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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

KOLÁŘ V.  Návrh na využití alternativních paliv u silničních vozidel. 

 Ostrava: Institut dopravy, 

 Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009,  

 Bakalářská práce (43 s.), vedoucí: Škapa, P. 

 

Bakalářská práce se zabývá využitím alternativních paliv v silniční dopravě, analyzuje 

současné a stávající možnosti v problematice alternativních pohonů. V úvodu jsou popsány 

důvody hledání alternativních paliv, dále jsou uvedeny základní druhy v současnosti nejpo-

užívanějších paliv v osobní silniční dopravě a jejich hlavní klady a zápory. Na základě analýzy 

jednotlivých typů paliv je zvoleno nejvhodnější, které je doporučeno jako vhodný alternativní 

pohon pro vozidla Městské policie Olomouc. Součástí bakalářské práce je také zhodnocení 

ekonomické náročnosti investice a její návratnosti. Na závěr je shrnuta daná problematika a 

nastíněn předpokládaný vývoj v oblasti alternativních pohonů. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

KOLÁŘ V.  Project of Alternative Fuels Utilization for Road Vehicles. 

 Ostrava: Institute of Transport, 

 Faculty of Mechanical Engineering VŠB  

 – Technical University of Ostrava, 2009,  

 Bachelor Thesis (43 p.), supervisor: Škapa, P. 

 

This Bachelor thesis deals with the use of alternative fuels in road transport. It presents 

and analyses the options in the area of alternative drives. The thesis comprises a description of 

main reasons for the search for alternative fuels, which is followed by the specification of the 

basic types of currently most frequently used fuels in road passenger transport and their main 

positives and negatives. After the detailed analysis of each type of fuel the most suitable one is 

chosen and recommended as an alternative fuel for vehicles of the Municipal Police Olomouc. 

The thesis also includes a prognosis of financial costs and investment return of this project. 

Finally after the conclusion of the theme there will be outlined the supposed future 

development of the alternative fuels utilization.  
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SEZNAM POUŽITÝCH NÁZVOSLOVÍ, SYMBOL Ů A ZKRATEK 1 

 

Aditiva - Chemické látky přidávané do ropných produktů (základového oleje, nafty, 

benzinu) za účelem zlepšení užitných vlastností, omezení pěnivosti, úpravy 

mazivosti, prvky pro zlepšení spalování a emisí, ochrana ventilů motoru apod. 

BA (91, 95, 98)- benzin automobilový s OČVM min. 91 (95, 98) 

Biomasa  - Výsledek biologického rozkladu produktů a odpadů a zbytků ze zemědělství, 

z lesnictví a s nimi příbuzných průmyslových oborů, jakož i výsledek 

biologického rozkladu průmyslových městských odpadů. 

Bionafta - Metylester vyrobený z rostlinného nebo živočišného oleje, s kvalitou nafty, 

užívaný jako biopalivo. Alternativní pohon pro dieselové motory s obsahem cca 

60% motorové nafty 10% aditiv a 30% rostlinného oleje tzv. MEŘO. 

CNG  - compressed natural gas (stlačený zemní plyn) 

CO2  - oxid uhličitý (toxický plyn vznikající při nedokonalém spalování uhlíkových 

substancí) 

ČR  - Česká republika 

EEŘO  - Etylestery kyselin řepkového oleje 

EU  - Evropská unie 

FFVs  - flexi fuel vehicles (upravená vozidla umožňující spalování etanolu) 

Kogenerace  - společná výroba elektřiny a tepla 

LNG  - liquefied natural gas (zkapalněný zemní plyn) 

LPG  - liquefied petroleum gas (zkapalněné ropné plyny) 

MHD  - městská hromadná doprava 

MPa  - Megapascal – jednotka tlaku. 1 MPa = 10 bar 

MP  - městská police 

MPO  - Městská policie Olomouc 

MEŘO - methylester řepkového oleje 

OČ - oktanové číslo (vyjadřuje míru odolnosti paliva proti detonačnímu hoření. 

Měří se tzv. výzkumnou metodou VM a motorovou metodou MM. Obě OČ se 

zjišťují na zkušebním jednoválcovém motoru s proměnlivým kompresním 

poměrem.  

                                                 
1 Přehled uvádí VLK, František. Paliva a maziva motorových vozidel. Brno, 2006. s. 355-374. 
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Palivový článek - Systém vyrábějící elektrickou energii a teplo při řízené elektrochemické  

reakci vodíku a kyslíku. Při této reakci vzniká jako odpadní produkt obyčejná 

voda. Spalování neprobíhá plamenem, hovoříme o tzv. „studeném spalování“.  

PHM   - pohonné hmoty 

ULEV   - Ultra-Low-Emission-Vehicles - kalifornský emisní standard pro automobily 

s mimořádně nízkými emisemi  
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1. Úvod 

Každý rok se jen v České republice prodá asi 6 miliard litrů automobilových paliv, za 

přibližně 150 miliard Kč (téměř 6 miliard EUR). Spotřeba v Evropské unii dosahuje asi 400 

miliard litrů, což představuje přibližně 500 miliard EUR. Z toho více než 95 procent tvoří 

uhlovodíková paliva, jejichž spalování má negativní vliv především na životní prostředí a 

následně pak na zdraví lidí a velké množství živých organizmů žijících na Zemi. Spalováním 

uhlovodíkových paliv také dochází k vypouštění CO2 do ovzduší, což je pravděpodobně hlavní 

příčinou globálního oteplování planety. Z těchto důvodů je třeba automobilovým palivům 

věnovat zvýšenou pozornost. 

V důsledku stoupající spotřeby fosilních paliv vydala Evropská unie Direktivu 2003/30 

EC, která se týká náhrady fosilních paliv alternativními a obnovitelnými zdroji. Její požadavky 

jsou zaznamenány v Tabulce 1. Tento scénář rozvoje alternativních paliv byl navržen v roce 

2002 jako předpokládaný průměr rozvoje alternativních paliv v jednotlivých členských zemích 

pro tehdejších 15 členských zemí Evropské unie. Je tedy otázkou zde se podaří dané závazky 

dodržet. 

 

Tabulka 1. Scénář rozvoje alternativních paliv v Evropské unii.2 

Rok Biopaliva (%) Zemní plyn (%) Vodík (%) Celkem (%) 

2005 2   2 

2010 6 2  8 

2015 7 5 2 14 

2020 8 10 5 23 

     

Setkáme se s různými definicemi paliva, např. Wikipedia3 je definuje takto: „Palivo je 

všeobecné označení pro chemický prvek, chemickou látku nebo jejich směs, mající schopnost 

za vhodných podmínek začít a udržet chemickou reakci spalování. Při spalovaní se uvolňuje 

chemická energie obsažená v palivu a přeměňuje se hlavně na tepelnou energii, kterou je 

možné dál využít. K palivům jsou zařazovány i výbušniny. Zvláštní kategorii paliva tvoří 

jaderné palivo, které energii neuvolňuje chemicky.“  

Palivo musí vytvořit se vzduchem takovou zápalnou směs, která nechá po shoření co 

nejméně mechanicky nebo chemicky škodlivých látek. Snahou je, aby v něm bylo obsaženo 

                                                 
2 VLK, František. Alternativní pohony motorových vozidel. Brno, 2004. s. 11. 
3 http://cs.wikipedia.org/wiki/Palivo - přístup 17. 5. 2009 
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maximum aktivních látek, které uvolňují teplo, a minimum pasivních látek nebo látek, které 

mají negativní vliv na spalování. 

Aby bylo palivo možné prakticky využít, musí splňovat několik základních podmínek, 

klíčových pro jeho další rozvoj. Musí být dobře dostupné, s nízkými pořizovacími náklady (aby 

obstálo v konkurenci proti ostatním pohonným hmotám), je třeba zajistit jeho bezpečnost       

při přepravě a dobrou skladovatelnost (aby nebyla finančně a energeticky náročná a aby 

nedocházelo k ohrožení životního prostředí). 
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2. Alternativní paliva pro pohon silničních vozidel 

„Pro současnou dobu je charakteristické hledání zdrojů a plánovité zavádění tzv. 

alternativních druhů paliv, rozumí se alternativních k benzinům a motorové naftě z ropy. 

K alternativním se proto počítají i paliva typu zkapalněných ropných plynů (LPG), zemní plyn, 

metanol ze zemního plynu, nafta vyráběná ze zemního plynu a dále specifikovaná paliva 

biologického původu.“4 

 

2.1.  Druhy paliv 

 Mimo klasická uhlovodíková paliva,5 která zaujímají většinový podíl v celosvětové 

spotřebě, je i mnoho dalších chemických látek, které mohou být použity jako palivo nebo jako 

jedna ze složek pro pohon motorů v dopravních prostředcích. Zejména využití vodíku a 

methanolu je do budoucna považováno za perspektivní zdroj energie pro palivové články, 

sloužící k pohonu elektrických vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 MATĚJOVSKÝ, Vladimír. Automobilová paliva. Praha, 2005. s. 10. 
5 Nejběžnějším surovinou pro výrobu paliv je ropa. Je to „hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí 
uhlovodíků, především alkanů. Je základní surovinou petrochemického průmyslu.  
Složení ropy: - uhlík:  84-87 % 

- vodík:  11-14 % 
- kyslík:  až    1 % 
- síra:  až    4 % 
- dusík:  až    1 %  

Ropa i výrobky z ní jsou základním palivem pro dopravu a surovinou pro výrobu plastů. Vyrábějí se z ní některé 
léky, hnojiva a pesticidy. Především chudší země používají ropné produkty také k výrobě elektřiny (asi 7 % 
celkové světové produkce). 

95 % veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy 
95 % dopravy zprostředkovávají ropné deriváty 
95 % veškerého vyráběného zboží potřebujeme pro svou výrobu ropu 

Vstup ropy je prakticky neodmyslitelný u každé masové výroby, přepravy a pěstování zemědělské produkce. Bez 
herbicidů, pesticidů a hnojiv vyráběných z ropy si dnes nelze představit moderní zemědělství a produkci potravin.“ 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa - přístup 17. 5. 2009) 
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2.1.1. Základní rozdělení paliv6 

 

• Uhlovodíková   

a) klasická 

 - benzín 

 - nafta 

b) alternativní  

 - LPG – zkapalněné ropné plyny 

 - CNG – stlačený zemní plyn 

 - LNG – zkapalněný zemní plyn 

• Neuhlovodíková 

- vodík 

- alkoholy (methanol, ethanol) 

- ethery (MTBE, ETBE) 

- estery (MEŘO, EEŘO) 

• Biopaliva 

- bioplyn 

- bionafta 

-  bioethanol 

 

2.2. Analýza alternativních paliv7 

Za alternativní paliva, jak se říká náhradě za automobilový benzin a motorovou naftu se 

považují zejména: 

• zkapalněné ropné rafinérské plyny (LPG), 

• stlačený zemní plyn (CNG), 

• bioplyn 

• bionafta a paliva na základě metylesteru řepkového oleje, 

• paliva s využitím alkoholů (etanol a metanol) 

• vodík 

• elektrický proud 

                                                 
6 Přehled uvádí VLK. Paliva a maziva. s. 1-2. 
7 VLK. Alternativní pohony. s. 1. 
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2.2.1. LPG (Liquified Petroleum Gas) 

LPG se v ČR používá jako automobilové palivo přibližně 20 let. V současnosti se jedná 

o nejrozšířenější alternativní palivo v ČR, které je možno natankovat u přibližně 800 čerpacích 

stanic.  

