o palivo střednědobého 

horizontu. Na trhu je však bezproblémová jeho dostupnost. 

Dimetyléter (DME) jde vyrobit ze zemního plynu nebo biomasy s lepší celkovou bilancí 

energií a GHG emisí než ostatní GTL či BTL syntetická paliva. Potenciál výroby DME je tedy 

poměrně velký, jeho zavedení jako motorového paliva vyžaduje obdobná technická řešení jako 

u LPG. [7] 

Existuje celá řada způsobů výroby alternativních kapalných paliv, která lze využít ve formě 

směsí s konvenčními ropnými palivy nebo i v čisté formě pro pohon současných motorových 

vozidel bez nutnosti zásadních technických změn. Bilance energií a GHG emisí v „cyklu“ 

bioetanolu a bionafty je význačně ovlivněna užitými surovinami, metodou jejich zpracování a 

rovněž i způsobem využití bočních produktů výroby. Pozitivní bilance GHG plynů je 

nejednoznačná díky použití dusíkatých hnojiv v zemědělství. Vzhledem k rostoucí spotřebě 

motorových paliv jsou v celoevropském měřítku možnosti využití zemědělské produkce pro 

výrobu kapalných alternativních paliv velmi omezené. Potenciál je v odpadní biomase či v 

cíleně neobdělávaných plochách jako je sláma nebo dřevní hmota.  

Hodnotná syntetická motorová paliva produkovaná F-T syntézou ze zemního plynu (GTL – 

Gas to Liquid) prezentují z hlediska GHG emisí celkově značnější zátěž životního prostředí 

než konvenční motorová paliva, ale pořád nápadně menší než syntetická paliva vyrobená z uhlí 

(CTL – Coal to Liquid). Syntetická GTL (nebo CTL) paliva bude reálné využívat ve středně 

dlouhém horizontu. Variace výroby syntetických paliv z biomasy (BTL – Biomass to Liquid) 

je velmi příznivá z hlediska úspory GHG plynů, ale stále ještě energeticky velmi obtížná a z 

hlediska výrobních nákladů nepříliš efektivní. [11] 
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Problematika využití alternativních paliv v dopravě vytvářela významnou část evropského 

výzkumného programu Auto-Oil II zorganizovaného v rámci Evropské komise – Directoriate 

General  for  Energy.  Na bázi výsledků experimentálních měření emisí výchozích složek 

výfukových plynů (CO, CH, NOx, PM) pro řadu různých vozidel při běžných testech EHK 83 

(osobní a lehká užitková vozidla) a EHK 49 (nákladní automobily autobusy) byly určeny 

průměrné emisní faktory pro individuální škodliviny u vozidel emisních kategoriích EURO 2 

až EURO 4. Vypočtené emisní faktory v relaci k legislativně stanoveným hodnotám pro 

konvenční motorová paliva (tj. benzin resp. motorová nafta = 1) jsou prezentovány 

v sloupcových grafech na Obr. 38 (osobní automobily) a Obr. 39 (nákladní vozidla a autobusy). 

[59] 

 

Obr. 37 Relativní emisní faktory výfukových škodlivin pro osobní automobily při spalování různých 

alternativních paliv – vztaženo na příslušné emisní limity odpovídající spalovaní automobilového 

benzínu.   

Zdroj: [59] 
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Obr. 38 Relativní emisní faktory výfukových škodlivin pro osobní automobily při spalování různých 

alternativních paliv – vztaženo na příslušné emisní limity odpovídající spalovaní motorové nafty.   

Zdroj: [59] 

Lze konstatovat, že emise základních škodlivin v případě spalování alternativních paliv jsou 

obecně výrazně příznivější než emise vznikající při spalování konvenčních automobilových 

benzinů a motorové nafty. Na postupné zpřísňování emisních limitů byl nucen reagovat 

automobilový průmysl, a to vývojem a úpravou konstrukce pohonných jednotek a systémů pro 

následnou úpravu složení výfukových plynů. To se v konečném důsledku pozitivně projevilo 

i ve snížení emisí některých, dříve problematických, polutantů ve výfukových plynech při 

používání alternativních paliv, např. celkových uhlovodíků v případě CNG plynových motorů 

nebo emisí NOx při spalování směsné nafty či bionafty. Z porovnání emisních faktorů 

charakteristických pro kapalná (bioetanol, bionafta) a plynná (CNG, LPG) alternativní 
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motorová paliva vycházejí výrazně příznivěji plynná paliva. Při použití vozidel vyšších emisní 

kategorií, tj. minimálně EURO 4, vybavených moderními účinnými systémy pro kontrolu a 

řízení spalovacího procesu a úpravu kvality výfukových plynů se rozdíly mezi jednotlivými 

druhy paliv částečně eliminují. [59] 

Relativně vyšší emise uhlovodíků v případě vozidel s CNG pohonem jsou tvořeny především 

zbytkovým nespáleným metanem, pokud by se hodnotily pouze nemetanové emise uhlovodíků 

(NMHC), tj. emise vyšších a zdravotně i rizikovějších uhlovodíků, pak v tomto porovnání se 

jeví provoz CNG vozidel ještě více ekologicky výhodnější. U osobních automobilů s 

alternativním CNG pohonem představují NMHC uhlovodíky zhruba 15 % z celkové sumy 

veškerých organických sloučenin ve výfukových plynech, zatímco u osobních automobilů s 

čistě benzinovým pohonem tvoří NMHC uhlovodíky v průměru až 90 %. U autobusů se CNG 

pohonem, tj. jednopalivových systémů, tvoří NMHC dokonce méně než 5 % z celkové sumy 

uhlovodíků ve výfukových plynech. Obsah NMHC ve výfukových plynech je sledován např.      

v USA, v Evropě se ve výfukových plynech monitorují pouze celkové uhlovodíky (THC). [5] 

Z důvodů negativního působení na zdraví člověka i na ostatní živé organismy je v posledním 

desetiletí věnována stále intenzivnější pozornost rovněž i minoritním, legislativně 

neregulovaným, organickým škodlivinám emitovaným do ovzduší při provozu motorových 

vozidel. Výsledky podrobných měření organických a ostatních nestandardních škodlivin 

shrnuje studie vydaná Světovou asociací LPG (World LPG Gas Association) v r. 2002. 

Charakteristická emisní data pro různá motorová paliva převzatá z tohoto materiálu jsou 

uvedena v tab. 4 a v grafické podobě prezentována na Obr. 39. 

Tab. 4 Výfukové emise neregulovaných škodlivin z provozu osobních automobilů vznikající při spalování 

různých motorových paliv v rámci emisních testů 
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Zdroj: [59] 

Obdobně jako v případě emisí základních škodlivin, tak i pro minoritně zastoupené polutanty, 

je z tabulky a sloupcového grafu patrná výhodnost použití alternativních paliv, plynných i 

kapalných. Jedinou problematickou škodlivinu mohou představovat těkavé aldehydy, avšak 

jejich odbourání na účinných katalytických konvertorech výfukových plynů je obecně mnohem 

snazší než samotných uhlovodíků, jejichž částečnou oxidací v rámci spalovacího procesu 

vznikají. Použití alternativních plynných paliv je významné i z pohledu nezanedbatelného 

snížení zdravotní rizikovosti emisí produkovaných vozovým parkem staršího data výroby, 

často bez přítomnosti katalyzátorů výfukových plynů. V tomto případě např. přestavba vozu 

na spalování LPG umožní radikálně eliminovat výfukové emise aromatických uhlovodíků a 

polyaromátů, které představují významnou skupinu chemických karcinogenů a mutagenů. 

Náhrada konvenčních motorových paliv alternativními pohonnými hmotami znamená rovněž 

velký přínos z hlediska snížení potenciálu tvorby foto-oxidačního smogu a přízemního ozónu, 

což je přínosné zejména v dopravně silně zatížených městských aglomeracích. [59] 
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Obr. 39 Relativní porovnání neregulovaných emisí výfukových škodlivin z osobních automobilů pro 

různá motorová paliva při testech EHK 83 a US-FTP – vztaženo na emise ze spalování benzinu (BA = 100 

%)  

Zdroj: [59] 

Srovnání vybraných ekologických charakteristik základních paliv dle emisí, jejich dostupnosti 

a vhodnosti pro jednotlivé typy vozidel shrnuje tabulka č.  5. 
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Tab. 5 Vlastnosti používaných paliv, jejich dostupnost a vhodnost pro jednotlivé typy vozidel 

Palivo Obsah uhlíku 

(g C/MJ)4 

Well-to-wheels 

CO2 emise 

Další emise Dostupnost 

v ČR 

Vhodnost 

pro 

Benzín 

(EURO 3) 

18,9 Základní hranice 

pro paliva níže 

Základní hranice 

pro paliva níže 

Široce dostupný Osobní 

vozidla 

LPG 17,2 10 – 15 % nižší 20 – 30 % nižší 

NOx 

Široce dostupný Osobní 

Vozidla 

Bioethanol  Cca 3 % nižší Mírně nižší CO, 

zvýšené NOx 

Není Osobní 

vozidla 

Baterie 0 Jako u produkce 

el. Energie 

Jako u produkce 

el. energie 

Omezené - 30 a 

více v ČR 

Osobní 

vozidla 

Hybrid Jako benzín / 

nafta 

42 % snížení (nová 

Toyota Prius) 

90 % nižší CO, 

HC a NOx (nová 

Toyota Prius) 

Široce dostupný Všechna 

vozidla 

Nafta 

(EURO 3) 

20,2 Základní hranice 

pro paliva níže (10 

– 20 % nižší než 

benzín) 

