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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou dostupných alternativních technologií na 

českém trhu v období prvního kvartálu roku 2011. Hlavním posuzovaným aspektem jsou 

emise oxidu uhličitého vozů s alternativními technologiemi v kontextu s vozy spalujícími 

benzin a motorovou naftu. V první části jsou uvedeny jednotlivé technologie a jejich popis. 

V další části jsou vozy, vyuţívající alternativní technologie porovnávány mezi sebou 

z hlediska jejich emisí oxidu uhličitého, nákladů na ujetí 1 km a návratnosti. V navazující 

části jsou tyto vozy porovnávány s vozy, které vyuţívají konvenční technologie. Další část je 

zaměřena na analýzu obnovitelných zdrojů pro vyuţití v automobilové dopravě z hlediska 

jejich potenciálu a trvale udrţitelnosti. V poslední části jsou uvedeny moţné nástroje pro 

podporu alternativních technologií. 

Klíčová slova: ekologie, ţivotní prostředí, automobily, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, 

oxidy dusíku, aromatické uhlovodíky, emise, alternativní pohon, alternativní paliva, LPG, 

CNG, LNG, biopaliva, MEŘO (metylester řepkového oleje), ethanol E85, elektromobily, 

hybridní vozy, Plug-in, fotovoltaika, solární, obnovitelné zdroje,  



 

Summary 

This thesis deals with an analysis of available alternative technologies on the Czech 

market in the first quarter of 2011. The main aspect which is analyzed is the emission of 

carbon dioxide produced by cars using alternative technologies in context of those burning 

petrol and diesel. The first section lists individual alternative technologies with their 

description. The next section contains comparison of cars using various alternative 

technologies among themselves from the point of view of emission of carbon dioxide, cost per 

1 km and economic return. In the following section these cars are compared with cars using 

conventional technologies. The next section is focused on the analysis of renewable resources 

which can be used in the car transportation in view of their potential and sustainability. The 

last section outlines possible tools which could be used to support the alternative 

technologies. 

Key words: ecology, environmental, global warming, environment, cars, carbon 

dioxide, aromatic hydrocarbons, emission, alternative drive, alternative fuel, LPG (Liquefied 

petroleum gas), CNG (compressed natural gas), LNG (Liquefied natural gas), bio fuel, RME 

(rapeseed methyl ester), ethanol, electric car, hybrid, Plug-in, photovoltaics, solar, renewable 

resources. 
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CO  oxid uhelnatý 

CO2  oxid uhličitý 

ČS  čerpací stanice 

ČSN  česká státní norma 

DPF  filtr pevných částic 

E85 (95) palivo s obsahem etanolu 85% (95%) 

EN  evropská norma 
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MEŘO  metylestery kyselin řepkového oleje 

N95  natural 95 

NOx  oxidy dusíku 

OZE  obnovitelné zdroje energie 

PČ  pevné částice 

Cizojazyčné zkratky 

EC  European Commission 

E-REV  Extended Range Electric Vehicle 

FFV  Flexi Fuel Vehicle 

CNG  Compressed natural gas 

FAME  Fatty Acid Methylester 

GM  General Motors 

GTL  Gass To Liguid 

LNG   Liquefied natural gas 

LPG  Liquefied Petroleum Gas 

MJ  Megajoule 
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1. Úvod 

Pro současnou dobu je charakteristický vývoj nových ekologických technologií a 

hledání alternativních paliv. Jedním z hlavních důvodů je prokazatelný negativní vliv 

automobilové dopravy na ţivotní prostředí. Především pak emise škodlivin. Mezi hlavní 

sledované patří, emise oxidu uhličitého (CO2), oxidu uhelnatého (CO), oxidu dusíku (NOx), 

polyaromatických uhlovodíků a pevných částic. Emisím oxidu uhličitého je přisuzován 

nemalý podíl na globálním oteplování, které pro celou planetu představuje velikou hrozbu.  

Dalším důvodem pro hledání nových moţností je obava z vyčerpání světových zásob 

ropy, která jakoţto hlavní surovina pro výrobu paliv se vzrůstající spotřebou rychle dochází. 

Díky těmto okolnostem se vývoj nových technologií a hledání nových zdrojů paliva 

jeví jako velmi perspektivní a vzhledem ke stále přísnějším emisním normám také povinností. 

Řada výrobců automobilů investuje nemalé finanční prostředky na vývoj nových vozů, které 

mají nejen niţší spotřebu pohonných hmot a tedy i niţší emise škodlivých látek, ale některé 

jsou také schopny provozu na alternativní paliva, nebo na elektrickou energii. Na trhu v české 

republice nabízí své produkty několik desítek výrobců automobilů. Kaţdý z těchto výrobců 

má ve své nabídce několik modelů, z čehoţ vyplývá, ţe nabídka nových vozů na trhu je velmi 

široká, ale většina zájemců o nový vůz, však nemá čas a chuť udělat si podrobný průzkum 

trhu. Kaţdý obchodník chce prodat své produkty a je tedy logické, ţe produkty kaţdého 

prodejce jsou právě ty, které nejlépe splňují poţadavky kupujícího. Pokud tedy zákazník 

projeví zájem o vozidlo šetrné k ţivotnímu prostředí, bude právě vozidlo od daného výrobce 

to nejekologičtější na trhu.  

Účelem této diplomové práce je průzkum automobilového trhu v české republice a 

popis technologií, které přispívají ke zlepšování ţivotního prostředí. V této práci se chci 

zaměřit pouze na technologie současnosti, tedy takové, které jsou jiţ na trhu a je moţné je 

zakoupit a vyuţívat, nebo v brzké době bude. Z tohoto důvodu se v mé práci neobjeví 

například vozidla na vodík, která ač jsou v některých zemích jiţ testovány v běţném provozu, 

pro zákazníky v ČR jsou stále hudbou budoucnosti. Tato práce je určena zájemcům o nové 

vozidlo, kteří by rádi cestovali s menším negativním dopadem na ţivotní prostředí, ale také 

těm, kteří chtějí jezdit úsporněji. Cenné informace zde najdou také studenti a kaţdý, kdo se 

chce dozvědět více o automobilových technologiích šetrných k ţivotnímu prostředí. Pro 

dostatečné zpracování všech kapitol, byla tato práce se souhlasem vedoucího diplomové 

práce, rozšířena na 45 stran. 
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2. Dostupné ekologické technologie na trhu 

V této práci budou jako „ekologické“, popsány a následně analyzovány automobily a 

technologie, které byly vyvinuty s ohledem na ţivotní prostředí a jejichţ účelem je provoz 

s minimálním, nebo alespoň menším negativním dopadem na ţivotní prostředí, neţ je tomu u 

konvenčních automobilů. 

Téměř kaţdá automobilka, má ve své nabídce technologii, popř. více technologií, které 

je moţné povaţovat za ekologické, nebo jsou tak alespoň prezentovány. Jelikoţ řada výrobců 

v tomto ohledu vsadila na stejné karty, není ekologických technologií tolik, jak by se 

z rozsáhlé nabídky mohlo zdát. Z tohoto důvodu nebudou popisovány konkrétní technologie 

jednotlivých automobilek, ale jednotlivé ekologické technologie jako celek s odkazem na 

automobily, které tuto, nebo podobnou technologii vyuţívají.  

V případě, ţe se výrobce automobilů rozhodne vyvinout vozidlo, které bude šetrnější 

k ţivotnímu prostředí, má před sebou nelehký úkol. Jak se říká: „Peníze jsou vţdy aţ na 

prvním místě“. Pokud má být dané vozidlo skutečně prodejně úspěšné, musí být cenově 

srovnatelné s konvenčními vozy, popř. můţe být i draţší, avšak vyšší cena by měla být 

kompenzována niţšími provozními náklady.  