Ke vzniku tohoto paliva dochází při rafinaci ropy, nebo může vznikat jako kapalná 

frakce, která je separovaná od metanu během těžby zemního plynu. Tato směs propanu a 

butanu, která byla zkapalněna, obsahuje jen velmi málo síry, žádné olovo a žádné benzenové 

uhlovodíky, což vede k minimálnímu zatěžování ovzduší oproti naftě či benzínu. 

Zkapalnění se provádí obvykle stlačením pod tlakem 1,5 MPa, případně ochlazením.  

Při zkapalnění zmenšuje propan butan svůj objem cca 260x a pak se uchovává a přepravuje 

v tlakových nádobách. Ve vozidle se LPG uchovává ve válcové či toroidní nádrži, která se 

umisťuje do prostoru rezervního kola. Umístění toroidní nádrže do prostoru rezervního kola má 

tu výhodu, že nedochází k omezení využitelnosti zavazadlového prostoru vozidla. Rezervním 

kolem lze totiž narozdíl od válcové nádrže libovolně manipulovat, nebo jej úplně vyjmout a 

nahradit sadou na opravu pneumatiky. 

Při expanzi LPG do prostoru s atmosférickým tlakem dochází k ochlazení kapaliny     

na teplotu kolem -40°C a hrozí tak při styku zkapalněného plynu s pokožkou nebezpečí 

omrzlin. Porovnáním energetického obsahu LPG s ostatními palivy dojdeme k této (značně 

zjednodušené) rovnici:8 

 

1 kg LPG = 1,14 kg motorové nafty = 1,3 m3 zemního plynu = 10,8 kWh el. energie  

 

Vzhledem ke své výrobní závislosti na ropě a zemním plynu toto palivo nepředstavuje 

dlouhodobé řešení při problému hledání ekonomicko-ekologicky výhodného pohonu. LPG je 

však považováno za jednu z vhodných alternativ k překlenutí časového období, které bude 

zapotřebí, než dojde k odbourání závislosti na ropě. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 ŠEBOR, Gustav; POSPÍŠIL, Milan; ŽÁKOVEC, Jan. Technicko-ekonomická analýza vhodných alternativních 
paliv v dopravě (1. část). VŠCHT v Praze, 2006. s. 84. 
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Výhody spojené s provozem vozidel na LPG: 9 

• široká síť čerpacích stanic v České republice i v Evropě 

• výhodnější cena LPG oproti zemnímu plynu, benzínu i naftě 

• delší životnost motoru, menší mechanické opotřebení motoru, protože se netvoří karbonové 

usazeniny 

• delší životnost mazacího oleje (lépe a déle si uchová svoje vlastnosti, protože není 

rozpouštěný benzínem) 

• větší dojezd na jedno plnění než u zemního plynu 

• menší tlaková nádrž a nižší nárůst hmotnosti po přestavbě než u zemního plynu 

• nižší investiční náklady na výstavbu plnící stanice než u ostatních paliv 

• široká servisní síť oproti ostatním alternativním pohonům 

• palivo šetrné k životnímu prostředí (minimální množství nečistot ve výfukových plynech) 

• nerozpouští se ve vodě (při styku s vodou se ihned odpaří – nedochází ke znečištění 

povrchových ani podzemních vod) 

 

Nevýhody spojené s provozem vozidel na LPG: 

• závislost cen na ropě 

• omezené zásoby 

• snížení výkonu10 cca 6 – 8 %  

• náročnost jednorázové investice na přestavbu vozidla 

• zhoršení startovací schopnosti za nízkých teplot 

• omezení při parkování v garážích 

• problematická kvalita paliva (na základě kontrol jsou častěji zjišťovány nedostatky 

v kvalitě LPG než u ostatních paliv) 

 

 

 

 

                                                 
9 VLK. Paliva a maziva motorových vozidel. s. 96-97. 
10 „Karburátorové motory při provozu na LPG mají proti provozu na benzín mírně snížený výkon. Je to způsobeno 
objemem plynného paliva ve směsi (vytvářené v sacím systému motoru), který snižuje hmotnostní naplnění válců 
motoru čerstvým vzduchem.“ (Tamtéž. s. 104.) 
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2.2.2. CNG (Compressed Natural Gas) 

 Ačkoli program plynofikace dopravy probíhá ve světě již řadu let, v České republice 

(od roku 1981) je tento typ pohonu dosud málo rozšířen.11 Jedná se o stlačený zemní plyn, 

který se získává těžbou z ložisek na pevnině, případně i z ložisek, která se nacházejí pod 

mořským dnem,12 a je dále přepravován do úpravárenských závodů prostřednictvím již 

vybudovaných plynovodů. Přeprava plynovody (primárně budova-nými pro plyn určený ke 

zpracování v teplárnách, elektrárnách, průmyslu, případně drobných odběratelům) je také 

jednou z jeho hlavních výhod. V případě zřizování plnicí stanice CNG stačí k jejímu provozu 

napojení na rozvod plynu a odpadá tak problém zásobování paliva cisternovými vozy. 

Aktuální roční celosvětová spotřeba zemního plynu pro pohon vozidel je asi 12 mld.m3. 

V České republice prodej této pohonné hmoty v roce 200813 činil 6,6 mil. m3. Spotřeba CNG je 

vzhledem ke svému skupenství udávána v m3, někdy se však setkáme i s vyjádřením množství 

paliva v kilogramech. Srovnání energetického obsahu 1 m3 zemního plynu s 1 litrem benzínu, 

nafty a LPG je pak následující:14 

 

1 kg CNG = 1,4 m3 CNG   1 litr benzínu = 1,0 m3 CNG 

1 litr nafty = 1,2 m3 CNG   1 litr LPG      =  0,8 m3 CNG 

 

Zemní plyn se podobně jako LPG plní do tlakových nádob, plnicí tlak je však oproti 

LPG (1,5 MPa) podstatně vyšší, v případě CNG činí 20 MPa. Při tomto tlaku je plynu zmenšen 

oproti atmosférickému tlaku v poměru 200:1, což zároveň komplikuje uchovávání zemního 

plynu ve vozidle.  

Výrobci originálních plynových osobních automobilů se snaží zachovat užitnou 

hodnotu  vozidla a nezmenšovat nádržemi (tlakovými lahvemi) objem zavazadlového prostoru, 

a proto umisťují větší počet vzájemně propojených nádrží (3 až 4) menších rozměrů                

do vhodných prostor pod vozidlo či pod sedadla (místo odstraněné nádrže na kapalná paliva).15 

                                                 
11 „V současné době v České republice zemní plyn jako pohonnou hmotu využívá cca 1.000 vozidel, z toho:  
- 750 osobních a dodávkových automobilů,  
- 220 autobusů,  
- 10 komunálních vozidel (převážně svoz odpadu a čištění ulic),  
- 20 ostatních (vysokozdvižné vozíky, rolby ledu).“ (http://www.cng.cz/cs/zemni_plyn/fakta/ceska_republika.html 
- přístup 7. 5. 2009 ) 
12 Současné zásoby zemního plynu jsou odhadovány na 511.000 miliard m3 a jejich úplné využití má postačit 
přibližně na 190 let, což je několikrát víc než  na kolik jsou odhadovány zásoby ropy. 
13 http://www.cng.cz/cs/presscentrum/novinky/09/04/01.html - přístup 7. 5. 2009 
14 ŽÁKOVEC, Jan. Využití plynných paliv v dopravě. Praha, 2001. s. 18. 
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Hmotnost ocelových nádob, které jsou užívány jako nádrže odpovídá přibližně objemu 

v litrech (70-ti litrová nádrž váží zhruba 70 kg), což značně zvyšuje hmotnost vozidla a má tak 

negativní dopad (zvlášť u malých osobních vozidel) na jízdní vlastnosti a jejich dynamiku. 

Částečně lze tento nárůst hmotnosti eliminovat užitím talkových lahví vyrobených z hliníku či  

kompozitních materiálů, které jsou až pětkrát lehčí než ocelové, jejich cena je však vyšší. 

Dojezd vozidla závisí na objemu a počtu tlakových nádob, na charakteru provozu 

(městský, mimoměstský) a způsobu jízdy. U sériově vyráběných osobních vozidel jsou tlakové 

nádoby (montovány již ve výrobě namísto klasické nádrže na kapalná paliva) většího objemu, 

vozidla tudíž mají dojezd cca 500-550 km (např. Opel Zafira, Fiat Multipla). Dojezd osobních 

vozidel, která projdou přestavbou dodatečně, s tlakovými lahvemi o objemu 70 litrů se 

pohybuje okolo 200 km (Škoda Octavia 1,6i). Průměrné dojezdy autobusů se pak pohybují 

kolem 500 km. 

V současnosti je v celé České republice 20 plnicích CNG stanic,16 což komplikuje 

nárůst počtu vozidel s tímto pohonem. V roce 2009 má dojít k otevření 14 plnících stanic.17 

Minimální potřebný počet „rychloplnících“ CNG stanic pro širší využití zemního plynu do 

roku 2020 se odhaduje na 250–300, je otázkou, nakolik se tuto představu podaří zrealizovat. 

Přestože je zemní plyn fosilním palivem a jeho hořením se uvolňují škodliviny, při 

použití katalyzátoru může vozidlo s tímto pohonem splnit kalifornský emisní standard pro 

automobily s mimořádně nízkými emisemi ULEV (Ultra-Low-Emission-Vehicles) – vozidla 

splňující tento limit lze s ohledem na vznik emisí při provozu přirovnat k elektromobilu,        u 

kterého je zohledněn vznik emisí při výrobě elektrického proudu. Zemní plyn je tedy 

považován za alternativní palivo s řadou výhod, je dobře využitelné v zážehovém motoru a 

jeho uplatnění v dopravě bude pravděpodobně stoupat. Jeho většímu rozvoji v České republice 

brání především nedostatečná síť plnících stanic. 