Základní hranice 

pro paliva níže 

(vyšší PM a NOx 

než u benzínu) 

Široce dostupný Všechna 

vozidla 

CNG 15,3 Cca 7 % nižší 10 – 15 % nižší 

NOx, mírně nižší 

CO 

Rozšiřuje se – 

120 a více v ČR 

Všechna 

vozidla 

LNG 15,3 Cca 10 % nižší 10 – 15 % nižší 

NOx, mírně nižší 

CO 

Jedna stanice v 

Severo-

západních 

Čechách 

Všechna 

vozidla 

Bionafta 

(5%) 

 Cca 2,5 % nižší Mírný nárůst NOx, 

pokles PM a CO 

Dostupná Všechna 

vozidla 

Zdroj: [64] 

Alternativní plynná a kapalná paliva v porovnání s klasickými pohonnými hmotami na ropné 

bázi – automobilovým benzinem a motorovou naftou obecně představují v konečné fázi jejich 

spotřeby ve vozidle (TTW) menší zátěž pro ovzduší jak z hlediska emisí skleníkových (GHG) 

plynů, tak i dalších anorganických a organických škodlivin obsažených ve výfukových plynech 

spalovacích motorů – oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NOx), celkových uhlovodíků 

(HC), částic (PM) a minoritních organických sloučenin s vysokým rizikovým potenciálem 

(polyaromatické uhlovodíky, aldehydy, alkeny). Výhodou alternativních plynných paliv je 

                                                 
4 Jedná se o obsah uhlíku v palivu, ne o jeho energetické využití. 
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skutečnost, že nepředstavují žádnou zátěž pro vodní zdroje a půdu. U některých kapalných 

alternativních paliv na bázi rostlinných zdrojů, – bionafta, bioetanol je pak výhodou jejich lepší 

biologická odbouratelnost ve srovnání s klasickými kapalnými motorovými palivy, benzinem 

a naftou. Při posuzování ekologické výhodnosti použití alternativních paliv ale nestačí hodnotit 

pouze finální fázi jejich spotřeby ve vozidlech (TTW), je třeba posoudit celý „životní cyklus“ 

zahrnující i předcházející fáze, tj. produkci zdrojů, výrobu paliva a jeho distribuci ke 

spotřebiteli a konečné použití ve vozidle (WTW). Při výrobě téměř každého druhu 

alternativního paliva se více či méně spotřebovává energie z neobnovitelných zdrojů. Převážně 

se jedná o elektrickou energii a motorová paliva použitá v zemědělství a dopravě. Proto je 

objektivní pouze komplexní analýza, která umožňuje zohlednit skutečnost, že v některých 

případech může být výrobní fáze natolik ekologicky a energeticky náročná, že je v celkové 

bilanci zcela negován pozitivní efekt konečné spotřeby paliva ve vozidle (např. vodík). 

Komplexní posouzení vlivu paliva na životní prostředí (LCA – Life Cycle Assesment) je v 

současnosti celosvětově předmětem aktivity řady výzkumných pracovišť. Jedná se o 

problematiku značně složitou vyžadující analýzu velkého množství nejrůznějších vstupních 

dat z řady odvětví národního hospodářství (zemědělství, těžba surovin, energetika, chemický 

průmysl automobilový průmysl, ekonomika). [59] 

Dosavadní poznatky získané při řešení této problematiky lze shrnout do následujících bodů:  

▪ Klíčovou 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. 

Z porovnání výrob alternativních paliv vycházejících z cíleně pěstovaných 

zemědělských plodin nebo ze zpracování odpadní biomasy a dřevní hmoty vychází 

bilance GHG plynů výrazně příznivější pro druhou z uvedených variant. Alternativa 

motorových paliv z obnovitelných zdrojů může přinést významné snížení GHG emisí, 

ale obecně za cenu větší energetické náročnosti jejich výroby a distribuce.  

▪ Pozitivní bilance GHG plynů při použití kapalných biopaliv není zcela jednoznačná, z 

důvodu obtížně kvantifikovatelných emisí oxidu dusného (N2O) ze zemědělských 

výrob (použití dusíkatých hnojiv). Vzhledem k rostoucí spotřebě motorových paliv jsou 

v celoevropském měřítku možnosti využití zemědělské produkce pro výrobu kapalných 

alternativních paliv omezené. Potenciál zdrojů surovin pro výrobu alternativních 

kapalných paliv bude proto nutné rozšířit i na odpadní biomasu či biomasu z cíleně 
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neobdělávaných ploch (sláma, dřevní hmota, odpady z papírenských výrob), použití 

méně hodnotných surovin navíc zlepší ekonomiku výroby kapalných biopaliv.  

▪ 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. Lze 

obecně konstatovat, že prakticky u všech alternativních motorových paliv, pouze s 

výjimkou zemního plynu a LPG, je fáze předcházející jejich konečné spotřebě 

energeticky velmi náročná. Spotřeba energie v řetězci od těžby po dopravu paliva do 

nádrže vozidla (WTT) v lepším případě odpovídá vlastnímu využitelnému 

energetickému obsahu alternativního paliva (syntetická kapalná paliva, DME, vodík 

vyrobený ze zemního plynu nebo biomasy), ve většině případů však vlastní využitelný 

energetický obsah paliva 1,5 až 5krát překračuje (bioetanol, bionafta, elektrolytický 

vodík). Potvrzuje se, že energie obsažená v biomase či přírodních zdrojích je velice 

málo koncentrovaná a větší část využitelného energetického potenciálu obnovitelných 

zdrojů je nutno rezervovat pro výrobu alternativních paliv a nebude ji možno efektivně 

využít ve fázi konečné spotřeby.  

▪ Výrobní cena všech typů alternativních paliv je i při ceně ropy 60 USD za barel vyšší 

než cena energeticky srovnatelného množství konvenčních kapalných motorových 

paliv ropného původu. Jediné výjimky představují zemní plyn, bioetanol vyrobený z 

odpadní slámy a rovněž i stlačený vodík ze zplyňování dřevní hmoty. Vůbec výrobně 

nejdražší je pak elektrolytický vodík. Při nižších cenách ropné suroviny je nutno 

alternativní paliva cenově či daňově zvýhodňovat. [20] 

 

4.1.5 Srovnání ekonomické 

Rozhodující úlohu v rozvoji využívání alternativních paliv v dopravě má celková ekonomika 

(jak investiční a provozní náročnost vozidel, tak ekonomika čerpacích stanic). Při vysokém 

využití plnicích stanic je možné nabídnout odběrateli výhodnější cenu alternativních paliv, 

která za předpokladu vysokého využití vozidel zlepšuje návratnost finančních prostředků 

vložených do pořízení vozidla s alternativním pohonem. 

Podobně jako v případě srovnání vozidel s různými pohonnými jednotkami po stránce 

ekologie, respektive jejich dopadů na životní prostředí, je velice složité také porovnání 
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výhodnosti těchto pohonů z pohledu ekonomiky provozu. Každý, kdo uvažuje o provozování 

vozidla (fyzická osoba) či vozidel (právnické osoby) s pohonem alternativními palivy, by si 

měl uvědomit, co všechno bude ovlivňovat celkové náklady na provoz a v důsledku pak 

návratnost vložené investice. 

Na straně prvé je nutné samozřejmě uvažovat se spotřebou toho kterého „paliva“ na ujetí 

zvolené měrné kilometrové vzdálenosti a s prodejní cenou paliva, ve které se odráží celá řada 

faktorů, kdy základním z nich jsou určitě náklady na výrobu a budou záviset na druhu 

použitého paliva. V případě dnes klasických fosilních paliv, tedy automobilového benzínu a 

motorové nafty, jsou základem pro stanovení ceny náklady na těžbu suroviny (ropy), její 

přepravu a zpracování, obdobně počítáme s náklady u využití zemního plynu. U biopaliv a také 

biosložek povinně přidávaných do benzínu a motorové nafty jsou na počátku náklady na 

pěstování vhodných zemědělských surovin nebo úpravy bioodpadu k jejich výrobě a náročnost 

samotného procesu zpracování. Výrobní cenu měrné jednotky elektrické energie je docela 

obtížné stanovit, protože se v dnešní době většinou jedná o jakýsi mix dodávek z různých 

zdrojů, od výroby v klasických tepelných elektrárnách, které ještě navíc spalují různá paliva, 

až po dodávky „čistých“ druhů energie z obnovitelných zdrojů. O tom, jak je výrobní cena 

paliva zásadní, svědčí například fakt, že se dosud ve větší míře nerozšířila vozidla s pohonem 

na vodík, jehož výroba je stále velice drahá. [54] 

 

Obr. 40 Průměrná cena paliv v USA 

Zdroj: [54] 

Cena ropy, jakožto strategické suroviny, je určujícím faktorem i pro ceny ostatních paliv a 

energií. Podobný cenový vývoj těchto komodit je důsledkem historické vazby alternativních 



 

Radek Šnita: Technicko - ekonomické a ekologické aspekty využívání alternativních pohonů 

motorových vozidel v hutním podniku 

 

2017                                                                                                                                        70 

 

paliv na ceny ropných produktů. Tato vazba byla samozřejmě dotvářena základními 

ekonomickými vztahy, jako jsou vzájemná konkurenceschopnost či zákon nabídky a poptávky. 