Co se týče samotného technického řešení, mají konstruktéři několik moţností, jak 

sníţit emise škodlivin. Emise oxidu uhličitého jsou přímo úměrné mnoţství spalovaného 

paliva, proto je hlavním cílem konstruktérů sníţit spotřebu pohonných hmot co nejvíce, avšak 

při zachování nezbytné dynamiky vozu.  

Na spotřebu automobilu, mají největší vliv tyto faktory: 

 Karoserie – aerodynamika, hmotnost 

 Motor – výkon, typ motoru (vznětový, záţehový, elektromotor, hybrid) 

 Palivo – výhřevnost, sloţení 

 Terén – roviny, kopcovitý terén, město 

 Klimatické podmínky – letní a zimní provoz 

 Řidič 

Jak je jasně patrné, poslední tři faktory není automobilka schopna ovlivnit, přesto mají 

v konečném důsledku významný podíl na spotřebu vozu.  

Do jaké míry se podařilo automobilce vyvinout ekologické vozidlo, je moţné posoudit 

podle udávané spotřeby a emisí škodlivých látek. Pro relevantní srovnávání automobilů mezi 
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sebou je nezbytné, aby bylo měření udávaných dat prováděno za stejných provozních 

podmínek. Z tohoto důvodu se spotřeba paliva měří laboratorně podle platných směrnic  

(např. 715/2007/EC-692/2008/EC). 

Pro účely této práce jsem ekologické technologie rozdělil do kategorií: 

 Alternativní paliva  

 Elektromobily  

 Hybridním automobily 

 Ostatní technologie 

2.1   Alternativní paliva 

Světové zásoby ropy jsou omezené, její spotřeba neustále roste a je zde také fakt, ţe se 

hodně zásob nachází v politicky nestabilních oblastech. Z těchto důvodů je nutné zavádění 

alternativních zdrojů pro pohon automobilů. Jako náhrada benzínu se v současné době 

vyuţívají zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn 

(LNG), bioethanol (E85). Jako náhrada motorové nafty lze vyuţít metylestery mastných 

kyselin, v našich klimatických podmínkách především z řepky olejné, pro výrobu tohoto 

paliva lze vyuţít i jiných olejnatých rostlin například slunečnice, toto palivo se označuje jako 

MEŘO. 

Do této kapitoly jsou zahrnuty všechny automobily, které se od běţných automobilů se 

záţehovým nebo vznětovým motorem liší tím, ţe mohou kromě standardního paliva, tedy 

benzínu nebo motorové nafty, pro svůj pohon vyuţít i výše popsaná alternativní paliva. 

Jelikoţ alternativní paliva nejsou v dnešní době masově dostupná, byla z důvodu zajištění 

mobility, ponechána těmto vozům moţnost provozu i na standardní palivo. 

2.1.1 LPG 

LPG ( Liquefied Petroleum Gas z angl.) neboli zkapalnělý ropný plyn, známý také 

jako propan-butan. V současné době se jedná o nejrozšířenější a nejdostupnější alternativní 

palivo pro záţehové motory.  

Motorové palivo LPG bylo v provozu větší skupiny vozidel poprvé zavedeno ve 

třicátých letech v Německu, které mělo deficitní bilanci benzínu. Uvedené plyny byly 

k dispozici z nově zavedených hydrogenačních a hydrokrakovacích procesů. Nová vlna 

pouţívání se datuje do poloviny padesátých let, kdy po válce opět začal fungovat německý 

chemický průmysl a hydrogenační a štěpné procesy pronikaly i do dalších zemí. Od té doby 
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pokračoval rozvoj pouţívání v různých státech různě, takţe například v roce 1995 bylo 

registrováno s pohonem LPG v Holandsku 8,7 % vozidel, v Itálii 4,4%, ve Francii 0,1%, 

v USA 0,4 %, v Japonsku 0,7 % a v Jiţní Korey 7,6%. Pouţívání v různých zemích se 

odvíjelo od dostupnosti, od ceny ovlivněné hlavně velikostí spotřební daně a také od 

klimatických podmínek [1]. 

Výhody: 

 Snadná dostupnost: v ČR je v prodeji u 870 ČS, v Evropě celkem u 17.500 ČS 

 Nízké provozní náklady oproti provozu na benzín. (cena LPG je cca o polovinu niţší) 

 Moţnost přestavby: vyuţití i u starších vozidel.  

 Niţší emise škodlivin oproti spalování benzínu. 

Nevýhody: 

 Hlavním zdrojem pro výrobu je ropa nebo zemní plyn, tedy neobnovitelné zdroje. 

 Sníţení výkonu a zvýšení spotřeby  

 Náklady na přestavbu  

 Přísnější bezpečnostní opatření (garáţování, opravy) 

 Nutné pravidelné prohlídky (1x ročně) 

 Zvýšené servisní náklady (nutná častější výměna svíček a vzduchového filtru) 

Výroba LPG  

Uhlovodíkové plyny, které jsou sloţkami LPG, mají různé zdroje. Mohou to být 

snadno kondenzující podíly ze zemního plynu, dále nejtěkavější podíly z ropy a těkavé frakce 

z různých technologií rafinérského a petrochemického průmyslu, například 

z hydrokrakovacích procesů. Je potřeba, aby ve sloţení LPG převaţovaly propan a butany, 

větší mnoţství olefinů sniţuje oktanové číslo. Směs plynů musí být téměř úplně zbavena 

všech sirných sloučenin a také elementární síry, která je ve zkapalněných uhlovodíkových 

plynech dosti rozpustná. Další podmínkou je, aby směs LPG neobsahovala výševroucí podíly, 

například zbytky olejů, nebo různých látek z petrochemie apod., protoţe tyto podíly se 

v palivovém systému motoru neodpaří a neodpařené zbytky postupně zaplňují prostory 

v redukčním ventilu a dalších regulačních jednotkách, takţe je třeba motor často odstavit a 

příslušenství vyčistit [1]. 

Uhlovodíkové sloţení paliva LPG pro pohon vozidel prodávaného v zemích s různou 

zeměpisnou polohou je přizpůsobováno klimatu. Evropská norma EN 589 specifikuje pět 
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sezónních druhů (A,B,C,D a E), jejich sloţení musí být takové, aby byl při nízkých teplotách 

v jednotlivých klimatických oblastech dosahován potřebný tlak par. Podle dřívějších údajů 

francouzská legislativa poţadovala 19-50% C3  uhlovodíků (50% byl obvyklý podíl), zatímco 

sousední Španělsko a Itálie 20-30%. V jiţní Asii převládají v palivu C4 uhlovodíky, kdeţto 

v Kalifornii je poţadováno nejméně 85% propanu [1]. 

Palivové soustavy pohonu LPG 

Při přestavbě vozidel s benzinovým pohonem na pohon LPG zůstává původní palivová 

soustava nadále funkční, můţe se pouţívat kdykoliv, ale musí se pouţít vţdy pro nastartování 

motoru, coţ je zajištěno automaticky [1]. 

Pro LPG se pouţívají nádrţe ocelové buď válcového tvaru, nejčastěji o objemu 45-110 

litrů, nebo toroidní o objemu 39-60 litrů, které se umisťují do prostoru pro rezervní kolo, aby 

nezabíraly vyuţitelný zavazadlový prostor. Jsou konstruovány jako nízkotlaké s přetlakovým 

ventilem, na jmenovitý tlak kolem 2,5 MPa, nebo jako vysokotlaké bez přetlakové pojistky, 

na jmenovitý tlak aţ 18 MPa. Jen výjimečně je zkapalněný plyn vytlačován z nádrţe 

čerpadlem, běţně se vyuţívá tlaku par nad kapalinou v nádrţi [1]. 