                                                                                                                                                           
15 V případě přestavovaných vozidel se užívají tlakové nádoby tvaru válce o objemu 70-100 litrů. U takto 
přestavěných vozidel se tlakové lahve zpravidla montují do zavazadlového prostoru osobních vozidel, což vede ke 
snížení užitné hodnoty automobilu, s níž je třeba počítat. U autobusů se montují nádrže na zemní plyn také do 
zavazadlového prostoru, pokud se však jedná o autobusy nízkopodlažní, pak jsou tyto nádrže umístěny na střeše. 
U nákladních automobilů dochází k přestavbám na CNG vzhledem k velkému akčnímu rádiu zřídka, pokud je 
však předpokládané užití těchto vozidel omezeno pouze na užší oblast (např. vozidla pro svoz komunálního 
odpadu) jsou i zde nádrže montovány do vhodných míst podvozku. 
16 Tyto veřejné plnicí stanice bývají označovány jako „rychloplnící“ a doba plnění je podobná jako u klasických 
paliv (3-5 minut). Mimo tyto veřejné plnicí stanice lze zemní plyn plnit do vozidla též prostřednictví kompresoru 
napojeného (např. v garáži) na rozvod plynu v domě. Tyto kompresory bývají označovány jako „pomaluplnící“ 
(oficiální mezinárodní název je VRA – Vehicle Refuelling Appliance). Plnění touto „pomaluplnící“ stanicí trvá 
několik hodin a je vhodné je využívat při delší odstávce vozidla. 
17 http://www.cng.cz/cs/presscentrum/novinky/09/01/02.html - přístup 7. 5. 2009 
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Výhody spojené s provozem vozidel na CNG: 

• podstatně nižší produkce škodlivin, 20-25% snížení emisí CO2 (oproti benzínu)18 

• tišší chod (hluk vně vozidla je až o 50% nižší, ve vozidle pak o 60-70 %)19 

• nižší náklady na pohonné hmoty oproti benzínu či naftě, spotřeba 1 m3 CNG odpovídá cca 

1 litru benzínu, jeho aktuální ceny se pohybují od 15,14 do 18,57 Kč (za 1 m3 CNG)20  

• při tankování nevznikají žádné ztráty (nedochází k odpařování jako např. u nafty) 

• nelze kontaminovat půdu a spodní vody v důsledku úniku pohonných hmot 

• lepší směšování zemního plynu se vzduchem, rovnoměrnější plnění válců, nižší zatížení 

motoru  

• možnost využít obou paliv u dvoupalivových systémů, zvýšení celkového dojezdu 

(u osobních vozidel v závislosti na velikosti talkových lahví o cca 200-250 km) 

• nedochází k zanášení karbonovými usazeninami (možnost prodloužit interval výměny oleje 

– vyšší životnost motoru) 

• vyšší bezpečnost (zemní plyn je lehčí než vzduch, hodnota zápalné teploty je dvojnásobná 

než u benzínu, vyšší odolnost tlakových nádob oproti klasickým nádržím) 

• vysoká antidetonační schopnost – vysoké oktanové číslo zemního plynu (130) umožňuje 

motoru pracovat i při ochuzení palivové směsi, zvyšuje odolnost vůči klepání motoru 

• jednoduchá distribuce plynovody (snížení počtu cisteren s kapalnými palivy na silnicích) 

• lepší dlouhodobá perspektiva oproti benzínu, naftě a propan-butanu (zásoby plynu jsou 

několikrát větší oproti zásobám ropy) 

 

Nevýhody spojené s provozem vozidel na CNG:21 

• neexistující infrastruktura - chybí dostatečný počet plnících stanic 

• vyšší náklady na pořízení vozidla (menší počet kusů zdražuje výrobu) 

• vyšší náklady spojené s přestavbou vozidla, vzhledem k vyšším nákladům (na pořízení, 

přestavbu) závisí návratnost investice na počtu ujetých kilometrům 

• nutnost pravidelných kontrol plynových zástaveb 

• zmenšení zavazadlového prostoru (užitného prostoru) kvůli umístění tlakových nádrží 

• zvýšení celkové hmotnosti automobilu a tím snížení povolené užitečné hmotnosti 

v důsledku umístění tlakových lahví 

                                                 
18 Detailněji ke snižování emisí viz http://www.cng.cz/cs/zemni_plyn/fakta/ekologie.html  - přístup 7. 5. 2009 
19 Viz tamtéž. 
20 http://www.cng.cz/cs/sys/titulni-stranka/aktualni_ceny.html - přístup 7. 5. 2009 
21 ŽÁKOVEC.Využití plynných paliv. s. 14-15. 
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• zhoršení jízdních vlastností vozidla důsledkem nárůstu hmotnosti 

• zpřísněná bezpečnostní opatření (garážování, opravy, atd.) 

 

2.2.3. Bioplyn 

Bioplyn se získává kvašením organických látek, nejčastěji odpadů z městských čistíren 

odpadních vod (v zemědělství i chlévská mrva nebo prasečí kejda). Složení bioplynu je 

v závislosti na organických látkách, ze kterých se vyrábí, různé.22 

Při využití bioplynu jako paliva pro pohon motorových vozidel musí být zbaven 

nežádoucích příměsí tak, aby jeho kvalita odpovídala požadavkům na kvalitu zemního plynu 

(obsah metanu vyšší než 95 % objemu., výhřevnost srovnatelná). 

Hlavním zdrojem bioplynu v České republice jsou čistírny odpadních vod. Pro využití 

v dopravě není bioplyn v požadované kvalitě ani množství v ČR k dispozici. Využívá se tedy 

surový jako palivo v kogeneračních jednotkách, což je pro provozovatele finančně výhodnější, 

protože zde odpadá čištění, které je finančně nákladné. 

Další nevýhodou je nestabilní produkce závislá na teplotě (kvasné procesy probíhají 

optimálně při teplotě cca 40°C, v zimě musí být část bioplynu využita k ohřevu samotného 

výrobního zařízení), v zimních měsících je proto bioplynu nedostatek. Je nutné zmínit i 

nevýhodu lokální výroby, která je překážkou jeho rozšíření. 

K dopravě je bioplyn tedy využíván pouze v některých státech – ve Švédsku, Dánsku, 

Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii a na Islandu, také v USA, Brazílii, Chile a na Novém 

Zélandu. V jednotlivých zemích se jedná řádově o stovky vozidel a kvůli mnoha úskalím je 

rozvoj tohoto alternativního paliva plně závislý na dotacích a ekologických daních. 

 

                                                 
22 „Bioplyn tvoří z 40 - 75% metan 

25 - 55% oxid uhličitý 
       0 - 10% vodní pára 
       0 - 5% dusík 
         0 - 2% kyslík 
     0 - 1% vodík 
   0 - 1% čpavek 
   0 - 1% sulfan 
Energeticky hodnotný je v bioplynu metan a vodík. Problematickými jsou sirovodík a čpavek, které je často nutné 
před energetickým využitím bioplynu odstranit, aby nepůsobily agresivně na strojní zařízení.“ 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn - přístup 7. 5. 2009) 
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2.2.4. Bionafta a paliva na základě methylesteru řepkového oleje 

 Pojmem bionafta jsou označovány metylestery mastných kyselin, které jsou vyrobeny 

z rostlinného nebo živočišného oleje a užívány jako palivo namísto motorové nafty. Jedná se 

tedy o alternativní pohon pro dieslové motory.  

Současná světová produkce bionafty je realizována z 80% na bázi řepkového oleje. 

Tyto čisté rostlinné oleje však nelze ihned použít, protože jejich užití obnáší řadu problémů, a 

jsou tedy esterifikací upraveny na methylester – v případě řepkového oleje je užívána zkratka 

MEŘO (methylester řepkového oleje), v zahraničí je užívána zkratka RME (Rapeseed Methyl 

Ester). V České republice se toto palivo používá s obsahem 30% MEŘO,23 tato směs bývá 

někdy označována jako „bionafta druhé generace“ nebo „směsná nafta“. 

Z jednoho hektaru zemědělské plochy je možno získat asi 1,2 t řepkového oleje, který 

má při přeměně na MEŘO energetický obsah 47,8 GJ.24 K získání methylesterů mastných 

kyselin lze využít i jiné olejnaté rostliny (sója, slunečnice, olivy, kokosový ořech, podzemnice 

olejná), ale také živočišné tuky (hovězí lůj, drůbeží či vepřové sádlo, rybí tuk) a použitý 

fritovací olej. O bionaftě lze tedy hovořit jako o palivu získávaném z obnovitelných zdrojů. 

Vzhledem k výše uvedeným faktům by se mohlo zdát, že bionafta je velmi vhodným 

alternativním palivem, které má potenciál zaujmout významný podíl na trhu s palivy. Avšak 

pěstování monokultur si vyžaduje rozsáhlé plochy orné půdy, nevyužité k pěstování potravin, 

které je v praxi nedostatek. 

Výhody spojené s provozem vozidel na „bionaftu 2. generace“: 

• podíl MEŘO – zdroj obnovitelné energie 

• snížení emisí CO2  

• snížení obsahu uhlovodíkových částic ve výfukových plynech 

• daňové zvýhodnění 

• vznik pracovních příležitostí 

• velmi dobrá biologická odbouratelnost v případě úniku 

• snížení opotřebení ve spalovacím prostoru – velmi dobré mazací schopnosti 

• bezpečnost při manipulaci a dopravě s MEŘO 

                                                 
23 VLK. Paliva a maziva. s. 128. 
24 VLK. Alternativní pohony. s. 91. 
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Nevýhody spojené s provozem vozidel na „bionaftu 2. generace“:25 

• poškozuje pryžové součásti v palivovém systému (nutnost náhrady plastickými hmotami) 

• častá kontaminace paliva bakteriemi u směsných bionaft s podílem MEŘO nad 10% 

• před delší odstávkou (1 měsíc) nutno propláchnout nádrž standardním palivem 

• tvoření usazenin na stěnách válců, v mezerách mezi pístními kroužky 

• nižší výhřevnost směsných bionaft v porovnání s motorovou naftou 

• mírné zvýšení spotřeby 

• rozpouštění usazenin v palivové soustavě (častější výměna palivového filtru) 

• zanášení a nárůst karbonu na špičce vstřikovací trysky 

• při obsahu nad 10% MEŘO problémy se startováním za nízkých teplot (aditivace) 

• náročnější údržba palivového systému a nádrží ve vozidlech (2x ročně odkalit a vyčistit) 

• náročnější údržba palivových nádrží na čerpacích stanicích (2x ročně odkalit a vyčistit) 

• náchylnost MEŘO k oxidaci (zvýšení korozivních účinků ve spalovacím ústrojí) 

• časté ředění oleje – zhoršení jakostních parametrů (zkrácení intervalu výměn, dražší oleje) 

• časově náročnější údržba vozidla 

• zvýšení finančních nákladů na servis a údržbu vozidla 

 

2.2.5. Paliva s využitím alkoholů (etanol a metanol) 

Používání alkoholů jako alternativního paliva má dlouhou tradici. V Československu se 

začalo toto palivo používat již před 2. světovou válkou, po ní však přestalo být využíváno a 

opětovné užívání tohoto paliva, ovšem pouze jako příměsi benzínu, začalo v České republice 

ve větším rozsahu po více než šedesáti letech. V Brazílii a USA se začalo hojně využívat 

etanolu v období první ropné krize po roce 1973. 