Ceny motorových paliv se odvíjejí od ceny ropy, vývoje kurzu Kč/€/USD, a dále je možné 

zaznamenat i sezónní vlivy (letní turistická sezóna). Cenu ropy lze předvídat velmi rámcově s 

ohledem na klesající ropné zásoby a částečně i s ohledem na rostoucí poptávku rychle se 

rozvíjejících ekonomik Číny a Indie. Zásadní význam na cenu ropy mohou mít světové 

politické krize a válečné konflikty, tyto situace ovšem nelze predikovat vůbec. Na základě 

analýzy dat dlouhodobého vývoje cen ropy, motorových paliv a kurzu USD, lze vytvořit 

závislosti s průměrným (motorový benzin) i poměrně vysokým (motorová nafta) korelačním 

koeficientem. Lepších výsledků je možné dosáhnout korelací cen ropy s měsíčním zpožděním 

vůči ceně motorových paliv. Při konstrukci ceny paliv je nutno vzít do úvahy marži čerpacích 

stanic, která se v současnosti pohybuje v intervalu 1,5–2,0 Kč/l. Se zvyšující se konečnou 

cenou motorových paliv a z důvodu konkurenčních bojů na trhu PH lze předpokládat, že se její 

hodnota bude v budoucnosti přibližovat uvedené spodní hranici. [42] 

Obr. 41 Vývoj nominálních a reálných cen ropy (současné ceny).  

Zdroj: [42] 

Ropa zažívá cenovou jízdu směrem dolů a nezdá se, že by se měl pád v dohledné době zastavit. 

Některé odhady dokonce hovoří i o tom, že ceny klesnou na 10 dolarů za barel. Aktuální cena 

ropy za barel je kolem 55 dolarů, viz Obr. 42. [47] 

 

http://www.kurzy.cz/komodity/ropa-brent-graf-vyvoje-ceny/
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/USD-americky-dolar/
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Obr. 42 Aktuální cena USD za barel ropy 

Zdroj: [47] 

 

Obr. 43Aktuální cena zemního plynu v MWh 

Zdroj: [47] 

 

 

 

 

 

 

 



 

Radek Šnita: Technicko - ekonomické a ekologické aspekty využívání alternativních pohonů 

motorových vozidel v hutním podniku 

 

2017                                                                                                                                        72 

 

 

 

Obr. 44 Aktuální cena USD za elektřinu v MWh 

Zdroj: [47] 

Kartel OPEC však na pokles cen nezareagoval snižováním těžby, ale těžbu udržuje stabilní. 

Kartelu se totiž snížil podíl na světovém trhu těžby ropy na přibližně 30 %, zatímco v roce 

1970 to bylo 50 %. Další snižování těžby by vedlo k dalšímu poklesu podílu na celkové těžbě, 

z kartelu OPEC by se tak stala zcela nevýznamná organizace. V 70. a 80. letech přitom tuto 

organizaci respektoval celý svět – právě kvůli schopnosti snižovat či zvyšovat těžbu a podle 

toho ovlivnit výrazně cenu a popřípadě způsobit nějaký ten ropný šok. Ropa se stala také 

politickým nástrojem především při boji s Izraelem. [60] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kurzy.cz/komodity/ropa-brent-graf-vyvoje-ceny/
http://www.kurzy.cz/komodity/ropa-brent-graf-vyvoje-ceny/
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Obr. 45 Skutečný vývoj cen ropy (1980–2003) a predikce vývoje (2004–2013) 

Zdroj: [60] 

Další ze skutečností, které významně ovlivní návratnost budoucí investice, je pořizovací cena 

vozidla, respektive rozdíl v ceně vozidla s klasickým pohonem a vozidla na alternativní pohon. 

Není přitom důležité, zda se například u vozidel spalujících plyn (LPG, CNG apod.) jedná o 

vozidlo takto dodané přímo výrobcem nebo o dodatečnou přestavbu vozu původně s 

technologií spalování klasických paliv. U vozidel poháněných elektrickou energii, tedy čistých 

elektromobilů nebo také hybridů, je k uchování elektrické energie využíváno různých typů 

pohonných baterií (akumulátorů), které mají omezenou životnost danou počtem možných 

nabíjecích cyklů. Je tudíž pravděpodobné, že za dobu plánované životnosti vozu, která je 

kilometrově delší než životnost samotných baterií, bude muset majitel počítat s jejich 

výměnou, což představuje při současných cenách výrazný náklad.  S použitou technologií 

pohonu také přímo souvisí ceny servisních prací, kdy se dá předpokládat různá cena za 

normohodinu práce podle náročnosti prováděných prací a také například podle požadavků na 

odbornost servisního technika podle předpisů výrobce nebo platných norem a zákonů. 

Mimo ceny paliva, respektive energie nutné k provozu vozidla dle zvolené pohonné jednotky, 

pořizovací ceny vozidla a nákladů na servis a náhradní díly, může do výsledných nákladů 

zasáhnout ještě řada dalších faktorů. Asi tím nejdůležitějším je pravděpodobně ochota a 

možnosti státu podílet se na využití alternativních paliv v provozu motorových vozidel a pak 

samozřejmě výše takové podpory. Tato může být poskytována třeba ve formě nižší nebo 
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nulové silniční daně pro vozidla splňující nastavená pravidla (např. vozidla hromadné dopravy 

osob), podpory cen vybraných alternativních paliv ve formě nižší spotřební daně a dalších 

pobídek. 

Srovnání vybraných ekonomických charakteristik základních paliv, shrnuje tabulka č.  6. 

Tab. 6 Ekonomické srovnání paliv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Problematice ekonomiky provozu od lehkých až po těžká užitková vozidla, která jsou z 

pohledu dopravy hutního podniku nejzajímavější, se dnes věnuje řada prací. Řešeny jsou 

například otázky průměrné spotřeby paliv, snížení spotřeby paliva a emisí skleníkových plynů 

nebo náklady a efektivita provozu při zavádění nových technologií. 

Nejoblíbenějším alternativním pohonem v ČR je LPG. O jeho oblíbenosti rozhoduje snadná a 

dostupná přestavba, velká nabídka vozů a široká síť čerpacích stanic, kde je možné LPG 

natankovat. Rychlá je i samotná návratnost investice do přestavby. Ceny LPG jsou oproti 

benzinu takřka poloviční, u vozů s velkým nájezdem se tedy investice rychle vrátí. Nevýhodou 

LPG je nemožnost parkování v podzemních garážích a pokles výkonu motoru. O něco vyšší je 

i samotná spotřeba vozu a náklady na servis (kontrolu je nutné provádět po 10 000 Km nebo 1 

ročně). U přestaveb se musí také počítat s menším zavazadlovým prostorem, jelikož část kufru 

zabírá plynová nádrž.  

Přestavba se vyplatí při průměrném nájezdu 15 000 km již po 23 měsících. Při větším počtu 

najetých kilometrů se návratnost logicky zkracuje. 

Modernější technologií je však pohon na stlačený plyn CNG. Výhodou CNG oproti LPG je 

neklesající výkon motoru, vyšší bezpečnost, minimální znečistění ovzduší, nízké náklady na 

servis a lepší kompatibilita s moderními přeplňovanými motory. U CNG vozů, které prodává 

Průměrná cena za MJ 

(2016) v Kč
MJ Cena nového vozidla Přestavba z Benzínu

LPG 14,86 Litr Pouze přestavba 30 000 Kč

CNG 24,7 Kg 450 000 Kč 60 000 Kč

Bioetanol 23,5 Litr Pouze přestavba 30 000 Kč

Bionafta - Litr Stejná jako nafta -

Rostlinné oleje 31 Litr Pouze přestavba 20 000 Kč

Elektřina 450 Měsíc 800 000 Kč 200 000 Kč

Nafta 29,92 Litr 450 000 Kč -

Benzín 30,84 Litr 430 000 Kč -
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přímo automobilka není omezen zavazadlový prostor, jelikož nádrž je umístěna přímo pod 

podlahou kufru. Největším problémem CNG je řídká síť čerpacích stanic. Ta se však i v ČR 

postupně rozšiřuje. Nevýhodou CNG je krátký kilometrový dojezd, dražší přestavba a občasná 

nemožnost parkování v pozemních garážích. 

Přestavba vozidla na CNG stojí v průměru 60 000 Kč, proto se doporučuje pouze řidičům s 

velkým nájezdem. Výhodnějším řešením bývá pořízení nového vozu s CNG technologií.  

4.1.6 Srovnání technologické 

Tab. 7 Porovnání vlastnosti paliv 

 

Zdroj: [28] 

4.2 Rozvoj využití alternativních paliv 

Uvažuje-li se, co vlastně může přinést současný rozvoj využití alternativních paliv v dopravě 

a zejména pak možnosti využití CNG, případně LNG v provozu automobilů podniku, jehož 

nosným programem je hutní výroba, je třeba směřovat zájem do dvou hlavních oblastí. Tou 

první je samozřejmě výrobní program společnosti a možnosti rychlé reakce na nové požadavky 

trhu, tou druhou samotná aplikace nových nastupujících technologií v provozu podniku, v 

daném případě v systému dopravy. 

 

4.2.1 Potenciál růstu z pohledu výrobního programu  

Snahou každého hutního, resp. strojírenského podniku, je nakupovanou surovinu co možná 

nejvíce zhodnotit, tedy dodat ji vždy další přidanou hodnotu a neprodávat materiál tak říkajíc 

„na kila“. 
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V případě hutní společnosti zabývající se úspěšně dlouhá léta také výrobou tlakových lahví a 

trubek se možnosti dalšího rozšíření výrobního programu přímo nabízejí. Toto je dáno 

jednoznačně tím, že v celém procesu využití zemního plynu v dopravě, tedy od skladování a 

dopravy, až po uložení v dopravních prostředcích, se využívají právě tlakové lahve, které musí 

plnit vysoké bezpečnostní standardy. 