Další částí systému je výparník a regulátor tlaku, spojené do jedné jednotky, která je 

vyhřívaná kapalinou z chladícího systému motoru, u vzduchem chlazených motorů lze pouţít 

slabého proudu výfukových plynů [1]. 

Jednotky pro dávkování paliva jsou různého typu, který v podstatě musí 

odpovídat typu původního palivového systému motoru: 

 Pro motory s karburátorem se pouţívá jednoduchý systém, který nepotřebuje 

elektronickou řídící jednotku. Vzhledem k jednoduchosti má minimální nároky na údrţbu, 

ale je pouţitelný jen pro motory s nejméně přísnými poţadavky na emise [1]. 

 Pokud má motor řízený katalyzátor, pouţívá se palivový systém s programovatelnou řídící 

jednotkou a jedním centrálním směšovačem. Ve spojení s tímto systémem se předpokládá 

určité mírné sníţení výkonu a účinnosti ve srovnání s původním palivem a s ostatními 

dokonalejšími LPG palivovými systémy [1]. 

 Novější je systém vícebodového vstřikování plynu, který pracuje na rozdíl od klasického 

zařízení s centrálním směšovačem na principu obdobném vstřikování benzínu, takţe 

dávkování paliva se provádí pro kaţdý válec zvlášť, s vyuţitím elektronické regulace 
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s krokovým motorkem. Dovoluje sníţit emise a potlačit ztrátu výkonu a sníţení účinnosti 

na nejmenší míru [1]. 

 Nejmodernější systém je sekvenční vstřikování, které se vyznačuje velmi přesným 

dávkováním paliva, takţe můţe potlačit emise na nejmenší hodnoty, odpovídající 

nejpřísnějším limitům. Obdobně jako u vícebodového systému se dávkuje palivo pro 

kaţdý válec zvlášť, ale s elektronickým řízením trysek, které dávkují plyn do potrubí za 

sací ventil tím, ţe přesně regulují dobu otevření ventilu, tj. dobu vstřiku. Jako výhody 

tohoto systému se kromě dosaţení minimálních emisí uvádí, ţe parametry spotřeby a 

výkonu se při provozu na LPG prakticky neliší od parametrů při provozu na benzín a 

dokonce, ţe účinnost vyuţití energie paliva je mírně lepší neţ při benzinovém pohonu  

[1]. 

Pokud jde o poţadavky na palivo, opět platí, ţe čím modernější a sloţitější systém, tím 

důleţitější je čistota paliva. To se filtruje v kapalné fázi před vstupem do jednotky výpadníku 

a regulátoru tlaku, u systému sekvenčního vstřikování se ještě filtruje plynná fáze před 

vstupem do elektronicky řízených vstřikovačů. Zdrojem nečistot, které musí být odfiltrovány, 

jsou především produkty koroze, hlavně částice rzi z nádrţí a transportního zařízení, kde 

můţe docházet ke korozi, pokud je ve zkapalněném plynu přítomna voda nebo vlhkost. 

V případě, ţe dojde ke korozi sloučeninami síry, zachycují filtry i produkty koroze mědi [1]. 

Nové vozy, které je možné zakoupit s pohonem LPG již od výrobce: 

Škoda: Octavia, Octavia Kombi 

Fiat*: 500, Panda, Punto, Bravo, Linea, Sedici, Qubo, Fiorino, Dobló  

Subaru: Impreza, Legacy, Outback 

Přestavby: Jak jiţ bylo uvedeno, jednou z nesporných výhod LPG je, ţe je moţné přestavět 

na tento pohon téměř jakékoliv nové nebo starší vozidlo se záţehovým motorem, a tak není 

vyuţití tohoto alternativního paliva vázáno pouze na nabídku automobilek. 

* Výrobce neudává emise CO2 a spotřebu paliva při provozu na LPG. Bez těchto údajů nelze 

posoudit dopad uvedených modelů na ţivotní prostředí, proto nebudou modely této značky s 

pohonem LPG posuzovány v analýzách. 

2.1.2 CNG 

CNG (Compressed Natural Gas z angl.), neboli stlačený zemní plyn, stejně tak, jako u 

předchozího LPG se jedná o palivo z neobnovitelného zdroje, jeho vyuţití má však oproti 
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standardnímu benzínu či motorové naftě svá pozitiva a o jeho větším vyuţití v budoucnosti 

nelze pochybovat.  

Zásoby zemního plynu jsou odhadovány na 404 biliony kubických metrů, z toho přes 

39% na území tehdejšího Sovětského svazu, téměř 34% v zemích středního východu. 

Současné odhady udávají 146 bilionů kubických metrů zásob, těţitelných za přijatelných 

podmínek současnými technologiemi, dalších asi 150 bilionů objevených, ale zatím 

neprozkoumaných a předpokládají dalších asi 100 bilionů kubických metrů dosud 

neobjevených zásob. Předpokládá se, ţe těţba zemního plynu se do roku 2030 zdvojnásobí a 

dosáhne mnoţství asi 4,1 bilionů kubických metrů ročně [1]. 

Poznámka: 1 bilion m
3
 plynu energeticky odpovídá přibliţně 0,9 miliardy tun ropy, 

takţe 404 bilionů m
3
 odpovídá asi 364 miliardám tun ropy [1]. 

Technologie pro zpracování zemního plynu na kapalná paliva 

Zajímavá je i idea výroby syntetické ropy pro období, kdy zásoby ropy budou jiţ 

významně ubývat. Vychází ze známé Fischer-Tropschovy syntézy, coţ je výroba uhlovodíků 

ze syntézního plynu, tj. směsi vodíku a oxidu uhelnatého. Předpokládá se, ţe by syntézní plyn 

byl vyráběn ze zemního plynu a výrobní jednotky by byly postaveny v místech, kde se bude 

těţit zemní plyn, coţ jsou často stejná místa, ve kterých se nyní těţí ropa a z nichţ vedou 

ropovody do rafinérií. Vyrobené kapalné uhlovodíky ze zemního plynu by se pak dopravovaly 

jiţ existujícími ropovody do současných rafinérií, které by jen s malými změnami technologií 

pokračovaly ve výrobě kapalných paliv, ale ze syntetické ropy. Nebylo by třeba stavět nové 

dopravní sítě ani nové rafinerie [1]. 

Jiţ delší dobu existujícím procesem je výroba benzinu ze zemního plynu. V prvním 

stupni se vyrobí metanol parciální oxidací nebo parním reformováním plynu a v následujícím 

stupni se z metanolu vyrobí benzinové uhlovodíky. Byl vyvinut firmou Mobil-Oil a je známý 

pod zkratkou MTG (Methanol to Gasoline) [1]. 

Vzhledem ke stále většímu zájmu o osobní vozidla s naftovým motorem, vyvinula 

firma Shell proces přímé výroby motorové nafty ze zemního plynu. Předpokládá se, ţe do 

roku 2020 bude celosvětově pracovat 20 výrobních jednotek, které by měly pokrýt 2,5 % 

celkové spotřeby nafty. První jednotka v Malajsii produkuje 12500 barelů denně. Proces 

náleţí do tzv. skupiny GTL (Gass To Liguid) procesů, tj. výrob, jejichţ podstatou je chemická 

přeměna plynu na kapalné uhlovodíky, paliva nebo oleje. Výchozím procesem je rovněţ 
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Fischer-Tropschova syntéza. Vyrobená motorová nafta má cetanové číslo aţ 80 jednotek. Po 

syntéze musí následovat hydroizomerace n-parafínů, aby se sníţil bod tuhnutí [1]. 