Hlavními zástupci alkoholů jsou metanol a etanol. Metanol je vyráběn z fosilních paliv 

(ropa, uhlí, zemní plyn) a částečně i z biomasy (suchou destilací dřeva). Naopak etanol lze 

získat z obnovitelných zdrojů – zemědělských plodin (cukrové krmné řepy, cukrové třtiny, 

kukuřice, brambor a obilovin). Samotný proces výroby je pak založen na kvašení a následné 

destilaci. 

V současné době je v zemích EU používán přídavek 5% etanolu do benzínu. Větší 

množství není možné přidávat bez drobných úprav jelikož etanol má několik negativních 

vlastností. Jedná se především o agresivní působení na některé povrchy – především díly 

                                                 
25 VLK. Paliva a maziva. s. 139-140. 
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palivového systému (nádrže, palivové potrubí, čerpadla, filtry z plastů, části karburátoru), kde 

dochází ke korozi, ztrátě lesku a narušení povrchových struktur materiálů. Proto je nutné 

přidávat do paliva vhodná aditiva a výše zmíněné části vozidla nahradit odolnějšími. Dalším 

negativem je schopnost vázat vodu, což má v případě směsi paliva benzín – alkohol za 

následek separaci frakcí benzínu a znehodnocení paliva. Je nutné zmínit nevýhodu podstatně 

nižší výhřevnosti alkoholů (viz Tabulka 2.) vedoucí k výraznému nárůstu spotřeby. 

 

Tabulka 2. Výhřevnost etanolu a metanolu v porovnání s benzínem a naftou.26 

  Etanol Metanol Benzin Nafta 

Výhřevnost [MJ.kg-1] 

 26,9 21,3 43,7 42,5 

 

Největším světovým výrobcem etanolu jsou Brazílie a USA. V USA je toto palivo 

prodáváno pod označením E15 což značí 15-ti % podíl etanolu v benzínu, v Brazílii pak tento 

podíl etanolu v palivu činí cca 22%. V Evropě je toto palivo nejrozšířenější ve Švédsku, kde 

nese označení E85 a podíl etanolu rovněž odpovídá číslu v označení paliva. Směsi etanolu a 

benzínu je nutné spalovat ve vozidlech, která jsou k tomu uzpůsobena a jsou označována 

zkratkou FFVs (Flexi Fuel Vehicles). U vozidel FFVs už není pouze upraven palivový systém, 

ale je zde provedena i úprava řídící jednotky. 

V České republice je etanol k dispozici pouze v podobě 5% podílu v benzínu. Nelze ho 

tedy prakticky využívat k pohonu silničních vozidel. 

 

Výhody spojené s provozem vozidel na ethanol:27 

• získávání ethanolu z rostlinné výroby – obnovitelný zdroj 

• vyšší oktanové číslo (106) než benzín – vyšší komprese 

• dostupná výroba (technologie) i v málo rozvinutých zemích – lihovary 

• dokonalejší spalování 

• nižší obsah emisí ve spalinách než u benzínu 

• vznik nových pracovních míst při zemědělské výrobě 

• snížení závislosti na ropě 

 

 

                                                 
26 VLK. Paliva a maziva. s. 150. 
27 VLK. Paliva a maziva. s. 155. 
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Nevýhody spojené s provozem vozidel na ethanol:28 

• agresivní účinek ethanolu  na plastické hmoty, pryž a další materiály 

• ethanol způsobuje rychlejší korozi kovových materiálů 

• ethanol má detergentní účinek (odstraňuje olej) 

• výpary při čerpání ethanolu mohou ovlivnit schopnost řidiče řídit motorové vozidlo 

• horší startování při nižších teplotách (zápalná teplota benzínu 200°C etanolu 425°C)  

• nižší výhřevnost – vyšší spotřeba 

• vyšší cena vozidel FFV – menší výrobní série 

• ethanol není v prodeji na čerpacích stanicích v ČR 

 

2.2.6. Vodík 

 Vodík je možno získat z vody a při použití elektrické energie vyrobené z obnovi-

telných zdrojů je tak v současnosti „nejčistším“ palivem.  

 Vodík lze k pohonu vozidel využít dvěma odlišnými technologiemi. Jednak je možno 

stlačený nebo zkapalněný vodík spalovat v motoru obdobně jako běžné pohonné hmoty. Tímto 

způsobem nevznikají žádné škodliviny, pouze malé množství kysličníku dusíku a voda. 

Nevýhodou však je nákladná výroba vodíku a jeho výbušnost ve směsi se vzduchem. Zbrojení 

palivem se proto provádí automatizovaně pomocí robota (viz Obr. 1.). 

 

 

Obr. 1. Plnění vozidla kapalným vodíkem pomocí robota.29 
                                                 
28 VLK. Paliva a maziva. s. 155 
28 Převzato z ŠEBOR. Technicko-ekonomická analýza. s. 288. 
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Druhou technologií využívající vodíku je palivový článek, který mění chemickou 

energii paliva (vodík nebo metanol) v elektrický proud a zásobuje elektromotor. Nejedná se 

tedy o klasický elektromobil, protože elektřina je ve vozidle přímo vyráběna. 

 Přestože vodík je možno tankovat u čerpacích stanic již 10 let, ve světě je vodíkem 

poháněno pouze několik stovek automobilů. Jedná se především o demonstrační projekty, které 

jsou podrobovány pečlivému výzkumu. V České republice byla v letošním roce otevřena první 

vodíková čerpací stanice v Neratovicích, jíž využívá pouze jedno vozidlo – autobus 

neratovické MHD.30 Vzhledem ke značným komplikacím při využívání technologie vodíku 

není zatím jasné, kdy bude toto palivo dostupné běžnému uživateli v České republice.   

 

Výhody spojené s provozem vozidel na vodík: 

• neznečišťuje životní prostředí 

• teoreticky neomezené výrobní kapacity 

• možnost ukládání energie z palivového článku v akumulátorech 

• možnost využití methanolu v palivových článcích 

 

Nevýhody spojené s provozem vozidel na vodík: 

• energeticky náročná výroba vodíku 

• chybějící distribuční síť paliva 

• vysoké finanční náklady na výstavbu jedné čerpací stanice 

• složitá technologie – nutno stále zkoumat jednotlivé technické detaily 

• omezený akční rádius vozidel 

• kratší dojezd ne jedno natankování 

• chybějící servisní zázemí 

• cena vozidel na vodíkový pohon 

 

2.2.7. Elektrický proud 

 Vozidla využívající jako palivo elektrický proud se nazývají elektromobily. Zdrojem 

elektrické energie je akumulátor, který musí být nabit před jízdou a od jehož celkové kapacity 

se pak odvíjí vzdálenost, kterou je vozidlo schopno ujet na jedno nabití. Nedostatečná kapacita 
                                                                                                                                                           
29 DVOŘÁK, Michal. „Nadějná vůně vodíku.“ in Koktejl. 3/2009. s. 6. 
 



 24 

akumulátorů byla v minulosti hlavní překážkou bránící masovému rozšíření elektromobilů. 

V posledních letech však zájem o pohon elektrickým proudem vzrůstá a na vývoji 

elektromobilů v současnosti pracují všechny významné automobilové společnosti. Tato 

skutečnost je dána především úspěchy při vývoji nových typů akumulátorů, které umožňují 

dojezd elektromobilům do vzdálenosti řádově 200-300 kilometrů. 

Většina elektromobilů je dobíjena pomocí klasické elektrické zásuvky, tyto vozy bývají 

označovány pojmem „plug-in“. Další možností dobíjení jsou rychle dobíjecí stanice kdy je ¾ 

kapacity baterií dobito během 30 minut. Tyto údaje však nelze zobecňovat, neboť každý 

výrobce vozidla využívá jiného typu baterií a elektromotorů. Tato nejednotnost je hlavním 

problémem při budování distribuční sítě elektrického proudu pro elektromobily.31  

 Elektromobily při svém provozu splňují emisní standard pro automobily s mimořádně 

nízkými emisemi ULEV (Ultra-Low-Emission-Vehicles). Přestože při výrobě elektrického 

proudu vznikají emise, je elektromobil považován za velmi šetrný k životnímu prostředí. 

 

Výhody spojené s provozem vozidel na vodík: 

• velmi nízká zátěž životního prostředí 

• nulové emise vycházející z vozidla – vhodné pro využití v centru měst 

• vysoká spolehlivost, jednoduchá obsluha a údržba 

• možnost rekuperace elektrické energie 

• tichý chod elektromotoru 

Nevýhody spojené s provozem vozidel na vodík: 

• krátký dojezd na jedno nabití 

• rozměry a hmotnost akumulátorů 

• cena a životnost akumulátorů 

• omezená nabídka, nyní ve stádiu testování, hromadná výroba se očekává v následujících 

letech (většina vozidel zatím není běžnému uživateli k dispozici) 

 

                                                 
31 Řešením by mohla být již dlouhou dobu známá myšlenka, které bývá označována jako „bezdrátové dobíjení“. 
Jedná se o systém výměny baterií, kdy by během několika chvil proběhla na speciálních stanovištích, případně 
vybraných čerpacích stanicích výměna baterie vybité za baterii nabitou. Baterie by tak byly pouze pronajímány a 
vozy by se prodávaly bez akumulátorů, které tvoří významnou část ceny. Tímto způsobem by byla částečně 
vyřešena problematika omezeného dojezdu elektromobilů. Je však otázkou, zda bude výrobci elektromobilů tato 
myšlenka akceptována. 
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2.2.8. Ostatní 

 Kromě nejrozšířenějších alternativních paliv lze jako palivo použít ve spalovacích 

motorech širokou paletu exotických paliv a různých chudých plynů s malou výhřevností. 