Výroba tlakových lahví je tak první a základní možností vedoucí k dalšímu růstu hutního 

podniku v souvislosti s využitím CNG v dopravě. Podle konstrukce, pracovních tlaků, vnějšího 

průměru, délky a kapacity (tzv. vodního objemu) lze lahve rozdělit minimálně do tří skupin: 

▪ pro zástavby do osobních automobilů dodávané přímo automobilkám nebo pro 

individuální přestavby, 

▪ pro zástavby do nákladních vozidel, autobusů a dalších velkých dopravních prostředků 

(např. lokomotivy), 

▪ pro dopravu a skladování CNG (LNG). 

Druhá významná oblast dalšího možného růstu hutního podniku, resp. rozšíření jeho výrobního 

programu, je neoddělitelně spojena se samotným provozem vozidel vybavených pohonem na 

CNG. Jedná se tedy o část distribuce, skladování a plnění tlakových nádob dopravních 

prostředků zemním plynem. V praxi to například znamená: 

▪ výrobu stacionárních nebo mobilních plynových zásobníků (běžně objemy cca od 200 

Nm3 až do 1.500 Nm3) - zásobníky malých objemů, 

▪ výrobu stacionárních nebo mobilních plynových kontejnerů (běžně objemy cca od 

2.500 Nm3 až do 5.200 Nm3) - pro zásobování větších lokalit, 

▪ výrobu trajlerových plynových zásobníků (běžně objemy cca od 2.500 Nm3 až do 

5.200 Nm3) - pro mobilní zásobování větších lokalit, 

▪ budování plnicích stanic o výkonech od 20 Nm3.hod-1 až po tisíce Nm3.hod-1 a 

výstupním tlaku 250 bar – plnění CNG ve firmách, dopravních podnicích, ale také 

veřejné komerční plnící stanice CNG s výdejními stojany. 

Část výrobního programu hutního podniku v oblasti dopravy, skladování a výdeje CNG je 

patrná z obrázku 46. 
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Obr. 46 Výrobní program hutního podniku v oblasti dopravy, skladování a výdeje CNG (zleva 2x trajler, 

plnící stanice, kontejner a svazek lahví CNG)  

Zdroj: [62] 

Vhodným doplňkovým programem podniku může být také přestavba vozidel na pohon CNG, 

výroba kitů pro přestavby na CNG a poskytování s tím spojených servisních služeb, včetně 

provádění revizí tlakových nádob, nebo výstavba a také provozování veřejných plnících stanic 

CNG. 

 

4.2.2 Ekonomické úspory generované využitím alternativních paliv ve vozovém 

parku 

U velkých společností, mezi které můžeme hutní podnik bezesporu zařadit, tvoří náklady na 

nákup dopravních prostředků nebo jejich pronájem, stejně jako dále nákup energií potřebných 

pro jejich provoz, velmi významnou část nákladové strany rozpočtu. Třebaže je dnes velmi 

těžké nebo dokonce nemožné predikovat vývoj cen klasických fosilních paliv (automobilového 

benzínu a motorové nafty) na světových trzích, je poměrně jasné, že při současných cenách 

zemního plynu, které jsou dlouhodobě poměrně konstantní, je využití CNG nebo LNG jako 

paliva dopravních prostředků vhodné nejen z pohledu ekologie, ale také ekonomicky. 

V případě hutní společnosti jsou možnosti využití zemního plynu v dopravě podle používaných 

dopravních prostředků velmi široké, jak již bylo dříve uvedeno v kapitole 3. CNG nebo LNG 

je využíván v provozu osobních a lehkých užitkových vozidel, nákladních a komunálních 

vozidel a dále také prostředků vnitropodnikové dopravy, kdy se jedná především o 
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vysokozdvižné a manipulační vozíky, ale také o další účelové dopravní prostředky. Zajímavou 

možností využití CNG, o které se moc nehovoří, je provoz lokomotiv. 

Určit ekonomickou výhodnost využití zemního plynu (CNG, příp. LNG) jako alternativního 

paliva v provozu dopravních prostředků není jednoduché, zvláště když o výsledku rozhoduje 

celá řada faktorů a některé z nich nejsme schopni z pohledu provozovatele nijak ovlivnit. 

Pokud se však ve společnosti o využití CNG v dopravě uvažuje, je potřeba mít na zřeteli při 

výpočtech návratnosti investic a předpokládaných úspor především: 

▪ cenový rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla s pohonem na klasické palivo a vozidlem 

s alternativním palivem, případně cenu přestavby, 

▪ průměrnou spotřebu vozidla při pohonu benzínem nebo motorovou naftou (l/100 km) 

a spotřebu zemního plynu (kg/100 km nebo m3/100 km), 

▪ nákupní ceny klasického paliva (automobilového benzínu a motorové nafty) 

alternativního paliva (CNG, LNG), 

▪ průměrný roční nájezd sledovaných vozidel, včetně nutných dojezdových vzdáleností 

k nejbližší plnící stanici, 

▪ průměrný počet kilometrů najetý mimo areál společnosti, tedy bez možnosti plnění u 

vlastní plnící stanice, příp. s nutností provozu na klasické palivo, 

▪ cenový rozdíl účtovaných nákladů servisních prací, náhradních dílů a také provozních 

náplní pro vozidla s různými pohony dle četnosti servisních prohlídek, vč. započtení 

ceny např. revizí tlakových lahví, 

▪ další faktory plynoucí z platné i budoucí legislativy, které mají vliv na výši ceny 

zemního plynu v dopravě (CNG, LNG) dle stanovené daňové zátěže, silniční daně a 

podobně. 

Je zřejmé, že volba zemního plynu jako alternativního paliva v systému dopravy hutního 

podniku není jen o nákupu nových vozidel nebo přestavbě těch stávajících, ale jde vlastně o 

budování celé nové infrastruktury, kterou samozřejmě doprovází celá řada nákladů. [40] 
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5. Technicko – ekonomické a ekologické předpoklady k uplatnění 

alternativních pohonů  

5.1 Shrnutí poznatků o alternativních palivech 

Na základě teoretických východisek, studiu odborných publikací a také na základě zkušeností 

v oboru, byla sestrojena hodnoticí tabulka, která na základě technicko – ekonomických a 

ekologických kritérií porovnávala alternativní paliva. Mezi porovnávaná alternativní paliva 

byla zařazena plynná paliva CNG a LPG, z biopaliv – bionafta a bioethanol, dále rostlinné 

oleje, elektřina a nafta s benzínem. 

Hodnotící kritéria byla rozdělena na technické, ekonomické a ekologické. Mezi technická 

kritéria jsou zařazeny parametry jako: Počet čerpacích stanic, uskladnění paliva, parkování 

v garážích, bezpečnost provozu, možnost přestavby, dojezdová vzdálenost a výkon. 

V ekonomických kritérií byly sledována cena automobilu. 

A co se týče ekologických parametrů, byly pozorovány tyto proměnné: Výroba paliva a emise. 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny textové výsledky alternativních paliv v jednotlivých kritérií. 

Tab. 8 Hodnotící tabulka 

 

Palivo

Čerpací stanice Uskladnění paliva Parkování v garážích Výroba paliva Bezpečnost provozu

LPG
Velké množství 

čerpacích stanic
Tlakové lahve NE

Závislost na dodávkách 

zemního plynu a jeho 

ceně 

Méně bezpečný provoz

CNG
Omezené – 120 a více v 

ČR
Tlakové lahve

Zákaz parkování 

v některých 

podzemních garážích

Závislost na dodávkách 

zemního plynu a jeho 

ceně 

Bezpečný provoz

Bioetanol Široce dostupné

Nevyžaduje žádné 

zvláští podmínky pro 

uskldadnění

ANO

Eneregetická náročnost 

celého vyrobního 

procesu

Bezpečný provoz

Bionafta
Velmi omezená 

dostupnost

Nevyžaduje žádné 

zvláští podmínky pro 

uskldadnění

ANO

Eneregetická náročnost 

celého vyrobního 

procesu

Bezpečný provoz

Rostlinné oleje
Velmi omezená 

dostupnost

Nevyžaduje žádné 

zvláští podmínky pro 

uskldadnění

ANO Běžně dostupné Méně bezpečný provoz

Elektřina
Omezené - 30 a více v 

ČR
Litinové baterie ANO

Výroba lithia - 

obrovská energetická 

náročnost

Bezpečný provoz

Nafta Široce dostupné

Nevyžaduje žádné 

zvláští podmínky pro 

uskldadnění

ANO
Získává se destilací a 

rafinací z ropy
Bezpečný provoz

Benzín Široce dostupné

Nevyžaduje žádné 

zvláští podmínky pro 

uskldadnění

ANO
Získává se  frakční 

destilací ropy
Bezpečný provoz
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Protože uvedená kritéria nejsou pro porovnání stejně důležitá, byla stanovená váha těchto 

kritérii. Jednou z možností pro vyhodnocení těchto parametrů je metoda párového srovnávaní. 

Tato metoda bývá nazývána Fullerovou metodou nebo také metoda párového srovnávání, 

protože při její aplikaci sestavujeme váhy pomocí tzv. Fullerova trojúhelníku. Při větším počtu 

kritérií je výhodné srovnávat navzájem vždy pouze dvě kritéria, o kterých je snazší rozhodnout, 

které je důležitější. Princip párového srovnávání je takový, že vždy porovnáváme dvě kritéria. 