Výhody: 

 Velké světové zásoby zemního plynu i ve srovnání se zásobami ropy 

 Niţší emise škodlivin  

 Moţnost přestavby i u starších vozidel – v ČR omezený výběr, daný homologacemi 

 Poměrně široká nabídka nových vozů s pohonem CNG 

 Nízké provozní náklady - niţší spotřeba. 

 Jednoduchá distribuce – Zemní plyn je přepravován jiţ vybudovanými plynovody. 

 Nemoţnost kontaminace půdy při havárii  

 Vyšší bezpečnost 

Nevýhody: 

 I přes značné světové zásoby, je to neobnovitelný zdroj paliva 

 Nedostatečná infrastruktura – malý počet plnících stanic. V ČR cca 30,  

 Přestavba vozu na CNG zvyšuje náklady na jeho pořízení 

 Sériově vyráběné vozy jsou draţší  

 Nutnost pravidelných kontrol plynových zástaveb 

 Zmenšení zavazadlového prostoru (lze řešit jako u LPG) 

 Zvýšení celkové hmotnosti vozu – sníţení uţitečné hmotnosti  

 Přísnější bezpečnostní opatření (garáţování, opravy) 

 Sníţení výkonu u přestavovaných vozidel cca o 5-10 % 

Zpracování zemního plynu pro pohon automobilů 

Sloţení těţeného zemního plynu v různých nalezištích je rozdílné. Vţdy převaţuje 

metan, v malém mnoţství jsou obsaţeny i vyšší uhlovodíky, dokonce butan a pentan, ale 

mohou být přítomny ve větším mnoţství také inerty, oxid uhličitý a dusík, které z hlediska 

výhřevnosti jsou neţádoucí balast. Norma poţaduje, aby zemní plyn dodávaný do sítě měl 

alespoň 85% metanu. Ve skutečnosti je jeho obsah vyšší. Při zpracování zemního plynu musí 

být především odstraněny vyšší uhlovodíky, které by mohly v síti kondenzovat. Je-li třeba, 

odstraňují se i zmíněné inerty a v kaţdém případě sirovodík, případně další sirné sloučeniny 

[1]. 
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Zemní plyn ze sítě se plní do tlakových lahví automobilů, které mohou být buď bez 

výplně, nebo s výplní s aktivním uhlím, které má velkou absorpční schopnost (pojme aţ o 

50% větší objem plynu neţ láhve bez výplně). Ocelové lahve se plní na 20 MPa, kompozitové 

jsou lehčí a lze je plnit aţ na 35 MPa [1]. 

Zemní plyn lze také dodávat ve zkapalněné formě, pro kterou se pouţívá označení 

LNG (Liquefied Natural Gas). Po zkapalnění běţnými procesy se musí skladovat 

v izolovaných nádrţích, ve kterých probíhá pomalé odpařování a odebírané výparné teplo 

udrţuje v kapalině nízkou teplotu (bod varu u zkapalněného metanu je -162 °C). Odpařovaný 

metan se muţe odebírat buď jako palivo, nebo znovu zkapalňovat. Jedna americká firma 

nabízí takové skladovací zařízení, ale je pochopitelné, ţe tato forma zemního plynu je vhodná 

pro nepřetrţitě běţící stabilní motory nebo pouze pro vozidla, která jsou neustále v provozu, 

takţe z nádrţe nepřetrţitě odebírají odpařený plynný metan. Při velkých provozních 

přestávkách by byly ztráty plynu odpařováním neúnosně velké. Ideální kombinace je přeprava 

LNG lodí a vyuţívání odpařovaného plynu jako paliva pro pohon těchto lodí [1]. 

Požadavky motorů na vlastnosti CNG a LNG 

Poţaduje se, aby zemní plyn pro pohon vozidel měl čistotu přibliţně stejnou jako pro 

spalování v komunální sféře. Po vytěţení musí být z něho odstraněny snadno zkapalnitelné 

uhlovodíky, coţ je velmi lehký benzín a také sirné sloučeniny. Pokud má zemní plyn větší 

obsah inertů jako je CO2 a dusík, sniţují tyto sloţky jeho výhřevnost. Kvalitní zemní plyn 

obsahuje kolem 98% metanu, je suchý, čistý a nekorozivní. Kromě metanu obsahuje 1% 

vyšších uhlovodíků a jen 1 % dusíku. Metan má vysoké oktanové číslo, takţe pro spolehlivé 

zaţehnutí je třeba pouţít jiskru s větší energií, respektive s větším napětím. Moţnost sníţit 

oktanové číslo není jednoduchá a z hlediska účinnosti a ekonomie provozu ani ţádoucí [1]. 

Nové vozy, které je možné zakoupit s pohonem na CNG již od výrobce: 

Fiat: Panda, Punto Evo,  Qubo, Doblo Panorama, Doblo Maxi Fiorino, Ducato 

Opel: Combo, Zafira 

Mercedes: tř. B 

Přestavby: Na CNG je moţné individuálně přestavět téměř jakékoliv nové nebo starší 

vozidlo se záţehovým motorem. 
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2.1.3 Biopaliva 

Myšlenka vypěstovat pohonné hmoty pro osobní automobil na poli, je stará jako 

spalovací motory samy. Biopalivům je v současné době věnována značná pozornost, avšak 

nejen pro jejich pozitivní přínos. Hlavním přínosem biopaliv je jejich 100% obnovitelnost. 

Další neméně podstatné pozitivum je moţnost získat značnou část paliva z vlastních 

zdrojů. Sniţuje se tak závislost země na dovozu ropy z politicky nestabilních oblastí. Ty 

nejoptimističtější hypotézy předpokládali, ţe by biopaliva mohla zcela nahradit ropu. Zastánci 

této alternativy také poukazují na dobré vlastnosti biopaliv ve vztahu k emisím škodlivin. 

Především se při tomto tvrzení odkazují na tzv. ţivotní cyklus biopaliv, který je zaloţen na 

logickém předpokladu, ţe rostliny při svém růstu při fotosyntéze spotřebují tolik CO2, kolik se 

uvolní při jejich spalování, coţ by v konečném důsledku znamenalo nulový dopad na ţivotní 

prostředí. 

Všechny tyto argumenty vedly k velkým očekáváním a řada zemí začala jejich výrobu 

masivně podporovat. S rostoucí produkcí biopaliv, se začali objevovat argumenty proti této 

alternativě ropy. Jedním z nich je, ţe se při výrobě biopaliv spotřebuje poměrně velké 

mnoţství ropy. Teorie ţivotního cyklu biopaliv totiţ nepočítá s nutností zemědělské 

mechanizace, výrobou hnojiv a také se spotřebou energie při výrobě biopaliv (urychlení 

kvašení, destilace). Nejedná se však o hlavní problém, jelikoţ získávání ropy a výroba paliv z 

této suroviny sebou nese také nemalé dopady na ţivotní prostředí, jako devastace krajiny v 

okolí těţby, havárie ropných tankerů apod. Dalším problémem je, ţe s rostoucím zájmem o 

biopaliva došlo ke zvýšení potřeby zemědělské plochy. Z tohoto důvodu začalo docházet ke 

kácení lesů. Pokud uváţíme ţe hlavním argumentem ţivotního cyklu biopaliv je spotřeba CO2 

rostlinami, jeví se kácení lesů pro pěstování paliv jako kontraproduktivní. Otázkou zůstává, 

jak velká plocha by byla potřeba na vypěstování plodin, které by zcela nahradily ropná paliva. 