V těch však nelze hledat budoucnost pohonů pro dopravní prostředky.  

Vývojem a výzkumem nových pohonných systémů, které by vedly k dostupnému, 

ekologickému a levnému použití v dopravě, se zabývají týmy vědců, ale i řada jednotlivých 

vynálezců. Za případným objevem pohonu, který by splňoval výše popsané požadavky a 

vymanil by lidstvo ze závislosti na ropě, se totiž skrývá značné bohatství. Dlouhou dobu byl za 

palivo budoucnosti považován vodík, jehož využití však s sebou přináší řadu překážek a jeho 

získávání značné energetické nároky. Není proto jasné, dojde-li k jeho masivnímu rozšíření 

v běžném provozu. Jaký systém pohonu či palivo v budoucnosti nahradí ropu, zůstává otázkou. 

Bezesporu zajímavý projekt představil francouzský vynálezce Guy Négre - auto „jezdící 

na vzduch“. Koncem letošního roku se očekává zahájení výroby společností MDI pod názvem 

AirPod.32 Jedná se o tříkolku ve tvaru bubliny, která je schopna přepravit 3 osoby. Zajímavé je, 

že vepředu sedí pouze řidič a zády k němu je umístěna dvojice sedadel. Tato koncepce 

umožňuje umístit do vozidla tlakovou nádoba o vodním objemu 175 litrů, která se naplní 

vzduchem (až na 35 MPa) pomocí kompresoru nebo na speciální „rychloplnící“ stanici 

(podobně jako např. u CNG), přičemž k  naplnění dojde do 2 minut. V případě, že taková 

stanice není k disposici, je možno využít kompresoru umístěného ve vozidle, který se připojí do 

elektrické sítě. Naplnění prázdné nádrže tímto způsobem trvá přibližně 8 hodin, maximální 

dojezd v městském provozu činí 220 km. 

Hlavní výhodou tohoto vozidla je přijatelná cena, která by dle výrobce měla činit asi 

6.000 EUR. Vozidlo totiž oproti elektromobilům nemá drahé a těžké baterie. Je otázkou, zda 

tato technologie pohonu vozidla získá výraznější podíl na trhu, jelikož klade důraz na 

pohotovostní hmotnost a není proto zatím vhodná pro větší vozidla. 

 

2.3. Hybridní pohon 

Pojmem hybridní pohon označujeme kombinaci několika druhů energie, které mají 

zajistit pohon jednoho dopravního prostředku. Žádoucí je takové propojení, které by využilo 

přednosti jednotlivých systémů pohonu, využívají se tedy v oblastech své nejvyšší účinnosti. 

                                                 
32 http://auto.idnes.cz/airpod-auto-na-vzduch-vyjede-za-dva-roky-f0o-
/ak_aktual.asp?c=A081021_112326_ak_aktual_fdv - přístup 7. 5. 2009 
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Obvykle se jedná o kombinaci elektromotoru a spalovacího motoru. Tento systém pohonu však 

s sebou nese řadu problémů především v podobě zvýšení hmotnosti, zmenšení úložného 

prostoru či vyšší pravděpodobnosti poruchy. 

 S náročným technickým řešením hybridních pohonů souvisí i vysoká pořizovací cena. 

Mnoho odpůrců hybridních pohonů pak argumentuje tím, že náklady a energie potřebné 

k jejich vývoji a výrobě nejsou tyto systémy schopny uspořit. Nelze tedy odhadovat, zda 

hybridní poháněcí soustavy najdou širší uplatnění, nebo zda se jedná o slepou uličku při 

hledání pohonu budoucnosti. Budou-li tyto systémy veřejnosti finančně dostupné, je zde šance 

na jejich uplatnění. 

 

2.4. Volba vhodného alternativního paliva pro pohon silničních vozidel 

V České republice je dostupnost alternativ ke stávajícím pohonům vozidel dosud 

značně omezená. Prakticky lze využívat v běžném provozu pouze bionaftu („2. generace“)  pro 

vznětové motory a LPG, CNG pro zážehové motory. 

Nesporně zajímavou volbou je elektrický pohon. Nabídka vozidel na tento pohon však 

není v širším rozsahu ještě k dispozici, ačkoli v současné době probíhá v mnoha světových 

metropolích (Berlín, Londýn) testování vozidel s tímto pohonem. Lze očekávat, že během 

následujících 10-ti let dojde ke značnému nárůstu počtu těchto vozidel i na českých silnicích. 

Nyní tento pohon však nelze doporučit. 

Vzhledem k tomu, že v letech 2008-2009 stále není v krajském městě Olomouc 

k dispozici CNG plnící stanice, je jedinou vhodnou alternativu LPG. Jedná se o zaběhnuté 

palivo, které s sebou nepřináší rizika v podobě dostupnosti servisu či nedostatku plnících stanic 

a navíc nabízí možnost využívání jak LPG tak benzínu. 
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3. Technické požadavky na motory spalující alternativní paliva 

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že problematika praktického využití alternativních 

paliv je značně komplikovaná a přináší řadu překážek a omezení. Jedná se především 

o komplikace v podobě dostupnosti paliva, menšího dojezdu na jedno plnění pohonnými 

hmotami, omezený počet servisů, kde lze provádět údržby a opravy těchto alternativních 

pohonů, a mnoho dalších. Při volbě vhodného alternativního paliva pro pohon silničních 

vozidel je tedy nutné brát zřetel na všechny skutečnosti, neboť špatná volba by mohla mít 

negativní vliv na provoz celého vozidlového parku. 

 

3.1. SWOT analýza zvoleného alternativního paliva                                                

ve srovnání s klasickým palivem pro pohon silničních vozidel 

 SWOT analýzu vyvinul Albert Humphrey ze Stanfordovy univerzity v šedesátých 

letech minulého století. Dodnes je hojně využívána jako nástroj strategického plánování, který 

slouží ke komplexnímu vyhodnocení zkoumané problematiky.  

 

Tabulka 3. SWOT analýza (klasická paliva). 

klasická paliva 

(nafta, benzín) 
SWOT analýza 

STRENGTHS (silné stránky) WEAKNESSES (slabé stránky) 

 rozsáhlá distribuční síť  negativní dopady na živ. prostředí 

 široká škála vyráběných vozidel  závislost mnoha průmyslových odvětví 

 nenáročná technologie spalovacích systémů  vysoké zdanění (DPH + spotřební daň) 

 obliba veřejnosti  riziko větších škod při nehodě (požáru) 

 počet a dostupnost servisů  využívání neobnovitelných zdrojů 

    V
ni

tř
ní

 p
ro

st
ře

dí
 

    

OPPORTUNITIES (příležitosti) THREATS  (hrozby) 

 snadné zavádění nových distribučních míst  omezené zásoby ropy 

 nenáročná technologie čerpacích stanic  omezená výrobní kapacita rafinérii 

 možnost výroby alternativními metodami  nestabilní cena ropy na světových trzích 

    

    

    V
n
ěj

ší
 p

ro
st
ře

dí
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Tabulka 4. SWOT analýza (alternativní paliva). 

alternativní 

paliva 
SWOT analýza 

STRENGTHS (silné stránky) WEAKNESSES (slabé stránky) 

 menší zátěž životního prostředí  omezená distribuční síť 

 využití obnovitelných zdrojů energie  špatná informovanost veřejnosti 

 nezávislost na ropě  komplikovanější technologie pohonu 

   menší akční rádius 

   obliba veřejnosti 

    V
ni

tř
ní

 p
ro

st
ře

dí
 

    

OPPORTUNITIES  (příležitosti) THREATS  (hrozby) 

 tvorba nových pracovních míst  omezené množství 

 vývoj nových technologií  vysoké nároky na el. energii (vodík) 

 rozsáhlá distribuční sít klasických paliv  závislost některých systémů na počasí 

    

    

    V
n
ěj

ší
 p

ro
st
ře

dí
 

    

  

Účelem SWOT analýzy je nalezení řešení stávající situace v oblasti automobilových 

paliv. Nejvhodnější strategií pro rozvoj alternativních paliv se jeví využití nejsilnější stránky 

klasických paliv, jíž je rozsáhlá distribuční síť. Při jejím využití by omezení rozvoje alterna-

tivních paliv nebylo zcela odkázáno na vývoj vlastní distribuční sítě paliva. 

 

Tabulka 5. Předpoklady pro rozvoj alternativních paliv. 

Strategie rozvoje alternativních paliv 

1  využití rozsáhlé distribuční sítě      

klasických paliv  

2 tvorbou nových pracovních míst 

zvýšit výrobní kapacity Váha 

3 výzkum, vývoj a zdokonalování 

nových technologií 

4 zajistit přijetí alternativních  paliv 

veřejností - lepší informovanosti 

 

Při snaze eliminovat hrozby v podobě omezené produkce alternativních paliv dojdeme 

k závěru, že tato snaha nám v konečném důsledku přinese nové pracovní příležitosti, a to nejen 

u dělnických profesí ale i na vědecké úrovni. Jelikož alternativním palivům není věnována 
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taková pozornost jako palivům klasickým, je zde stále značný prostor pro výzkum a vývoj 

nových technologií v dané oblasti. K rychlejšímu rozšíření alternativních paliv je vhodné 

poskytnout a využívat podporu ze strany státu (dotace či jiné finanční úlevy, např. formou 

nižšího zdanění). Bez těchto zvýhodnění bude docházet k rychlejšímu rozvoji alternativních 

paliv jen velmi pomalu. 

 

3.2. Možnosti přestavby silničních vozidel 

Alternativní paliva, která jsou v současnosti používána ve spalovacích motorech lze 

rozdělit do dvou základních skupin: 

1. Paliva, která nevyžadují zvláštní úpravy spalovacích motorů 

- do této skupiny se řadí paliva s využitím alkoholů, bionafta a paliva na bázi      

metylesteru řepkového oleje 

2. Paliva, která vyžadují provedení přestavby vozidla 

-    sem lze řadit LPG, CNG,  bioplyn, vodík 
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4. Struktura vozidlového parku zvolené organizace 

Při výběru konkrétního alternativního paliva je nutné mít na zřeteli strukturu vozidlo-

vého parku. Hlavním kritériem pro výběr vhodné alternativy je skutečnost, zda je motor 

vznětový či zážehový. Městská policie Olomouc má k dispozici celkem 14 vozidel. Zážehové 

motory spalující palivo BA 95 jsou ve dvanácti vozidlech. Zbylá dvě vozidla využívají ve 

vznětových motorech jako palivo motorovou naftu. Jedná se o vozidla Škoda Octavia II 

s motorem 2,0 TDi a VW Transporter 1,9 TDi. U těchto vozidel je výrobcem zakázáno použití 

směsné motorové nafty. Využití alternativních paliv tedy přichází v úvahu u zbývajících 12 

vozidel vybavených zážehovými motory. Jedná se o osobní vozidla, jejichž podrobný přehled 

je uveden v Tab. 4. Vozidla jsou strážníky parkována na odstavných stáních před služebnami. 