Pro větší přehlednost při srovnávání sestavujeme tzv. Fullerův trojúhelník. Trojúhelník má 

vždy k–1 dvojřádků. V prvním řádku jsou všechny kombinace pro porovnání s prvním 

kritériem, v druhém kombinace pro porovnání s druhým kritériem, kromě té, která je v 

předchozím řádku, v každém dalším řádku jsou kombinace pro porovnání s dalším kritériem, 

které nejsou v předchozích řádcích. Každý řádek má tedy o 1 člen méně než řádek předchozí. 

Porovnání je zobrazeno v tab. 9 

 

 

 

 

Provoz 

Lze předělat? Cena automobilu Dojezdová vzdálenost Výkon Emise

LPG Ano

LPG vozy se výrábějí 

zřídka, spíše jde o 

přestavbu z 

benzínových motorů, 

cca 20-30 tis. Kč

300-500 km Snížení výkonu vozu Nižší emise

CNG Ano
Podobná cenám 

naftových vozidel
až 1 000 kilometrů Výkon podobný naftě Nízké emise

Bioetanol Ano Přestavba 7-30 tis. Kč Podobné benzínu Zvýšení výkonu vozu
Při spalovacím procesu 

lépe shoří

Bionafta Ne
Mohou používat pouze 

určené typy motorů
Podobné naftě Zvýšení výkonu vozu

Při spalovacím procesu 

lépe shoří

Rostlinné oleje Ano Přestavba 5-20 tis. Kč ? Snížení výkonu vozu
Podle konstrukce 

motoru

Elektřina Ano, ale drahé Vysoká cena vozidel

Nízká dojezdová 

vzdálenost -maximálně 

kolem 200 kilometrů 

na jedno nabit

Snížení výkonu vozu Žádné výfukové plyny

Nafta Ne Vyšší než benzínová
Delší dojezdová 

vzdálenost než benzín
Výchozí výkon Vyšší emise

Benzín Ne Výchozí 500-1000 km Zvýšení výkonu vozu Výchozí
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Tab. 9 Metoda párového srovnávání (Fullerova metoda) 

 

Po provedení párového hodnocení, byla vypočítaná váha jednotlivých kritérií a ta je uvedena 

pod daným kritériem v tab. 10. Kritérium s největší váhou jsou emise, naopak nejmenší váhu 

získalo uskladnění paliva a parkování v garážích.  

Následně bylo potřeba paliva mezi sebou srovnat nejen textově, ale také kvantifikovaně. Proto 

byla pro každé kritérium navrhnuta bodová škála od 1 do 10 bodů. Kdy jedna je nejméně bodů 

a deset je nejvíce bodů. Textová tvrzení byla tedy převedena do numerizované formy 

prostřednictvím pozitivního či negativního dopadu.   

Výsledkem je suma bodů (scóre) jednotlivých paliv vzhledem k váze kritéria a bodům, které 

za dané kritérium získala. Bodové hodnocení je uvedeno v tabulce 10.  
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Tab. 10 Scóre alternativních paliv 

 

Na základě analýzy lze konstatovat, že jednoznačně nejlépe vyšlo z hodnocení alternativní 

palivo CNG, které získalo 9,1 bodů viz. Obr. 47. Zcela nejhůř na tom jsou elektřina a rostlinné 

oleje, které nedosáhly na hranici šesti bodů. Prvenství CNG je způsobeno hlavně pozitivním 

vlivem na životní prostředí a s tím spojenými emisemi, které získaly také největší váhu 

v párovém hodnocení. Dále hraje roli příznivá cena paliva, bezpečnost provozu, snadná 

přestavba, dojezdová vzdálenost a také samotná cena automobilu. Elektřina dopadla nejhůř 

hlavně kvůli ceně automobilů, dojezdové vzdálenosti a výrobě paliva, která zahrnuje také 

samotnou výrobu palivových článků – baterií.  

 

 

 

Čerpací 

stanice

Usklad-

nění 

paliva

Parkování 

v garážích 

Výroba 

paliva

Bezpe-

čnost 

provozu

Lze 

předělat

?

Cena 

automo-

bilu

Dojezdo-

vá vzdále-

nost

Výkon Emise Scóre

Váha 10% 3% 3% 13% 9% 10% 12% 11% 12% 16% 100%

LPG 8 8 1 5 2 10 6 5 6 8 6,2

CNG 6 8 5 9 10 10 10 10 9 10 9,1

Bioetanol 7 8 10 4 10 10 8 9 10 9 8,3

Bionafta 2 8 10 4 10 5 3 9 10 9 6,7

Rostlinné 

oleje
3 8 10 7 2 8 5 5 6 7 5,8

Elektřina 3 5 10 1 10 6 2 2 6 10 5,2

Nafta 10 9 10 2 10 8 8 10 9 2 7,1

Benzín 10 9 10 3 10 8 9 9 10 3 7,5
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Obr. 47 Grafické výsledky srovnání alternativních paliv 

S ohledem na rozvoj jednotlivých technologií, dostupnost paliv a energií, jejich cen a také 

ekologických dopadů na životní prostředí, je zřejmé, že velice zajímavou variantou 

využitelnou v provozu dopravních prostředků v průmyslovém podniku je zemní plyn (CNG, 

LNG). Nejedná se sice o klasické alternativní palivo, ale jeho spalování zatěžuje životní 

prostředí jen minimálně a plní tak s přehledem dnes platné legislativní požadavky dle 

specifikace Euro 6. Zemní plyn je totiž přibližně z 98% tvořen metanem CH4, což je zárukou 

nulové produkce oxidu siřičitého (SO2), výrazného snížení emisí pevných částic, podstatné 

snížení obsahu uhlovodíků (HxCx), oxidu uhelnatého (CO), oxidu dusíku (NOx) a oxidu 

uhličitého (CO2), který se významnou měrou podílí na tvorbě skleníkového efektu. 
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Obr. 48 Předpokládané zásoby CNG (2001) 

Zdroj: [35] 

 

5.2 Technické předpoklady CNG 

U technických předpokladů vozů jezdících na CNG je pravděpodobnost velkých odlišností 

mezi jednotlivými typy dopravních prostředků, proto je výhodné zaměřit se na konkrétní 

modely vozů. Technické rozdíly jsou u CNG znatelné od osobních vozů, až po nákladní 

automobily či železniční lokomotivy. V tabulce 11 je zřejmý rozdíl ve výkonu vozidel, a to 

hlavně u lehkých užitkových a nákladních vozů.  

U osobních automobilů, konkrétně u vozu Škoda Octavia Active, rozdíl není mezi variantou 

dieselu a CNG. U vozu Mercedes Benz Sprinter KAWA je výkon srovnatelný u paliva CNG a 

benzínu, kdežto diesel zde vede o 5 kW. Nákladní automobil Iveco Stralis má v naftovém 

provedení slabší výkon o 8 kW. Přestože výkon může být u provedení CNG slabší než u dieselu 

či benzínu, ekonomické i ekologické předpoklady bývají často pro variantu CNG velmi 

pozitivní. 
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Tab. 11 Srovnání základních parametrů vozidel (benzín, nafta, CNG) 

 

palivo označení motoru výkon [kW] komb. spotřeba 

[jedn./100 km] 

emise CO2 

[g/km] 

cena vozu [Kč] 

osobní - Škoda Octavia Active 

nafta 1,6 TDI 81 3,8 l 99 445 900,- 

CNG 1,4 TSI G-TEC 81 5,4 m
3 

(3,6 kg) 94 441 900,- 

lehký užitkový - Mercedes Benz Sprinter KAWA 

benzín 316 115 12,7 l 303 859 705,- 

nafta 316 CDI 120 6,8 171 923 230,- 

CNG 316 NGT 115 11,8 m
3 

(8,1 kg) 211 1 011 560,- 

nákladní - Iveco Stralis, 3-stranný sklápěč 

nafta Cursor 8 228 35 l neudáno 1 872 000,- 

CNG Cursor 8-CNG 220 43 m
3 

(29,5 kg) neudáno 2 392 000,- 

 

Zdroj: [63] 

5.3 Ekonomické předpoklady 

Na základě výše popsaných skutečností a také tabulek 1 a 2 je patrné, že určit míru výhodnosti 

použití zemního plynu v dopravě z ekonomického hlediska je velice složité. Výhodnost 

pohonu, resp. výše úspor plynoucích z použití alternativních paliv bude proměnná v čase a 

bude závislá zejména na rozdílu mezi výslednými tržními cenami tzv. klasických paliv 

(automobilové benzíny a motorové nafty) a paliv alternativních (CNG, LNG).  

Tab. 12 Vývoj cen CNG v ČR a dalších paliv 

 

 
Zdroj: [39] 

Pro porovnání provozních nákladů vozidel s různými typy paliva lze využít např. informací o 

obsahu energie v palivech (BA - 8,6 kWh.l-1, NM - 9,9 kWh.l-1, CNG - 13,3 kWh.kg-1). 
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Obecně tedy platí, že v 1 kg CNG je tolik energie, kolik je obsaženo v 1,5 litru benzínu nebo 

1,3 litru nafty. Běžně byly prezentovány názory, že použitím CNG lze proti benzínu uspořit až 

50 % a u nafty pak 35 % nákladů za paliva. Je však zřejmé, že s aktuálně celosvětově klesající 

cenou klasických paliv a rostoucí cenou CNG (také z důvodu nižší státní podpory) již tyto 

rozdíly neplatí. 

 

Obr. 49 Graf vývoje průměrných ročních cen CNG – benzín – nafta v letech 2008–2016 

Zdroj: [39] 

5.4 Ekologické předpoklady 

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

především poměru atomů uhlíku a vodíku v molekule. Zemní plyn je tvořen z cca 98% 

metanem CH4 s příznivým poměrem C:H = 1:4.  