Na tuto otázku se pokusím najít odpověď v kapitole: Analýza obnovitelných zdrojů. 

Mezi hlavní argumenty odpůrců biopaliv patří také fakt, ţe výroba biopaliv zvyšuje 

ceny potravin. Světová banka 9. dubna 2008 zveřejnila zprávu, ve které uvádí, ţe globální 

cena pšenice vzrostla za poslední tři roky o 181% a potraviny jako celek zdraţili o 83% coţ 

mělo přímý dopad na téměř všechny země třetího světa a některé rozvojové země. Tento 

argument sebou nese morální dilema, zda je správné vyuţívat zemědělské plodiny pro výrobu 

paliv, kdyţ  mnoho lidí na této planetě trpí nedostatkem potravin.   
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2.1.4 Alkoholy –  Etanol E85 

Výroba lihu 

Líh podle původu můţe být kvasný nebo syntetický. Pro palivářské účely příchází 

v úvahu pouze líh kvasný, protoţe pokud syntetický líh pochází z ropné suroviny, je 

výhodnější spalovat přímo ropné uhlovodíky [1]. 

Základním problémem lihového paliva je cena, která je v podstatě větší neţ cena 

uhlovodíkových paliv z ropy. Výroba lihu je aţ třikrát draţší neţ výroba motorové nafty 

(podle kolísání cen ropy a na druhé straně podle efektivnosti výroby lihu), přičemţ jeho 

výhřevnost je jen přibliţně dvoutřetinová proti benzínu a motorové naftě. Je proto nutné 

počítat, ţe spotřeba paliva v litrech na 100 km bude u vozidla poháněného lihem nejméně o 

50% větší neţ při pohonu na benzín, respektive jen adekvátně vyšší, pokud bude pouţita 

lihobenzinová směs [1]. 

Co je líh a co je etanol? 

Etanol je chemická sloučenina C2H5OH, rozumí se bez jakýchkoliv příměsí. Kdyţ je 

průmyslově vyroben, vţdycky obsahuje určité mnoţství vody a obvykle i dalších látek, 

například metanolu, vyšších alkoholů, éterů a esterů aj. Nejčastější sloţení je přibliţně 96% 

etanolu, 4% vody a zlomky procent ostatních komponent. Pro tento produkt se pouţívá název 

líh. Vyrábí se však také bezvodý líh, s obsahem etanolu aţ přes 99,9%, pochopitelně za cenu, 

ve které jsou zahrnuty i náklady na odvodnění. Líh obsahující 96% etanolu není jako sloţka 

benzínu pouţitelný, protoţe po smísení se v celém objemu ze směsi ihned vyloučí voda, 

vznikne zákal. Voda se sice za určitou dobu odsadí na dně nádoby, ale v horní benzínové 

vrstvě zůstává rovnováţný obsah vody, odpovídající uhlovodíkovému sloţení benzínu a 

okamţité teplotě. Jestliţe se teplota benzínu sníţí, zmenší se současně i rozpustnost vody, 

benzín se znovu zakalí a vyloučí další vodu. Vylučování vody lze do určité míry potlačit 

přídavkem tzv. stabilizátorů nazývaných také kosolventy, účinnými jsou vyšší alkoholy [1]. 

Pro potravinářské zpracování se pouţívá líh nedenaturovaný, ten je zdaněn ve výši 265 

Kč za litr etanolu, pro technické účely se aţ na výjimky pouţívá denaturovaný líh, který 

nepodléhá této vysoké spotřební dani. Vzhledem k uvedené výši spotřební daně a k moţnosti 

velkých daňových úniků, není nákup lihu pro podnikatelské účely volný, ale podléhá 

schválení a povolení Ministerstva zemědělství. Způsob pouţití je pak přísně sledován 

finančními úřady, včetně palivářského pouţití [1]. 
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Palivářský líh se vyrábí kvasným procesem, stejně jako líh pro alkoholické nápoje, ale 

konečný technologický proces je odvodnění, protoţe s benzínem se mísí pouze líh bezvodý 

nebo jen s obsahem velmi malého mnoţství vody. Odvodnění lihu výrobu výrazně prodraţuje. 

Při pouţití lihu jako paliva E95 pro vznětový motor (jako náhrada motorové nafty) není úplné 

odvodnění nezbytné, protoţe odpadá problém mísitelnosti s uhlovodíky. Surovinami pro 

výrobu palivářského lihu jsou zemědělské produkty a melasa, nejefektivnější je v našich 

klimatických podmínkách výroba z obilí [1]. 

Požadavky motorů na metanolová a lihová paliva 

Pro záţehové motory mají alkoholy řadu základních předpokladů, výhodné oktanové 

číslo, neobsahují výševroucí podíly, takţe se dobře odpařují. Samotné alkoholy mají 

nedostatečnou těkavost při nízké teplotě, takţe studený start motoru je moţný jen při 

teplotách asi 7 °C. Tento nedostatek se řeší tím, ţe se do alkoholu přidá benzin, respektive 

lehké uhlovodíky. Schopnost startu se tak posune aţ do minusových teplot. Běţně jsou 

v některých zemích pouţívány směsi obsahující 85% alkoholu označované jako M85, pokud 

jde o metanol, nebo E85, pokud jde o etanol. Aby se alkoholy s benzínem mísily, musí být 

bezvodé, nebo obsahovat jen velmi malé mnoţství vody. S vodou se alkoholy mísí v kaţdém 

poměru. Základní nevýhodou je malá výhřevnost, zejména metanolu a v případě lihu vysoká 

cena [1]. 

Pokud se líh a metanol pouţívají jako sloţky automobilového benzinu, je v EU i v ČR 

povoleno, aby benzin obsahoval metanol do maximálně 3% a etanol maximálně do 5%. Musí 

být pochopitelně bezvodé nebo jen s minimální vlhkostí a metanol lze pouţít jen současně se 

stabilizátory, tj. s vybranými vyššími alkoholy (ČSN EN 228). Pro líh norma pouze stanoví 

horní hranici kyselosti. Při pouţití metanolu se poţaduje pouţít stabilizátor a inhibitor 

rezivění [1]. 

Pochopitelně je technicky moţné pouţívat i směsi s vyšším obsahem alkoholů, 

například aţ 25% (Brazílie). Pokud by se alkoholy přidaly do benzinu s normální těkavostí, 

mají vzniklé směsi výrazně větší těkavost neţ samotný benzin, takţe v letním provozu je 

nutné počítat s problémy s horkým startem. Mají-li být takové benziny vyráběny, musí mít 

výchozí benzin výrazně sníţenou těkavost. Kromě toho se v literatuře uvádí, ţe při obsahu 

alkoholu v benzinu nad 20% jsou nutné úpravy palivové soustavy (koroze, vliv na elastomery 

aj.) [1]. 
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Při větším obsahu lihu v benzinu musí být palivová soustava chráněna proti korozi. 

Bylo popsáno, jaká opatření bylo nutné udělat u karburátorového motoru, například všechny 

součásti z lehkých slitin musely být uvnitř poniklovány [1]. 

Při pouţití alkoholů jako paliv pro vznětové motory musí být provedena konverze 

jejich schopnosti vznícení. Špatnou schopnost vznícení (malé cetanové číslo) lze zlepšit 

vhodnou přísadou, která sníţí původně velké oktanové číslo a současně zvýší cetanové číslo 

na potřebnou hodnotu. Při této aplikaci není podmínkou, aby alkoholy byly úplně bezvodé, je 

moţné pracovat například s 96% lihem. Pochopitelně, je třeba zajistit ochranu palivových 

soustav aditivací alkoholu inhibitorem rezivění a je bezpodmínečně nutné, zajistit potřebnou 

úroveň mazivosti přidáním mazivostní přísady rozpustné v alkoholu [1]. 