 

Tabulka 6. Přehled všech vozidel MP Olomouc.33 

            skutečná roční nájezd 

Vozidlo r. v. motor 
výkon 
[kW] palivo město *  

spotřeba 
[l/100km] rok 2008 [km] 

Škoda Fabia Kombi 2006 1,4 50 benzín 9,8 9,2 32 486 

Škoda Fabia Kombi 2006 1,4 50 benzín 9,8 9,6 2 668 

Škoda Fabia Kombi 2005 1,4 50 benzín 9,8 10,8 33 609 

Škoda Fabia Kombi 2005 1,4 50 benzín 9,8 9,0 45 666 

Škoda Octavia II 2008 2,0 103 nafta 7,9 7,0 7 800 / 7 měs. 

Škoda Fabia Sedan 2002 1,4 55 benzín 9,2 7,5 17 752 

Škoda Felicia  2000 1,6 55 benzín 8,8 9,9 29 677 

Renault Kangoo 2007 1,2 55 benzín 8,9 8,2 32 681 

Renault Kangoo 2007 1,2 55 benzín 8,9 9,7 30 688 

VW Transportér 2007 1,9 75 nafta 10,3 10,4 21 090 

Škoda Roomster 2008 1,4 63 benzín 8,9 9,5 7 198 / 4 měs. 

Škoda Roomster 2008 1,4 63 benzín 8,9 9,1 7 467 / 4 měs. 

Škoda Roomster 2008 1,4 63 benzín 8,9 8,8 13 982 / 4 měs. 

Škoda Roomster 2008 1,4 63 benzín 8,9 9,4 14 965 / 4 měs. 

* spotřeba udávaná výrobcem ve městě         
 

 

 
 
 
 

                                                 
33 Data poskytnuta ředitelem MP Olomouc Mgr. Pavlem SKALICKÝM dne 23. 3. 2009. 
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4.1. Charakteristika zvolené organizace 

 MP Olomouc vykonává především hlídkovou činnost a dohled nad dodržováním 

veřejného pořádku. MP má v Olomouci několik služeben (Tab. 5.). 

 

Tabulka 7. Služebny MP Olomouc.34 

MPO I Centrum   Kateřinská 23 (stálá služba) 

MPO I Svatý Kopeček Sadové náměstí 26 

MPO II    Jánského 8 

MPO III   Jeremenkova (budova hlavního nádraží) 

MPO IV  Tererovo náměstí 2 

Služebna Andrův Stadion Legionářská 12 (tribuna sever) 

 

Pod každou služebnu spadá určitá část města, kde se provádí kontroly. Především se 

pravidelně kontrolují problematická místa (např. domy, kde žije vetší množství 

nepřizpůsobivých občanů, a jiná rizikové místa, kde dochází k narušování veřejného pořádku). 

Dále Městská policie provádí kontrolu správnosti parkování vozidel, případně kontrolu 

zaplacení parkovacího poplatku, odchyt toulavých psů, dohled při rizikových sportovních 

utkáních či veřejných shromážděních a mnoho dalších činností.  

 

Obr. 2. Služebna MPO I Centrum. 

                                                 
34 http://www.mp-olomouc.cz/struktura-mpo_(cesky) - přístup dne 7.9. 2009 
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4.2. Náklady na provoz a údržbu vozidel                                                                           

(z hlediska používaných spalovacích motorů a palivového systému)35 

 Na vozidlech MP Olomouc jsou prováděny servisní úkony u autorizovaného prodejce 

zejména z důvodu uznávání záruk v případě poruch a závad. Po uplynutí těchto záručních lhůt 

je servis prováděn u neautorizovaného servisu. Na vozidla je poskytnuta prodloužená záruka     

3 roky. Náklady na provoz z hlediska současně používaných spalovacích motorů jsou přímo 

úměrné spotřebě daného vozidla.  

 

Tabulka 8. Náklady na provoz vozidel MP Olomouc.35 

 

 Náklady na údržbu vozidel z hlediska používaných spalovacích motorů odpovídají 

běžným údržbovým zásahům v závislosti na počtu najetých kilometrů. U vozidel značky Škoda 

(vyjma 4 nejnovějších vozidel Roomster) jsou pravidelné servisní intervaly výměny moto-

rového oleje každých 15 000 kilometrů nebo 1 rok (QG0). U vozidel Roomster je tento interval 

výměny motorového oleje nastaven na maximální počet 30 000 kilometrů nebo 2 roky (QG1). 

                                                 
35 Informace čerpány z osobního sdělení ředitele MP Olomouc Mgr. Pavla SKALICKÉHO dne 23. 3. 2009.  
36 Aktuální ceny v ČR (21.týden roku 2009) - zdroj: http://www.lpg.cz/main/ - přístup 18.5.2009. 
37 U vozidel, která nejsou v provozu minimálně 12 měsíců (tj. Škoda Octavia II - 1 vozidlo; Škoda 
Roomster - 4 vozidla) se počítá s hodnotou nájezdu, jakou lze předpokládat po 12 měsících provozu. 
38 Kalkulace je provedena pro aktuální průměrné ceny (benzínu, nafty). 

      výkon   cena36 spotřeba Roční nájezd37 roční náklady  

vozidlo r. v. motor [kW] palivo paliva [Kč/l]  [l/100km] rok 2008 [km] na palivo 

Škoda Fabia  2006 1,4 50 benzín 27,00 9,2 32 486 80 695 Kč 

Škoda Fabia  2006 1,4 50 benzín 27,00 9,6 2 668 6 915 Kč 

Škoda Fabia  2005 1,4 50 benzín 27,00 10,8 33 609 98 004 Kč 

Škoda Fabia  2005 1,4 50 benzín 27,00 9,0 45 666 110 968 Kč 

Škoda Octavia II 2008 2,0 103 nafta 25,80 7,0 7 800 /7měs. 24 149 Kč 

Škoda Fabia  2002 1,4 55 benzín 27,00 7,5 17 752 35 948 Kč 

Škoda Felicia  2000 1,6 55 benzín 27,00 9,9 29 677 79 327 Kč 

Renault Kangoo 2007 1,2 55 benzín 27,00 8,2 32 681 72 356 Kč 

Renault Kangoo 2007 1,2 55 benzín 27,00 9,7 30 688 80 372 Kč 

VW Transportér 2007 1,9 75 nafta 25,80 10,4 21 090 56 589 Kč 

Škoda Roomster 2008 1,4 63 benzín 27,00 9,5 7 198 /4měs. 55 389 Kč 

Škoda Roomster 2008 1,4 63 benzín 27,00 9,1 7 467 /4měs. 55 039 Kč 

Škoda Roomster 2008 1,4 63 benzín 27,00 8,8 13 982 /4měs. 99 664 Kč 

Škoda Roomster 2008 1,4 63 benzín 27,00 9,4 14 965 /4měs. 113 944 Kč 

            Celkové roční náklady na palivo38 969 357 Kč 
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V závislosti na jízdním režimu může být interval zkrácen a výměna oleje se provede dříve. 

Společně s výměnou oleje je prováděna pravidelná výměna olejového filtru. Palivový filtr je 

nutno měnit každých 60 000 kilometrů. Výměna zapalovacích svíček se řídí doporučeními 

jejich výrobců. Servisem Škoda jsou užívány zapalovací svíčky firmy Bosch a výměna je 

prováděna pravidelně každých 60 000 kilometrů. 

 

Tabulka 9. Náklady na údržbu vozidel MP Olomouc 

(z hlediska používaných spalovacích motorů a palivového systému).39 

  interval výměny počet ks cena za cena za položku 

Položka, spotřeb. materiál [km]  (litr ů) 1 ks (litr) na 60 000 km (1 rok) 

Olej (Škoda1,4 50 kW)* 

15 000 

nebo 1 rok 4,4 494 Kč 9 880 Kč 

Olej (Škoda 1,4 55 kW;  

                    1,4 63 kW)* 

30 000 

nebo 2 roky 3,2 806 Kč 6 448 Kč 

Olejový filtr (Škoda) 

 

15 000 1 300 Kč 1 200 Kč 

Palivový filtr (Škoda) 

 

60 000 1 600 Kč 600 Kč 

Olej (Renault)* 

30 000 

nebo 1 rok 3,7 499 Kč 3 992 Kč 

Olejový filtr (Renault) 30 000 1 350 Kč 700 Kč 

Palivový filtr (Renault) 60 000 1 950 Kč 950 Kč 

Zapalovací svíčky Bosch 60 000 4 150 Kč 600 Kč 

 

* Při kalkulaci se počítá s nulovou spotřebou motorového oleje (doporučuji vytvořit rezervu pro případ 

zvýšené spotřeby motorového oleje během provozu). 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Do kalkulace není zahrnuta práce automechanika. 
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5. Přestavba silničních vozidel pro pohon alternativním palivem 

 Při přestavbě vozidel na LPG dochází prakticky k namontování druhého palivového 

systému dle následujícího schématu (Obr. 3): 

 

Obr. 3. Schéma jednotlivých částí vozidla s pohonem na LPG.40 

 

1 – nádrž; 2 – víceúčelový ventil; 3 – plnící přípojka; 4 – vysokotlaké potrubí; 

5 – elektrický ventil; 6 – regulátor; 7 – nízkotlaké potrubí; 8 – škrtící ventil; 9 – směšovač. 

  

Funkce jednotlivých komponentů:41 

Plynová nádrž: je určena k uskladnění paliva (LPG) ve vozidle (maximální tlak 2,5 MPa) 

Víceúčelový ventil: jeho funkcí je regulace při plnění a vyprazdňování a také ochrana nádrže, 

může jej nahrazovat několik samostatných ventilů, někdy je také označován jako multiventil.                 

Plnicí přípojka: jedná se o jednu část plynotěsné spojky, do které se připojí druhý kus na 

výdejní hadici u čerpací stanice. Zpětný ventil, který je její součástí, pak zabraňuje úniku po 

odpojení výdejní pistole. Existují 3 typy plnicích přípojek („italský“, „holandský“, „belgický“ 

systém), v České republice je používán systém italský, lze však využívat všechny systémy 

s pomocí užití redukce. 

Plynotěsná skříň: je to ochranná skříň nádrže na LPG, do níž ústí všechny pomocné armatury a 

průchody do nádrže. Skříň je odvětrána pod vozidlo, což zabraňuje úniku plynu do vozidla. 