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

To se týká především běžně sledovaných škodlivin (oxidů dusíku NOx, oxidu uhelnatého CO, 

oxidu uhličitého CO2, a pevných částic PM), ale i dalších zdravotně a ekologicky rizikových 

uhlovodíků – emise při spalování zemního plynu jsou jednoznačně přijatelnější než emise ze 

spalování automobilového benzínu, vzhledem k menšímu obsahu aromátů, včetně benzenu a 

nenasycených uhlovodíků s vysokým potenciálem pro tvorbu fotooxidačního smogu a 

přízemního ozónu. Významně je redukována i produkce emisí těkavých aldehydů a 

karcinogenních polyaromatických uhlovodíků.  
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Obr. 50 Potenciál redukce emisí při užití zemního plynu jako pohonné hmoty v dopravě 

Zdroj: [27] 

Plynové motory produkují dále o jeden až dva řády méně emisí pevných částic než motory 

naftové, a to bez použití technických prostředků na dodatečnou eliminaci z těchto částic z 

výfukových plynů (lapače částic). Tato skutečnost je velmi příznivá s ohledem na to, že částice 

ze vznětových motorů jsou z hlediska negativního zdravotního působení považovány za velmi 

rizikové a stále proto roste tlak na snižování jejich emisí. 

Při použití zemního plynu nedochází ke ztrátě paliva, které při provozu a tankování kapalných 

pohonných hmot vzniká odparem. U zemního plynu nehrozí ani kontaminace půdy a spodních 

vod při haváriích způsobených úniky paliva.  

Tab. 13 Srovnání emisí produkovaných naftovými motory a motory na zemní plyn 

Zdroj: [45] 

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

benzínem nabízí potenciál 20–25 % snížení emisí oxidu uhličitého). Výhodou zemního plynu 

je i jeho menší potenciál k tvorbě fotooxidačního smogu. V případě užití zemního plynu 

v městských autobusech dochází též ke snížení hluku o 50 % vně vozidel, o 60–70 % uvnitř 

vozidel. 

Závěrem je možno konstatovat, že zemní plyn jako pohonná hmota pro motorová vozidla je 

jednoznačně environmentálně výrazně příznivější než kapalná ropná paliva. 

 

Pevné částice Snížení o 85 – 90 % 

NOx Snížení o 50 – 60 % 

HC Srovnatelné, resp. zvýšení nedosahující limitu  

CO snížení o 75 – 90 % 

CO2 snížení o 15 – 30 % 
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5.5 CNG jako nejvhodnější palivo 

Vzhledem k vysokému tlaku na konkurenceschopnost a vysokým cenám paliv bude úspěšný 

především ten podnikatel, který eliminuje vysoké náklady za ceny vstupu.  Vzhledem ke 

stabilní ceně plynu a jeho očekávanému přebytku (USA nově v pozici vývozce plynu) je CNG 

jedinou možnou alternativou, jak rychle a levně redukovat náklady na PHM, a přitom splnit 

požadavky EU na redukci emisí CO2 a další znečišťující látky. CNG tedy nabízí v tuto chvíli 

jedinečnou možnost posílení konkurenceschopnosti podniku. 

CNG (zkratka Compressed Natural Gas) – stlačený zemní plyn (chem. složení 98 % metan) se 

ukázalo jako nejvhodnější palivo, jelikož: 

Ekologické palivo 

− CNG vozidla neprodukují prachové částice (PM10), výrazně nižší jsou, 

− emise oxidu dusíku, síry, a především oxidů uhlíku (CO2 o 25 % až 35 %) 

− nehrozí kontaminace půdy, komunikací, garáží, 

− výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší. 

Ekonomické palivo 

− Výrazné úspory na provozu vozidel v přepočtu na 1 km (až 30-50%), 

− „NEVIDITELNÉ ÚSPORY“ – zemní plyn jako palivo nelze prakticky zcizit (zamezení 

„úkapů“ ze systému“). 

Objem 

− „Nevyčerpatelné“ zásoby zemního plynu ve světě, 

− dlouhodobě dostatečné zásoby ložisek zemního plynu, 

− možnost získání z bioplynu, 

− alternativní pohonná hmota pro blízkou budoucnost, viz: Indie, Írán, Pákistán, Čína, 

Argentina, Brazílie, 

− na světě je celkem cca 17,5 mil. CNG vozidel. 

Bezpečnost 

− Nejbezpečnější pohonná hmota, 
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− skladování v silnostěnných tlakových lahvích, pojistky úniku plynu, 

− volně se rozptyluje, nehrozí kontaminace půdy, garáží atd., 

− vysoká zápalná teplota oproti jiným palivům. 

 

Obr. 51 Rozšíření vozidel na CNG ve světě (statistika NGVA) 

Zdroj: [45] 

Dle Zelené knihy (EU) musí do r. 2020 dosáhnout CNG 10% podílu na PHM, což odpovídá 

hodnotě 215 mil. kg/rok. Dle současného trendu by dosáhl prodej CNG v r. 2020 pouze 33 mil. 

kg/rok. 

Velké průmyslové podniky jsou nuceny investovat desítky miliard korun ročně do 

ekologických opatření a jejich podíl na znečištění ovzduší zásadním způsobem klesá. Podíl 

emisí z dopravy stále narůstá a přijatá opatření nejsou dostatečná (Obr. 52). CNG nabízí v 

oblasti ekologizace dopravy rychlé, efektivní a nenáročné řešení. Vozidla na CNG již mnoho 

let plní emisní normu EURO6, která začala platit až od září 2014. 
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Obr. 52 Porovnání emisí g/kWh 

Zdroj: [44] 

 

Další cíle rozvoje CNG, resp. stávající trendy: 

− Plnící stanice budou téměř výhradně umisťovány na hlavních tazích, především na 

dálnicích a silnicích 1. třídy (D1, D5, D8, R35…) 

− Zaplnění „bílých míst“, výstavba CNG stanic v nových lokalitách. 

− Oddémonizování CNG jako „nebezpečného“ paliva, 

− umístění na refýži vedle běžných PHM, 

− změna norem pro parkování CNG vozidel v podzemních garážích. [44] 
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6. Metodika a model hodnocení  

Jedním z dílčích cílů práce bylo vytvoření modelu, který by usnadnil rozhodování pro vedení 

hutního podniku o volbě alternativního paliva pro svůj vozový park. 

6.1 Navržení modelu 

Navrhovaný model se skládá ze dvou dílčích sub modulů, které plní odlišné funkce. Celkové 

schéma modelu je uvedeno na Obr. 53. Model se konkrétně skládá z těchto modulů: 

▪ Modul 1 - Analýza stávajícího vozového parku 

▪ Modul 2 - Přechod na CNG 

 

Obr. 53 Model porovnání využití alternativních paliv 

Účelem prvního modulu je vytvoření přehledu aktuálního vozového parku společnosti. Tento 

přehled umožňuje rychlou orientaci a následné vyhodnocení technických, ekonomických a 

ekologických parametrů daného vozového parku.  

Výpočty modulu 1 probíhají na základě vytvoření databáze vozového parku společnosti. 

Databáze je koncipována tak, že rozděluje dopravní prostředky společnosti na osobní 

automobily, užitkové vozy, nákladní automobily, železniční dopravu a vnitropodniková 

dopraní zařízení. Na Obr. 54 lze vidět vstupní tabulku do databáze, která následně kumuluje 

počet jednotlivých dopravních prostředků a jejich najeté kilometry.  
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Obr. 54 Databáze vozového parku 

Dalšími důležitými údaji pro výpočet prvního modulu jsou ceny jednotlivých paliv. 

SW aplikace této části je popsána v kapitole 6.2.1 

Účelem druhého modulu je provést srovnání technicko – ekologicko – ekonomické výhodnosti 

vybraných typů paliv u konkrétních dopravních prostředků. Kdy cílem je vybrat nová auta 

s pohonem na CNG a na základě údajů z modulu č. 1 provést srovnání vozového parku.  

SW aplikace této části je popsána v kapitole 6.2.3 

 

6.2 Model v SW aplikaci 

Pro vytvoření uživatelské SW aplikace byl využit MS Excel a jeho programové zázemí Visual 

Basic. Na Obr. 57 je zobrazena vstupní obrazovka do systému. Je potřeba zadat název 

společnosti, který se pak zobrazí na všech výstupech. Po rozkliknutí tlačítka „model“ se 

uživatel dostává do Obr. 53. Tato obrazovka slouží k lepšímu pochopení celé transformace a 

je také plně funkční, takže zadavatel může i prostřednictví této vizualizace modelu přecházet 

na jednotlivé funkce.  
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Obr. 57 Vstupní obrazovka  

6.2.1 Modul 1 

Při rozkliknutí tlačítka „Zadat parametry“ se uživateli zobrazí Obr. 58. V modelu se počítá se 

čtyřmi druhy alternativního paliva, které může zadavatel používat – benzín, nafta, LPG a CNG. 

cenu těchto pohonných hmot musí uživatel vyhledat a zapsat do příslušných šedých polích, 

které jsou určené k vepisování.  