Lihové palivo tohoto typu bylo v posledních dekádách pouţito vícekrát, v poslední 

době například pro pohon autobusů ve Švédsku. Nevýhodou je, ţe litrová spotřeba je aţ 1,7 

krát větší ve srovnání s naftou, protoţe líh má přibliţně jen 60% výhřevnost a trochu menší 

hustotu, ale jako výhodné je uváděno, ţe motory poháněné tímto palivem prakticky nekouří a 

dále, ţe v severních oblastech Švédska, například aţ za polárním kruhem, nedochází 

v zimním provozu k zamrzání paliva a ucpávání palivových filtrů a k jakýmkoliv jiným 

problémům, typickým pro zimní provoz vznětových motorů s motorovou naftou [1]. 

Výhody: 

 Jedná se o palivo z 85 % sloţené z obnovitelného zdroje 

 Sníţení emisí oproti benzínu  

 Sníţení závislosti země na dováţení ropy z politicky nestabilních destinací 

 Moţnost přestavby nových i starších vozů 

 Rostoucí nabídka nových vozů 

Nevýhody: 

 Stále nedostatečně rozšířená síť zásobovatelů  

 Vyšší spotřeba vozu  

 Biopaliva způsobují zvýšení cen zemědělských komodit 

 Některé analýzy poukazují na vysokou produkci škodlivin při výrobě 

 Rostoucí potřeba zemědělských ploch, můţe vést k narušení biodiverzity v rozvojových 

zemích (např. kácení deštných pralesů, pro získání plochy pro pěstování cukrové třtiny 

v Brazílii)  
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Nové vozy, které je možné zakoupit s pohonem na E85 již od výrobce: 

Dacia: Logan MCV 

Ford:  Mondeo, S-MAX, Galaxy 

Saab*: 9-3 Sport Sedan, 9-3 Sport Combi, 9-3 Sport Cabriolet, 9-3 X, 9-5 Sedan,   

Volvo*:   V50,S40, C30, 

Přestavby: Na palivo E85 je moţné individuálně přestavět téměř jakékoliv nové nebo starší 

vozidlo se záţehovým motorem. 

* Výrobce neudává emise CO2 a spotřebu paliva při provozu na E85. Bez těchto údajů nelze 

posoudit dopad uvedených modelů na ţivotní prostředí, proto nebudou modely této značky 

posuzovány v analýzách. 

2.1.5 MEŘO (Metyl Ester Řepkového Oleje) 

Výroba MEŘO 

Při výrobě se vychází ze řepkového oleje a metanolu. Reakce probíhá velmi snadno 

v přítomnosti katalyzátoru, kterým mohou být hydroxidy alkalických kovů (sodný, draselný),  

a můţe probíhat i v bezvodém prostředí, coţ zjednoduší čištění konečného produktu. 

Z reakčních produktů je pak nutné odstranit vzniklý glycerin, přebytečný metanol a zbytky 

katalyzátoru, jakoţ i různé vedlejší reakční produkty (glyceridy). Protoţe Metylestery jako 

palivo pro vznětové motory mají obsahovat co nejméně fosforu, je ţádoucí, aby před 

reesterifikací byla provedena defosfatizace řepkového oleje, např. enzymatickou cestou [1]. 

Obdobou metylesterů jsou etylétery mastných kyselin. Tyto estery vznikají 

reesterifikací etanolem, která sice neprobíhá tak snadno, jako s metanolem, ale za výhodu je 

povaţováno, ţe obě reagující sloţky, tj. rostlinný olej a líh, jsou z obnovitelných zdrojů. 

Vlastnosti obou druhů esterů jsou velmi podobné [1]. 

Poznámka: palivářské metylestery lze vyrábět z celé řady rostlinných olejů stejnou 

technologií, ale estery mají podle rostlinného původu různé zastoupení jednotlivých mastných 

kyselin a v této souvislosti i odlišnou oxidační stabilitu, bod tuhnutí a další vlastnosti. 

Jednotlivé oleje obsahují vţdy více mastných kyselin a jejich oxidační stabilita je závislá na 

celkovém obsahu nenasycených kyselin a zejména obsahu kyselin s dvěma a více dvojnými 

vazbami v molekule [1]. 
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Požadavky motorů na vlastnosti MEŘO 

Základní poţadavky jsou stejné jako poţadavky na vlastnosti motorové nafty. 

Přibývají k nim však další, reagující na odlišné chemické sloţení metylesterů mastných 

kyselin. Ty se od uhlovodíků, tj. od ropné motorové nafty, liší především menší chemickou a 

oxidační stabilitou a frakčním sloţením, ale i viskozitou, pěnivostí, rozpustností vody a 

mazivostí. Estery mají lepší mazivost neţ uhlovodíky a poměrně velké cetanové číslo, jsou 

však agresivnější k některým materiálům, zejména k těsnícím a mají výrazný sklon ke korozi 

olova a jeho slitin. Pouţívání těchto paliv obsahujících kyslík přináší některé výhody 

z hlediska emisí, ale na druhé straně je nutné při jejich pouţívání přijmout určitá opatření, aby 

byl zajištěn bezproblémový provoz. Nejobvyklejším řešením je pouţívání směsí esterů 

s motorovou naftou. Aby byl zájem tato paliva kupovat a pouţívat, je vzhledem k těmto 

zvláštnostem základní podmínkou, ţe musí být pro spotřebitele levnější neţ motorová nafta 

[1]. 

Používání směsné nafty a MEŘO v ČR a Evropě 

Směsná motorová nafta si postupně vydobyla na trhu v České republice své místo a uţ 

v roce 2000 dosáhla podílu 7,7% ve spotřebě paliv pro naftové motory. Nikdy se neprodávali 

samotné metylestery v síti čerpacích stanic. V roce 1994 byl ve veřejné síti čerpacích stanic 

zahájen prodej směsného produktu s obsahem přibliţně 31% metylesterů kyselin řepkového 

oleje a 69% frakcí kapalných uhlovodíků, dnes výhradně v kvalitě motorové nafty. 

V minulosti byly přidávány i uhlovodíky snáze biologicky rozloţitelné, dokud byla státní 

podpora vázána na snadnou biologickou rozloţitelnost produktu [1]. 

V rámci Evropy se však v různých zemních pouţívají různá sloţení. V řadě z nich 

stále přetrvává čistá bionafta sloţená prakticky stoprocentně z metylesterů kyselin řepkového 

oleje (případně jiného rostlinného oleje), například v Rakousku, Německu a Švýcarsku. 