Regulátor: vstupuje do něj kapalná fáze LPG (nastává odpaření a snížení tlaku), má vyregu-

lovat výstupní tlak podle požadavků plnění motoru směsí. 

                                                 
40 ŠTĚRBA, Pavel; KRYŽICKÝ, Ondřej. Jak na LPG. Praha, 2002. s. 16. 
41 Tamtéž. s. 17-27. 
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Směšovač: zde dochází k promísení paliva se vzduchem. 

Provozní ventily: přerušují nebo otevírají dodávku paliva. Současné plynové systémy využívají 

poloautomatických ventilů přepínajících na plyn až po určité době, za optimální teploty plynu. 

 

 Má-li motor řešeno vstřikování benzínu jako skupinové, je i plyn vstřikován skupinově. 

Je-li však řešeno vstřikování benzínu jako sekvenční, bude sekvenční také vstřikování plynu. 

Toto vícebodové vstřikování, které je zobrazeno na následujícím schématu (Obr. 4), používá 

samostatných vstřikovačů pro každou větev vstřikovacího potrubí zvlášť. 

 

Obr. 4. Schéma vícebodového vstřikování plynu.42 

 

1 – nádrž; 2 – vysokotlaké potrubí; 3 – regulátor; 4 – nízkotlaké potrubí;  

5 – palivová rampa; 6 – vstřikovače 

 

5.1.         Náklady na přestavbu vozidel 

 Před přípravou návrhu řešení přestavby vozidel MP Olomouc byla oslovena společnost 

HTS spol. s r.o.43 se sídlem v Zábřehu na Moravě, která se zaměřuje na přestavby vozidel na 

LPG a CNG. Tato společnost vznikla již v roce 1993 a od té doby provedla přestavbu několika 

set vozidel. Jedná se o společnost disponující dostatkem zkušeností, je vlastníkem potřebných 

osvědčení vydaných Ministerstvem dopravy ČR, jež ji opravňují přestavět a následně schválit 

do provozu prakticky každý automobil s benzínovým motorem. Náklady na přestavbu vozidel 

(uvedených v Tab. 8.) byly spolčeností HTS spol. s r.o. stanoveny následovně: 

 

 

                                                 
42 ŠTĚRBA, KRYŽICKÝ. Jak na LPG. s. 32. 
43 http://www.lpg-cng.cz/lpg/ - přístup dne 7.5. 2009  
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Tabulka 10. Náklady na přestavbu vozidel MP Olomouc. 

 

Běžná cena přestavby jednoho vozidla činí 28 000 Kč. V případě uzavření dohody 

o kompletní přestavbě vozidlového parku MP Olomouc byla nabídnuta množstevní sleva, cena 

přestavby jednoho vozidla  by tak činila 25 000 Kč. 

 Vzhledem k tomu, že v loňském roce proběhla částečná obměna vozidlového parku 

v podobě nákupu 4 vozidel Škoda Roomster, doporučuji přestavbu rozdělit na 2 etapy. V první 

etapě by byla provedena přestavba 4 vozidel Škoda Fabia a 2 vozidel Renault Kangoo, v druhé 

by pak došlo k přestavbě zbývající části vozidlového parku, tedy 4 vozidel Škoda Roomster. 

Tento postup při přestavbě je doporučen proto, aby nedošlo k opomenutí záruk na zmíněná 4 

nejnovější vozidla Škoda Roomster. 

Celkové náklady na přestavbu vybraných 10 vozidel (viz Tab. 8.) tedy činí 250 000 Kč. 

Při kalkulaci nákladů na provoz a údržbu a výpočtech souvisejících s ekonomickou návratností 

se počítá s přestavbou všech 10 vybraných vozidel. 

 

5.2.    Vliv přestavby na akční rádius silničních vozidel ve zvolené organizaci 

 Za jednu z hlavních nevýhod spojených s využíváním alternativních paliv bývá často 

považována omezená distribuční síť a v konečném důsledku i menší akční rádius vozidla. 

U přestavby na LPG však tato skutečnost dávno neplatí. LPG je nejrozšířenějším alternativním 

                                                 
44 Vozidlo je určeno k preventivním účelům (návštěvy ve školách, ukázky techniky, propagace), vzhledem 
k nízkému ročnímu nájezdu nedoporučuji provedení přestavby. 
45 Vzhledem ke stáří vozidla se předpokládá náhrada za nové v roce 2009, proto nedoporučuji investovat do 
přestavby na LPG. 

      výkon   roční nájezd   
vozidlo r. v. motor  [kW] palivo rok 2008 [km] náklady na přestavbu 
Škoda Fabia Kombi 2006 1,4 50 benzín 32 486 25 000 Kč 
Škoda Fabia Kombi 2006 1,4 50 benzín 2 668 nedoporučuji LPG přestavbu44 
Škoda Fabia Kombi 2005 1,4 50 benzín 33 609 25 000 Kč 
Škoda Fabia Kombi 2005 1,4 50 benzín 45 666 25 000 Kč 
Škoda Octavia II 2008 2,0 103 nafta 7 800 / 7 měs. není předmětem přestavby  
Škoda Fabia Sedan 2002 1,4 55 benzín 17 752 25 000 Kč 
Škoda Felicia  2000 1,6 55 benzín 29 677 nedoporučuji LPG přestavbu45 
Renault Kangoo 2007 1,2 55 benzín 32 681 25 000 Kč 
Renault Kangoo 2007 1,2 55 benzín 30 688 25 000 Kč 
VW Transportér 2007 1,9 75 nafta 21 090 není předmětem přestavby 
Škoda Roomster 2008 1,4 63 benzín 7 198 / 4 měs. 25 000 Kč 
Škoda Roomster 2008 1,4 63 benzín 7 467 / 4 měs. 25 000 Kč 
Škoda Roomster 2008 1,4 63 benzín 13 982 / 4 měs. 25 000 Kč 
Škoda Roomster 2008 1,4 63 benzín 14 965 / 4 měs. 25 000 Kč 
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palivem v ČR a plnění vozidla touto pohonnou hmotou je možné na přibližně 800 čerpacích 

stanicích. Rozšíření tohoto paliva dokazuje i následující mapka, která ukazuje vybraná místa, 

kde lze doplnit LPG. 

 

Obr. 5. Mapa vybraných míst v okolí Olomouce, kde lze plnit LPG do vozidla. 

 

 Samotný vliv přestavby na akční rádius, respektive dojezd vozidla, je spíše pozitivní. 

To je dáno možností využívat obou paliv. Při přestavbě vozidla Škoda Fabia je do vozidla 

umístěna toroidní nádrž (místo rezervy) o objemu 42 litrů. Standardní nádrž na benzín je pak 

45 litrů. Budeme-li uvažovat v případě vozu Škoda Fabia s využitím obou paliv a počítat 

s aktuálními hodnotami spotřeby vozidel MP Olomouc dojdeme k následujícím číslům: 

Při využívání benzínu a spotřebě paliva natural 95 v množství 9-10 litrů na 100 km 

jízdy je dojezd vozidla 450-500 km (v závislosti na hustotě provozu a stylu jízdy). 

Při využívání LPG se předpokládá shodná spotřebu jako u paliva natural 95 a dále cca 

10% paliva navíc. Průměrná spotřeba po přestavbě by pak měla být 9,9-11 litrů LPG na 100 km 

jízdy. Tato uvažovaná průměrná spotřeba ve městě odpovídá (při objemu tlakové nádoby 42 

litrů) dojezdu 380-420 km. 
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Při využití obou paliv by maximální dojezd na jedno naplnění obou nádrží byl asi 830-

920 kilometrů. Při využívání pouze LPG je dojezd vozidla kratší a je nutná častější návštěva 

čerpací stanice a plnění LPG do vozidla. Přesto však uvedené hodnoty plně dostačují a nikterak 

neomezují akční rádius vozidel MP Olomouc. To dokazuje i následující Tabulka 11. 

 

Tabulka 11. Přehled četností plnění vozidla v závislosti na nájezdu. 

Roční nájezd vozidel [km] 20 000 30 000 40 000 50 000 

Odpovídající průměrný denní nájezd [km]    55 82 110 137 

Četnost plnění LPG 1krát za [dnů] 7 4 3 2 

 

 Závěrem lze tedy říci, že toroidní nádrž o objemu 42 litrů plně dostačuje pro potřeby 

vozidel MP Olomouc a důsledkem přestavby na LPG dojde jen k mírnému zhoršení komfortu 

při užívání vozidel z důvodu častějších návštěv čerpacích stanic. 

 

5.3.        Předpokládané náklady na provoz a údržbu po přestavbě vozidel 

 Po přestavbě vozidel lze vzhledem k nižší ceně LPG oproti benzínu očekávat značnou 

úsporu finančních prostředků vynaložených na palivo (viz Tabulka 12.).  

Při stanovení předpokládaných nákladů na provoz je však nutno počítat se zvýšenou 

spotřebou LPG. U současných systému se jedná o nárůst průměrně 5-10%. Vzhledem k tomu, 

že vozidla MP Olomouc jsou provozována v městském provozu, počítá se při kalkulaci s 10% 

nárůstem spotřeby LPG. 

Protože při přestavbě vozidel na pohon LPG dojde k namontování dalšího palivového 

systému, je nutné počítat se zvýšenými náklady na údržbu. Bude se tedy jednat o náklady, které 

bezprostředně souvisí s palivovým systémem LPG. Tyto náklady a četnost jejich vynaložení 

jsou dále shrnuty v Tabulce 13. 