Zelená pole jsou uzamčena a slouží k automatickým dopočtům. Následující tabulka shrnuje 

výsledky o dosavadním vozovém parku. Pro vyplňování musí uživatel rozbalit jednotlivý typ 

vozidla (klikem na zvolený druh) – Obr. 58. 
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Obr. 58 Cena paliv a shrnující výsledky 

Pro každý typ vozidla je připravena karta, viz Obr. 59 a příloha č. 1. Uživatel podle typu paliva 

svých vozů zapisuje vozy do příslušných tabulek. Např. pokud má společnost 10 vozů, z toho 

5 na benzín, 3 na diesel, 2 na LPG zapíše jednotlivé vozy do příslušných tabulek – tzn. že 

v tabulce benzín bude vyplněno 5 řádků a v každém řádku bude jednotlivé vozidlo 

s benzínovým pohonem. Další informace k vozům čerpá z technického průkazu, z dalších 

účetních a ekonomických výkazů či z knihy jízd.   
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Obr. 59 Karty vozů 

 

Při stisknutí tlačítka „Výpočty“ se zadavatel dostává na nabídku viz. Obr. 60, kde si vybere, 

které údaje chce právě zobrazit. Dále je zde možnost vybrat tlačítko „Postup“ a získat tak 

nápovědu pro danou část softwaru, nebo je možnost se stiskem tlačítka „zpět“ vrátit o krok 

zpátky. 

 

Obr. 60 Výpočty 

Reálné palivové náklady jsou spočtené náklady za všechny vozy. Výpočty jsou prováděny 

zcela automaticky. A zadavatel tak získává celkový přehled o svém vozovém parku viz. Obr. 

61. 

 

 



 

Radek Šnita: Technicko - ekonomické a ekologické aspekty využívání alternativních pohonů 

motorových vozidel v hutním podniku 

 

2017                                                                                                                                        96 

 

 

Obr. 61 Reálné palivové náklady  

Zadavatel má také možnost získat přehled o celkových ujetých kilometrech a celkových 

nákladech za všechny typy paliv vozového parku. 

Aby měl zadavatel možnost si zobrazit i grafický přehled o vozovém parku hutního podniku, 

byly vytvořeny grafy, které zobrazují náklady za paliva, palivové náklady na 1 km, průměrnou 

spotřebu paliv a roční projezd viz. Obr. 62.  
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Obr. 62 Reálné palivové náklady – grafy I.  

Tato data jsou kumulativní za všechny dopravní prostředky vozového parku. Zadavatel má 

možnost zobrazit si také grafický výstup pro konkrétní skupinu dopravních prostředků, např. 

osobních vozů viz. Obr. 63. 

 

Obr. 63 Reálné palivové náklady – grafy II. 
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Stejným způsobem jsou zobrazovány hodnoty za technické parametry a reálné výfukové 

splodiny. Výkon a spotřeba je zobrazena na Obr. 64 a zadavatel má tak přehled i o těchto 

technických parametrech vozového parku. 

 

Obr. 64 Technické parametry 

Samozřejmostí je také přehled o reálných emisích vozového parku, kde lze pozorovat součet 

hodnot pro jednotlivá paliva a sice CO2, NO a CO. 

6.2.2 Modul 2 

Po stisknutí tlačítka „Rozhodovací model“ je uživatel přesměrován na stránku pro výběr 

konkrétních vozů, u kterých si přeje porovnat výhody CNG oproti benzínu. Zadavatel pouze 

vepíše počet jednotlivých vozidel, o které má zájem viz. Obr. 65 a stiskne tlačítko „Vypočítej“. 

 

Obr. 65 Rozhodovací model 
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U každého vozu, který je naveden v databázi CNG vozidel má uživatel možnost použít aktivní 

buňku „Karta vozu“, která mu umožní nahlédnout na přesnější specifikaci daného vozidla, jeho 

parametry nebo vzhled. Díky této funkci má zadavatel okamžitý přehled o daném typu vozidla. 

Na levé straně je vyobrazena CNG varianta vozu, spolu se sumarizační tabulkou parametrů, 

důležitých pro matematické operace modelu a na pravé straně je varianta benzínová 

s obdobnou tabulkou. Uprostřed se nachází ilustrační vyobrazení vozidla ve variantě CNG 

spolu s umístěním palivové nádrže pro lepší představu uživatele o vzhledu vozidla viz. Obr. 

66. Nevýhodou může být nedostatečná aktualizace databáze, a tím také nepřesnost uvedených 

variabilních veličin, jako je např. cena, která je závislá na situaci na trhu (příloha č. 2). 

 

Obr. 66 Karta vozu 

Po stisknutí tlačítka „Vypočítej“ dojde k přesměrování na obrazovku s porovnáním výhod a 

nevýhod paliva CNG oproti palivu benzínovému. Uživatel okamžitě vidí, zda je parametr 

výhodný či nikoliv podle barvy buněk, kde červená je nepříznivý výsledek a zelená je příznivý 

výsledek, viz. Obr. 67. Dále má uživatel možnost sledovat rozdíl cen paliv za roční provoz (při 

jednotné ceně paliva) a celkovou prodejní cenu nakupovaných vozů v alternativní variantě. 
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Obr. 67 Srovnání 

Z uvedených údajů vzniká výstup formou grafů, který srovnává technicko – ekologické a 

ekonomické parametry CNG oproti benzínu. U emisí a výkonu je pozitivní tendence na levou 

stranu od počátku osy 0 a u výkonu je pozitivní tendence napravo od počátku osy 0, viz. Obr. 

68. 

 

Obr. 68 Grafické srovnání 

 



 

Radek Šnita: Technicko - ekonomické a ekologické aspekty využívání alternativních pohonů 

motorových vozidel v hutním podniku 

 

2017                                                                                                                                        101 

 

Druhý výstup je ekonomického rázu a srovnává cenu vozů a roční palivové náklady 

v porovnání CNG oproti benzínu. Pro srovnání cen paliv za rok je pozitivně orientovaná levá 

strana od středu grafu, taktéž pro cenu je pozitivní levá strana, v případě obrázku 69 je srovnání 

cen za vozidla spíše negativní. 

 

Obr. 69 Ekonomické srovnání 
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7. Ověření a doporučení 

Důvodem zdlouhavého rozvoje plynofikace dopravy je existence řady bariér. Jednou z 

hlavních bariér rozvoje využívání zemního plynu v dopravě je nedostatečná infrastruktura 

plnicích stanic CNG v porovnání s hustou sítí čerpacích stanic na klasické pohonné hmoty.  

Podpora CNG by se měla zaměřit na vytvoření optimální podmínek, která nebude limitována 

absencí sítí čerpacích stanic. Mělo by dojít k uzavření dobrovolné dohody mezi vládou ČR a 

plynárenským průmyslem o podílu plynárenství na výstavbě sítě plnicích stanic na zemní plyn.  

Další bariérou k velkému rozšíření plynofikace dopravních prostředků jsou stále vyšší 

investiční náklady na pořízení vozidla na CNG ve srovnání s vozidlem na motorovou naftu.  

Další významnou bariérou je nejistota vývoje cen zemního plynu jako motorového paliva. 

Odstranění této bariéry spočívá v dlouhodobé stabilizaci spotřební daně pro využití CNG 

v dopravě. V této souvislosti je nutné upozornit, že růst ceny ropy může být jedním 

z významných stimulů urychlujících přechod na CNG a zvyšujících potenciál využití zemního 

plynu v dopravě.  

 

7.1 Porovnávání paliva v hutním podniku  

Na základě spolupráce s hutním podnikem lze uvést následující sledovaná fakta:  

▪ Úspora = nafta/benzín – minimálně 9,2–12,7 mil. Kč v roce 2012, 14 mil. v r. 2013. 

▪ Zásadní redukce znečišťujících látek v ovzduší, jejichž zdrojem je doprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Radek Šnita: Technicko - ekonomické a ekologické aspekty využívání alternativních pohonů 

motorových vozidel v hutním podniku 

 

2017                                                                                                                                        103 

 

 

Obr. 70 Růst počtu vozidel a ostatní techniky s pohonem na CNG ve sledovaném hutním podniku 

Zdroj: Interní materiály podniku 

Porovnávání nákladů a dojezdu je zobrazeno v tabulce 14 u CNG lokomotivy řady 714 

(dvoumotorová), viz Obr. 54 o technických parametrech: 

− výkon 520 kW, 

− motor 2x TEDOM 260 kW, 

− dva motorgenerátory poháněné motory TEDOM, 

− každý motorgenerátor pohání jeden podvozek, 

− přenos výkonu elektrický, 

− maximální rychlost 80 km/hod, 

− počet náprav 4, 

− celková hmotnost 64 t. 
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Tab. 14 Porovnání nákladů a dojezdu u CNG lokomotivy – nafta/CNG 

Sledované parametry Nafta   CNG 

Spotřeba  13,5 l/hod 14 kg/hod 

Zásoba paliva  2 200 l 486 kg 

Doba provozu mezi tank.  163 hod 32,4 hod 

Dojezd (40 l/100 km)  5 500 km 1 000 km 

Náklady na 1 mth  312 Kč 135 Kč 

Náklady na 5 tis. mth/rok  1 560 tis Kč 675 tis Kč 

Zdroj: Interní materiály podniku 

 

Obr. 71 CNG lokomotiva řady 714 

Zdroj: Interní materiály podniku 
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Výhody realizace CNG pohonu v železniční dopravě u sledovaného podniku: 

− snížení provozních nákladů na PHM, 

− prodloužení lhůt výměny motorových olejů, 

− snížení vnitřní i vnější hlučnosti lokomotivy, 

− snížení emisí výfukových plynů. 