Francie pouţívá směsi s obsahem do 5% a s obsahem kolem 30 % metylesterů, Slovensko 

30% a Švédsko 50%. Protoţe tyto rozdíly ve sloţení byly dlouhou dobu málo známé snad 

většině evropských výrobců motorů, docházelo často ke zmatkům při schvalování paliv pro 

stroje dovezené do ČR. Někteří importéři automobilů i různé mechanizace zakazují pouţívání 

směsné nafty pro tyto stroje v domnění, ţe by při provozu v ČR bylo pouţíváno palivo, 

obsahující pouze metylestery, jehoţ vlastnosti se podstatně více liší od motorové nafty neţ 

30% směs [1]. 
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2.2   Elektromobily 

Vozy poháněné elektromotorem je moţné z hlediska přímého dopadu na ţivotní 

prostředí označit za ekologický způsob dopravy, jelikoţ elektromobily při svém provozu 

neprodukují ţádné přímé emise CO2 a ani jiné škodlivé látky. Nulové emise elektromobilu 

jsou dány absencí spalovacího procesu v motoru. Slovo „přímé“ uvádím zcela záměrně, 

jelikoţ elektromobily jsou poháněny elektřinou, a ta se musí nějak vyrobit. V roce 2009 

pocházelo 51,78% vyrobené elektrické energie z uhelných elektráren, které produkují nemalé 

mnoţství škodlivin do ovzduší. V případě provozu na elektrickou energii vyrobenou v uhelné 

elektrárně jsou emise škodlivin vypouštěny do ovzduší jiţ ve fázi výroby. Aby byly emise 

elektromobilu, opravdu nulové, musí elektřina pro provoz vozu pocházet ze zdroje elektrické 

energie, při jejíţ výrobě nedochází ke spalování fosilních paliv (solární, větrné nebo vodní 

elektrárny).  

Emise CO2 nevznikají ani při výrobě elektřiny v jaderných elektrárnách, jejichţ podíl 

na výrobě elektřiny v české republice pro rok 2009 činil 45,75%. Světové zásoby uranu 

potřebné jako palivo nejsou neomezené. Navíc při výrobě elektřiny z jádra vzniká velké 

mnoţství radioaktivního odpadu, který představuje velká zdravotní rizika pro okolí na tisíce 

let a jejich bezpečné ukládání nebylo doposud celosvětově vyřešeno. Dalším zdrojem 

pochybností je nedávná havárie jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku, kterou s napětím 

sleduje celý svět. Je tedy na snadě, zda jaderná energetika nepředstavuje pro ţivotní prostředí 

větší riziko neţ produkce oxidu uhličitého.  

V souvislosti s jadernou energií vzbuzuje velká očekávání jaderná fúze, neboli syntéza 

lehkých jader. Vzorem pro tento druh energie slouţí Slunce, které pro získání své energie 

slučuje jádra vodíku. Problémem je, ţe pro spuštění jaderné fúze se prvky, které se účastní 

reakce musí zahřát na několik milionů stupňů. Ţádný dostupný materiál však této teplotě 

nedokáţe odolat. Proto byly odzkoušeny postupy, jako uzavření sloţek do silného 

magnetického pole, přestoţe bylo vynaloţeno velké mnoţství energie, nepodařilo se jádra 

sloučit. V současnosti lze moţnost vyuţití této technologie těţko předvídat.  

Vzhledem k současným technickým moţnostem se jako jediná alternativa jeví 

získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů. V případě provozu na energii z obnovitelných 

zdrojů je však na místě otázka  nákladů a účinnosti těchto systémů. Potenciálu výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů se budu blíţe věnovat v kapitole "Analýza obnovitelných 

zdrojů pro vyuţití v automobilovém průmyslu. 
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2.2.1 Zdroje el. energie 

Z ekologického hlediska je moţné rozdělit zdroje el. energie na obnovitelné a 

neobnovitelné. Neobnovitelné zdroje jsou ty, jejichţ mnoţství je omezené, v krátké době je 

nelze obnovovat a hrozí jejich úplné spotřebování. Za obnovitelné zdroje energie se povaţují 

takové, které se v přírodě samovolně regenerují. 

Neobnovitelné zdroje: 

 Tepelná (spalování fosilních paliv) 

 Jaderná (štěpná jaderná reakce) 

Obnovitelné zdroje: 

 Solární (fotovoltaické nebo tepelné) 

 Vodní  

 Větrné 

 Geotermální 

 Tepelné (spalování biomasy) 

2.2.2 Produkce CO2 při výrobě el. energie 

Jak jiţ bylo uvedeno při provozu elektromobilu nevznikají ţádné emise škodlivých 

látek, ty vznikají jiţ při výrobě. Aby bylo porovnání ekologických technologií spravedlivé, je 

nutné započítat do emisí elektromobilu produkci CO2 vznikající při výrobě el. energie, za 

předpokladu, ţe k dobíjení elektromobilu bude pouţita elektřina z veřejné sítě.  

Vzhledem k faktu, ţe uţivatel elektromobilu není schopen po připojení elektromobilu 

do zásuvky ovlivnit, zda bude vyuţívat elektřinu z obnovitelných zdrojů, nebo tepelné 

elektrárny, je nutné posuzovat dopad provozu elektromobilu na ţivotní prostředí, jako podíl 

celkově vyrobené elektřiny a celkově vyprodukovaných emisí při výrobě.  

V roce 2009 vyrobila společnost ČEZ 65 344 GWh elektřiny, vyprodukované emise 

CO2 při výrobě dosáhly hodnoty 32 594 963 tun. Pokud celkové emise CO2 vydělíme 

celkovou výrobou elektřiny získáme hodnotu 499 g CO2/kWh. Tato hodnota udává průměrně 

vyprodukované emise při výrobě 1 kWh elektřiny v ČR pro rok 2009 ze všech zdrojů, tedy i z 

obnovitelných, jejichţ podíl na výrobě činil 2,47%. Vzhledem k prudkému rozvoji 

fotovoltaických elektráren v roce 2010 a tedy větším podílem obnovitelných zdrojů na 

výrobě, bude tato hodnota za rok 2010 niţší, avšak údaje potřebně k výpočtu dosud nebyly 

zveřejněny. Produkce CO2 vzniká ve větší míře pouze pří výrobě elektřiny v uhelných 
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elektrárnách, jejichţ podíl na výrobě byl 51,78%. Pokud tento podíl zahrneme do výpočtu, 

získáme hodnotu 963 g CO2/kWh, která udává bilanci emisí uhelných elektráren v roce 2009. 

Při výrobě energie z obnovitelných zdrojů, nebo jádra se emise CO2 pohybují 

v rozmezí kolem 0,25 g na ujetý km. Tuto hodnotu by však bylo moţné kalkulovat pouze v 

případě, ţe by si vlastník elektromobilu pořídil vlastní zdroj obnovitelné energie (např. solární 

panely, nebo domácí větrnou elektrárnu), kterými by vozidlo dobíjel. V takovém případě lze 

hovořit o skutečně ekologickém způsobu dopravy bez produkce CO2. 

Pro výpočet pouţiji elektromobil Tazzari Zero. Výrobce udává spotřebu 13,5 kWh na 

100 km. Emise při provozu tohoto elektromobilu při započítání průměrných emisí z výroby, 

bychom pak mohli odvodit: 13,5 x 499 / 100 =  67,37g CO2/km. Emise při pouţití elektřiny z 

uhelné elektrárny by byly : 13,5 x 963/100 = 130 g CO2/km. 

Výhody: 

 Nejniţší emise CO2 i při započítání průměrných emisí z výroby el. energie 

 Velmi tichý provoz 

 Strategický význam z hlediska dostupnosti paliva (nezávislost země na dovozu ropy) 

 Moţnost výroby z obnovitelných zdrojů 

 Vyšší účinnost převodu energie na pohon u elektromotoru (aţ 90%)  

 Velmi nízké provozní náklady (cca 60 Kč /100km)  

 Elektromotor má minimální nároky na údrţbu a opravy. 

Nevýhody: 

 Současné elektromobily mají malý dojezd na jedno nabití cca 150 km 

 Vysoká pořizovací cena 

 Velmi omezená nabídka na trhu 

 Omezená ţivotnost baterií a jejich výměna je velmi nákladná 

 Pro plné dobití je nutná delší odstávka v garáţi nebo u dobíjecího stojanu. 