Tyto náklady jsou závislé na výrobci (značce) daného komponentu. Jedná se tedy pouze 

o orientační ceny, které se mohou lišit. Závěrem lze říci, že tyto zvýšené náklady na provoz a 

údržbu budou následně kompenzovány v podobě úspory na palivu. 
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Tabulka 12. Předpokládané náklady na provoz po přestavbě vozidel. 

      výkon cena46 předpokládaná47 roční nájezd48 náklady/rok  

vozidlo r. v. motor [kW]  
paliva 
[Kč/l] 

spotřeba 
[l/100km] rok 2008 [km] na palivo 

Škoda Fabia Kombi 2006 1,4 50 12,80 9,2 32 486 42 081 Kč 

Škoda Fabia Kombi 2005 1,4 50 12,80 10,8 33 609 51 107 Kč 

Škoda Fabia Kombi 2005 1,4 50 12,80 9,0 45 666 57 868 Kč 

Škoda Fabia Sedan 2002 1,4 55 12,80 7,5 17 752 18 746 Kč 

Renault Kangoo 2007 1,2 55 12,80 8,2 32 681 37 732 Kč 

Renault Kangoo 2007 1,2 55 12,80 9,7 30 688 41 912 Kč 

Škoda Roomster 2008 1,4 63 12,80 9,5 7 198 / 4 měs. 28 884 Kč 

Škoda Roomster 2008 1,4 63 12,80 9,1 7 467 / 4 měs. 28 702 Kč 

Škoda Roomster 2008 1,4 63 12,80 8,8 13 982 / 4 měs. 51 973 Kč 

Škoda Roomster 2008 1,4 63 12,80 9,4 14 965 / 4 měs. 59 419 Kč 

          Celkové roční náklady na palivo 418 425 Kč 
 

Tabulka 13. Předpokládané náklady na údržbu po přestavbě vozidel.49 

  interval výměny počet ks cena za cena za položku 

Položka, spotřeb. materiál [km]  (litr ů) 1 ks (litr) na 60 000 km (1 rok) 

Olej (Škoda1,4 50 kW) * 15 000 nebo 1 rok 4,4 494 Kč 9 880 Kč 

Olej (Škoda 1,4 55 kW;  

                    1,4 63 kW) * 

30 000 

nebo 2 roky 3,2 806 Kč 6 448 Kč 

Olejový filtr (Škoda) 15 000 1 300 Kč 1 200 Kč 

Palivový filtr (Škoda) 60 000 1 600 Kč 600 Kč 

Olej (Renault) * 30 000 nebo 1 rok 3,7 499 Kč 3 992 Kč 

Olejový filtr (Renault) 30 000 1 350 Kč 700 Kč 

Palivový filtr (Renault) 60 000 1 950 Kč 950 Kč 

Zapalovací svíčky pro 

vozidla s pohonem LPG 60 000 4 300 Kč 1200 Kč 

Palivový filtr LPG 30 000  1 200 Kč 400 Kč 

Revize LPG (těsnost)  1 x za rok 1 200 Kč 200 Kč 

Měření emisí 1 x za 2 roky 1 450 Kč 225 Kč 

* Při kalkulaci se počítá s nulovou spotřebou motorového oleje (doporučuji vytvořit rezervu pro případ 

zvýšené spotřeby motorového oleje během provozu). 

                                                 
46 Aktuální ceny v ČR (21.týden roku 2009) - zdroj: http://www.lpg.cz/main/ - přístup 18.5.2009. 
47 Předpokládaná spotřeba stanovena jako skutečná konkrétní spotřeba + 10% dané hodnoty. 
48 U vozidel, která nejsou v provozu minimálně 12 měsíců (Škoda Roomster - 4 vozidla) 
je počítáno s hodnotou nájezdu, jakou lze předpokládat po 12 měsících provozu. 
49 Do kalkulace není zahrnuta práce automechanika. 
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6.       Vyhodnocení přestavby vozidel na alternativní paliva 

 Po přestavbě všech vozidel, lze očekávat úsporu finančních prostředků vynaložených  

na palivo. K výsledné kalkulaci je však nutno připočítat náklady spojené s údržbou systému 

LPG. Přestože by bylo teoreticky možné prodloužit interval výměny motorového oleje, tento 

zásah s ohledem na využívání vozidel pouze v městském provozu nedoporučuji. Výměny olejů 

a olejových filtrů (ačkoli to jsou náklady bezprostředně související s údržbou vozidla z hlediska 

palivového systému) není třeba ve výpočtech nákladů na provoz zohledňovat. Údaje tykající se 

motorového oleje uvedené v Tabulce 13. jsou tedy pouze informativního charakteru. 

Také je nutné zdůraznit nutnost výměny palivového (benzinového) filtru, který je nutno 

měnit i při provozu na LPG v předepsaném intervalu. 

Protože každé vozidlo MP Olomouc má jiný roční nájezd, bude k výpočtu použito 

kalkulací z Tabulek 8. a 12. a od rozdílu těchto hodnot budou odečteny ostatní náklady spojené 

s provozem a údržbou, viz následující Tabulka 14. 

 

Tabulka 14. Úspora nákladů po přestavbě. 

    výkon roční nájezd 
roční 

náklady  
roční 

náklady úspora 
roční 

náklady 

vozidlo r. v. [kW] rok 2008 [km] benzin50 LPG51 na palivu52 na údržbu53 

Škoda Fabia  2006 50 32 486 80 695 Kč 42 081 Kč 35 375 Kč 1 225 Kč 

Škoda Fabia  2005 50 33 609 98 004 Kč 51 107 Kč 41 856 Kč 1 225 Kč 

Škoda Fabia  2005 50 45 666 110 968 Kč 57 868 Kč 46 250 Kč 1 625 Kč 

Škoda Fabia  2002 55 17 752 35 948 Kč 18 746 Kč 14 539 Kč 1 025 Kč 

Renault Kangoo 2007 55 32 681 72 356 Kč 37 732 Kč 29 722 Kč 1 225 Kč 

Renault Kangoo 2007 55 30 688 80 372 Kč 41 912 Kč 33 857 Kč 1 225 Kč 

Škoda Roomster 2008 63 7 198 /4měs. 55 389 Kč 28 884 Kč 23 266 Kč 1 025 Kč 

Škoda Roomster 2008 63 7 467 /4měs. 55 039 Kč 28 702 Kč 22 977 Kč 1 025 Kč 

Škoda Roomster 2008 63 13 982 /4měs. 99 664 Kč 51 973 Kč 41 399 Kč 1 625 Kč 

Škoda Roomster 2008 63 14 965 /4měs. 113 944 Kč 59 419 Kč 47 791 Kč 1 625 Kč 

      CELKEM 802 379 Kč 418 424 Kč 337 031 Kč 12 850 Kč 

    
Roční úspora po odečtení  
nákladů na údržbu 324 181 Kč 

                                                 
50 Roční náklady na benzín jsou vyčísleny pro cenu benzinu 27 Kč/l.  
51 Roční náklady na LPG jsou vyčísleny pro cenu LPG 12,80 Kč/l. 
52 Od této položky je odečtena potřeba benzínu pro startování (v závislosti na nájezdu), předpokládá se 150kč na 
každých 1000km (tj. při ceně 27kč/l cca 0,55 litru na 100km). 
53 Přibližné náklady na údržbu systému LPG ve vozidle v závislosti na ročním nájezdu - ceny dílů viz Tabulka 13. 
– příklad: Škoda Fabia (roční nájezd 32 486 km) = měření emisí: 225 Kč + revize LPG (těsnost): 200 Kč + 
palivový filtr LPG: 200 Kč + zapalovací svíčky: 600 Kč = 1 225 Kč zvýšené roční náklady na údržbu LPG. 
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6.1.        Ekonomická návratnost přestavby vozidel ve zvolené organizaci54 

Na přestavbu 10 vozidel MP Olomouc je nutno vynaložit finanční prostředky ve výši  

250 000 Kč. Přestože návratnost vynaložené investice hodnotím jako celek, je nutné si 

uvědomit, že každé vozidlo má jiný roční nájezd, a díky této skutečnosti je rozdílná i doba 

návratnosti vynaložené investice na každém vozidle. 

Vzhledem k úspoře nákladů na palivo po přestavbě (viz Tab. 14.) lze předpokládat (při 

zachování poměru ceny benzínu a LPG) roční finanční úsporu cca 324 000 Kč. Měsíční 

finanční úspora na palivu (po odečtení všech nákladů spojených s údržbou) činí cca 27 000 Kč. 

Návratnost celé investice tak odpovídá necelým 10 měsícům provozu vozidlového parku při 

využívání LPG. 

Doporučuji přehodnotit přestavbu vozidla Škoda Fabia (rok výroby 2002). Vzhledem 

k nižšímu ročnímu nájezdu (17 700 km) dojde k návratnosti vynaložených finančních nákladů 

na přestavbu za cca 21 měsíců. Jestliže zmíněné vozidlo nebude z důvodu stáří vyřazeno 

v době kratší než 2 roky z vozidlového parku MP, lze i u něj přestavbu doporučit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Při kalkulaci ekonomické návratnost přestavby vozidel ve zvolené organizaci se vychází z předpokladu, že 
dojde k uzavření dohody o kompletní přestavbě vozidlového parku. Viz Kap. 5.1. 
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7.      Závěr 

 Přestože je nabídka alternativních paliv poměrně široká, v praxi je využívání těchto 

paliv velmi složité a přináší s sebou řadu komplikací. V médiích a na internetu jsou několikrát 

do měsíce prezentovány prototypy nových vozidel využívající široké spektrum nejmoderněj-

ších technologií. Běžnému uživateli či organizaci však nejsou k dispozici. Zásadní překážkou, 

bránící rozšíření všech alternativ je nedostatek čerpacích stanic poskytujících tyto alternativní 

pohonné hmoty. To je dáno především nedostatkem potenciálních zákazníků, což z uvedených 

alternativ dělá nevýhodný obchodní artikl. 

Výrobci automobilů pak vzhledem k okrajovému postavení alternativních paliv na trhu 

investují nižší finanční prostředky do vývoje a výzkumu, jelikož návratnost těchto investic je 

podstatně nižší než u klasických paliv (benzín, nafta). Tím se uzavírá nekonečný kruh omezení 

nabídky i poptávky a dochází tak k zásadnímu omezení rozvoje alternativních paliv. Zvrácení 

současného stavu by bylo možné jedině s intensivní podporou ze strany státu, a to jak formou 

nižšího zdanění, tak i vhodnými finančními subvencemi. 

 V případě výběru alternativního paliva pro zvolenou organizaci (Městská policie 

Olomouc) byly možnosti značně omezené. S ohledem na současný stav (existující vozidlový 

park) se nabízela možnost přestavby na CNG či LPG. V krajském městě Olomouc však dosud 

není k dispozici CNG plnicí stanice, což upřednostňuje LPG jako nejvhodnější alternativu. 

Jedná se o zaběhnuté palivo, které s sebou nepřináší rizika v podobě nedostupnosti servisu či 

nedostatku plnících stanic, a přestavba navíc nabízí možnost využívání obou paliv. 

 Z hlediska ekonomiky provozu byly provedeny kalkulace, které jednoznačně hovoří pro 

přechod na LPG. Po 10 měsících využívání by se při předpokládaném nájezdu měly 

vynaložené finanční prostředky vrátit a dále by pak docházelo (za předpokladu zachování 

poměru cen LPG a benzínu) k vytváření finanční rezervy. Uspořené finanční prostředky by se 

daly využít k dalším investicím do vozidlového parku. Předpokládaná finanční úspora za jeden 

rok provozu vozidlového parku na LPG činí cca 324 000 Kč. 
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