 

 

Obr. 72 Plnící stanice pro železniční dopravu 

Zdroj: Interní materiály podniku 
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Závěr 

Současný technologický rozvoj přináší výrazně zlepšené ekonomické, legislativní i technické 

podmínky pro využití alternativních paliv. Roste počet zainteresovaných organizací a zvětšuje 

se nabídka produktů i vozidel a snižuje se jejich cena. Dále je cítit obrovský tlak na dodržování 

ekologických bariér, které se dají v případě alternativních paliv posunout na výrazně 

přijatelnější hranici. Tato fakta byla základnou pro tuto disertační práci. 

Cílem této práce byl dlouhodobý sběr relevantních informací a dat z oblasti využití 

alternativních paliv v dopravě a jejich vyhodnocení. Dále si práce kladla za cíl vymezení 

technicko – ekonomických a ekologických předpokladů při uplatnění alternativních pohonů u 

motorových vozidel,  návrh metodiky hodnocení pro uplatnění alternativních pohonů 

motorových vozidel v transferové a výrobní logistice metalurgické výroby a v neposlední řadě 

vytvoření modelu k optimální volbě využití alternativních paliv v podmínkách hutního podniku 

s přihlédnutím k dostupnosti paliv a cenové prognóze a následné využití pro tvorbu modelu, 

který by mohl průmyslovým podnikům usnadnit rozhodování o jejich vozovém parku. 

První část disertační práce, která pojímá kapitolu č. 1, č. 2 a č. 3, byla věnována samotné 

metodice, cílům práce a teoretickým východiskům alternativních paliv a rozdělení dopravních 

prostředků v průmyslu. Jednotlivé druhy alternativních paliv byly analyzovány 

z legislativního, ekologického, ekonomického a technologického pohledu. V poslední kapitole 

teoretické části byli popsány dopravní prostředky v průmyslu a následně rozděleny do 

příslušných kategorií. 

Druhá část práce, která obsahuje část praktickou a kapitoly č. 4, č. 5 a č. 6 se zabývala 

samotným využitím alternativních pohonů v průmyslovém provozu a ekologicko – 

ekonomicko – technickým srovnáním těchto pohonů. Dále zde byli rozebrány předpoklady 

k uplatnění alternativních pohonů, kde se již podařilo dospět ke konkrétním závěrům ohledně 

jednotlivých paliv. Poslední kapitola v této části byla věnována popisu vytvořeného modelu a 

vysvětlení softwarové aplikace, která tento model obsahuje.  

V kapitole č. 4 došlo ke spojení alternativních paliv a jejich využití v hutním podniku. Na 

základě této kapitoly bylo prokázáno, že toto palivo je možné využít také v hutním provozu, a 

to nejen u osobních vozidel, ale také u užitkových a nákladních automobilů, vysokozdvižných 

vozíků, lokomotiv atd. 
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Alternativní způsoby pohonů vozidel jsou v dnešní době často diskutovaným tématem. 

Relevantní informace jsou však v této problematice často nejasné a zavádějící. Příkladem jsou 

vozidla poháněná elektřinou. Celkový cyklus výroby baterií a elektřiny samotné je energeticky 

a ekologicky velmi náročný. V kapitole 4.2.1 byla zmíněna metodika LCA, která popisuje 

celkový životní cyklus tohoto výrobního procesu a dokazuje jeho náročnost. Proto jedním 

z dílčích cílů práce bylo shromáždit co nejpřesnější informace o těchto problematikách a 

vyjasnit tak časté otázky týkající se alternativních paliv. Tento cíl byl splněn díky 

dlouhodobému sběru informací a výstupů od tuzemských i zahraničních zdrojů. 

Na základě znalosti problematiky alternativních paliv byla vytvořena hodnotící ekonomicko – 

ekologicko – technická kritéria, kterým byla prostřednictvím metody párového hodnocení 

určena váha. Dále byla vytvořena tabulka, do které byli zapsány tvrzení týkající se jednotlivých 

paliv a kritérií. Hodnoty a tvrzení v této tabulce byli následně obodovány na škále 1-10 viz. 

kapitola 5.1. Výsledné scóre jasně prokázalo, že palivo, které nejlépe splňuje zmíněné 

parametry je CNG.  

Vzhledem k zjištěným faktům byl navržen model, obsahující dva moduly. Výstupem prvního 

modulu bylo vytvoření přehledu vozového parku dané společnosti a výstupem druhého modulu 

bylo provést srovnání výhodnosti jednotlivých typů paliv u konkrétních typů dopravních 

prostředků. 

Zaměřením této disertační práce bylo osvětlení faktů v problematice alternativních paliv. Díky 

nashromáždění informací, srovnání jednotlivých paliv a následnému vytvoření modelu je nyní 

schopen nejen hutní podnik reálně uvažovat o zařazení alternativních paliv do svého 

technického zázemí. 
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Conclusion 

Current technological development brings significantly improved economic, legislative and 

technical conditions for the use of alternative fuels. The number of organizations involved 

grows and the range of products and vehicles is increasing and their cost is decreasing. There 

is also a huge pressure to comply with environmental barriers that can move to a much more 

acceptable boundary in the case of alternative fuels. These facts were the basis for this 

dissertation. 

The aim of this work was the long-term collection of relevant information and data from the 

area of alternative fuels in transport and their evaluation. In addition, the thesis aimed at 

defining the technical and economic and ecological prerequisites for the use of alternative 

drives in motor vehicles, proposing methodology of evaluation for the use of alternative drives 

of motor vehicles in the transfer and production logistics of metallurgical production and, last 

but not least, the creation of a model for the optimal choice of alternative fuels the conditions 

of the metallurgical company, taking into account the availability of fuels and the price 

forecast, and the subsequent use for a model creation, that could make it easier for industrial 

companies to decide about their vehicles. 

The first part of the dissertation, which conceives chapters 1, 2 and 3, was devoted to the 

methodology itself, the aims of the thesis and the theoretical background of alternative fuels 

and the partition of means of transport in industry. The different types of alternative fuels were 

analysed from a legislative, ecological, economic and technological point of view. In the last 

chapter of the theoretical part, the means of transport were described in industry and 

subsequently divided into respective categories. 

The second part of the thesis, which contains the practical part and chapters 4, 5 and 6, deals 

with the use of alternative drives in industrial operation and the ecological - economic 

comparison of these drives. In addition, the assumptions for the use of alternative propulsion 

were discussed, where concrete conclusions were reached on individual fuels. The last chapter 

in this section was dedicated to describing the model and explaining the software application 

that this model contains. 

In chapter 4 a combination of alternative fuels and their use in the metallurgical company is 

described. On the basis of this chapter it has been proved that this fuel can also be used in 
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metallurgical production, not only for passenger cars, but also for utility trucks, trucks, 

forklifts, locomotives etc. 

Alternative ways of vehicle drives are nowadays a frequently discussed topic. Relevant 

information in this topic are often unclear and misleading. Example are vehicles powered by 

electricity. The overall cycle of battery and electricity production itself is very energy and 

environmentally demanding. Chapter 4.2.1 mentioned the LCA methodology, which describes 

the overall life cycle of this production process and demonstrates its complexity. Therefore, 

one of the partial objectives of the work was to gather as accurate information as possible on 

these issues and clarify the frequent questions regarding alternative fuels. This goal was 

achieved thanks to the long-term collection of information and outputs from domestic and 

foreign sources. 

On the basis of the knowledge of alternative fuels, economic, ecological and technical criteria 

were created and rated by the pairing method. In addition, a table was created in which the 

assertions concerning individual fuels and criteria were entered. The values and claims in this 

table were then enumerated on the scale 1-10, see chapter 5.1. The resulting score clearly 

showed that the fuel that best meets the parameters is CNG. 

Based on the facts, a model containing two modules was designed. The output of the first 

module was the creation of an overview of the company’s fleet, and the output of the second 

module was to compare the benefits of the different types of fuels for specific types of means 

of transport. 

The focus of this dissertation was the enlightenment of facts about alternative fuels. With the 

accumulation of information, the comparison of individual fuels and the subsequent creation 

of the model, it is possible, not only for the metallurgical company, to include alternative fuels 

in their technical background. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

 

 

 

Počet osobních 

automobilů na:
Počet ujetých Km/za rok Průměrná spotřeba

Benzín 1 1000 3,8

Nafta 0

LPG 1 40000 13

CNG 1 1000 3,6

CELKEM osobních aut 3 42000 3,7

Benzín

Pořadové číslo Seznam osobních vozů Označení motoru výkon [kW] spotřeba l [100 km] emise CO2 [g/km] Počet ujetých Km/za rok cena vozu [Kč]

1. Škoda Octavia Active 81 3,8 99 1000 445 900 Kč

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Průměr 1 81 3,8 99 1000 445 900 Kč

Součet 99

Nafta

Pořadové číslo Seznam osobních vozů Označení motoru výkon [kW] spotřeba l [100 km] emise CO2 [g/km] Počet ujetých Km/za rok cena vozu [Kč]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Průměr 0

Součet 0

LPG

Pořadové číslo Seznam osobních vozů Označení motoru výkon [kW] spotřeba l [100 km] emise CO2 [g/km] Počet ujetých Km/za rok cena vozu [Kč]

1. kia sportage TDI 13 40000 500 000 Kč

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Průměr 1 13 40000 500 000 Kč

Součet 0

CNG

Pořadové číslo Seznam osobních vozů Označení motoru výkon [kW] spotřeba l [100 km] emise CO2 [g/km] Počet ujetých Km/za rok cena vozu [Kč]

1. Škoda Octavia Active 1,4 TSI G-TEC 81 3,6 94 1000 441 900 Kč

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Průměr 1 81 3,6 94 1000 441 900 Kč

Součet 94

Osobní automobily ZpětPostup
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