Elektromobily, které je možné zakoupit na trhu v ČR: Tazzari Zero, GEM,  

EVC P3 - Praktik (Přestavba vozu Škoda Roomster Praktik) 

V přípravě : Smart ed, Peugeot iOn, Volvo C30 Electric, Citroen C-Zero, Renault Kangoo 

Z.E. a Fluence Z.E., Th!nk. 
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2.3   Automobily s hybridním pohonem  

Hybridní automobily jsou vozidla, která kombinují elektrický pohon s konvenčním 

spalovacím motorem. Účelem této technologie je zvýšení účinnosti hospodaření s palivem, 

nebo zvýšení výkonu. Vývoj vozů s hybridním pohonem je nejvíce zastoupen u Japonských 

výrobců vozů, jelikoţ se ve své podstatě jedná o high-tech technologii.  

Moderní hybridní vozidla používají ke zvýšení své účinnosti technologie, jako: 

 Rekuperace brzdné energie – tento systém funguje na principu převodu kinetické energie, 

vznikající při brzdění na el. energii, která je vyuţita k doplnění akumulátoru. Tento 

systém je jiţ delší dobu vyuţíván především v kolejové dopravě (vlaky, tramvaje), 

v posledních letech se tento systém začal vyuţívat u hybridních vozů a elektromobilů [8]. 

 Motor-generátor – vyuţití interního spalovacího motoru jako generátoru k výrobě 

elektřiny pro doplnění akumulátoru, nebo přímo k pohonu elektromotoru [8].  

 Start-stop systém – tato technologie přispívá ke sniţování emisí tím, ţe se při delší 

zastávce vozu vypne motor. Čímţ dojde ke sníţení spotřeby, především pak v městském 

provozu [8].  

První hybridní automobil na světě vyvinul jiţ v roce 1900 Ferdinand Porsche, jednalo 

se o vozidlo Lohner-Porsche Mixte Hybrid. Prvním skutečně dostupným hybridním vozidlem 

byla Toyota Prius, uvedena na trh v roce 1997. O dva roky později byla na trh uvedena Honda 

Insight. Vzhledem k nízkým cenám benzínu v době uvedení na trh byly technologie 

hybridních automobilů povaţovány za zbytečné. Prudké zvýšení cen ropy v posledních letech 

způsobilo velký rozvoj této technologie, která je v současné době povaţována za hlavní 

automobilovou technologii budoucnosti. Nejprodávanějším hybridním vozidlem na světě je 

Toyota Prius, které se do září 2010 prodalo v 70 zemích světa 2 miliony kusů. Nejvíce 

hybridních automobilů 1,89 milionu je registrováno v USA [8]. 

2.3.1 Druhy pohonných jednotek 

Hybridní vozy je možné rozdělit podle pohonného systému: 

a) Paralelní hybrid - spalovací motor a elektromotor jsou zapojeny paralelně a spojeny 

převodovkou. K pohonu vozu můţe být pouţit jeden z nich, nebo oba současně. 

Klasickým příkladem paralelního hybridu je Integrovaný Motorový Asistent (IMA) 

pouţívaný ve vozech Honda. Běţné komerční paralelní hybridy pouţívají malý (<20 

kW) elektromotor a malý akumulátor [8]. 
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b) Sériový hybrid - k pohonu automobilu slouţí pouze elektromotor. Spalovací motor 

zde slouţí jako generátor el. energie k napájení elektromotoru, nebo popř. dobíjení 

akumulátoru. Ve srovnání s paralelními mají sériové hybridy menší spalovací motor a 

větší baterie. Tato konfigurace je efektivnější především pro městský provoz. 

Připravovaný vůz Chevrolet Volt je příkladem sériového hybridu, i kdyţ automobilka 

GM ho raději označuje zkratkou E-REV(Extended Range Electric Vehicle), neboli 

elektromobil s rozšířeným dojezdem [8]. 

c) Power-split hybrid - spojuje výhody sériového a paralelního zapojení. Výsledkem je 

celkové zvýšení účinnosti, protoţe sériové hybridy jsou účinnější při niţších 

rychlostech a paralelní zase při vyšších rychlostech [8]. 

2.3.2 Typy podle stupně hybridizace 

a) Plně hybridní - někdy také označovaný jako silný hybrid. Jedná se o vozidlo, které 

můţe být poháněno buď samotným spalovacím motorem, elektromotorem, nebo 

kombinací obou. Na českém trhu nalezneme plný hybrid v nabídce automobilek 

Toyota, Lexus a Nissan [8]. 

b) Mild hybrid - jedná se o vozidlo, které nemůţe být poháněno pouze elektromotorem, 

jelikoţ elektromotor nemá dost síly na pohon automobilu. Elektromotor zde slouţí ke 

krátkodobému zvýšení točivého momentu při akceleraci vozu, nebo se také můţe 

jednat o větší startér pro podporu start-stop systému. Pro dobíjení baterie se vyuţívá 

rekuperace brzdné energie. V porovnání s plnými hybridy mají mild hybridy menší 

baterii a slabší elektromotor, který umoţňuje výrobcům sníţit cenu a hmotnost vozu. 

Na českém trhu nabízí tuto technologii ve svých vozech automobilka Honda [8]. 

2.3.3 Plug-in hybrid 

Jedná se o hybridní vozidlo s akumulátory, které se mohou plně dobít po připojení 

konektoru do vnějšího zdroje el. energie. Plug-in hybrid je vlastně takovým spojením 

hybridního automobilu s elektromobilem. Vozidlo je schopné plného provozu na elektřinu na 

vzdálenost aţ několik desítek kilometrů a ve chvíli, kdy dojde k vybití akumulátoru je vyuţit 

spalovací motor buď jako generátor el. energie, nebo pro přímý pohon vozu. Tato technologie 

umoţňuje pouţití i alternativních zdrojů paliva [8]. 

Náklady na provoz při jízdě na elektřinu ve srovnání s provozem na benzín se 

odhadují na méně neţ jednu čtvrtinu. V porovnání s běţnými vozidly mají tyto hybridní vozy 
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niţší spotřebu paliv a produkují tedy i méně emisí škodlivých látek. Sníţením potřeby 

konvenčních paliv se také sniţuje závislost země na dovozu ropy [8].  

2.3.4 Dobíjecí systémy 

Baterie vozu jsou stejnosměrné elektrické zařízení, avšak napájení sítě poskytuje 

střídavý proud. Pro dobití baterií je tedy nutné pouţít stejnosměrnou nabíječku. Nabíječka 

můţe být umístěna na několika místech [8]. 

a) Palubní - nabíječka je namontována uvnitř vozu. Protoţe nabíječka zabírá místo a zvyšuje 

hmotnost vozu, je její výkon z praktických důvodů omezen. Zabudování nabíječky ve 

voze umoţňuje dobití kdekoliv, kde je zdroj elektrické energie [8]. 

b) Stacionární – tyto nabíječky jsou umístěny na jakémkoliv pevném místě, např. garáţ 

nebo dobíjecí stanice. Vzhledem k tomu, ţe výkon nabíječky nemusí být omezen 

z důvodu velikosti nebo váhy, jsou tyto nabíječky mnohem výkonnější a dobíjejí vozidlo 

mnohem rychleji [8]. 

c) Redukční – další alternativou je k dobíjení vozu pouţít samotný elektromotor [8].  

Výhody:  

 niţší emise škodlivin neţ konvenční spalovací motory 

 niţší spotřeba paliv  

 moţnost vyuţití alternativních zdrojů paliva pro spalovací motor 

 delší dojezd 

Nevýhody: 

 vyšší pořizovací cena 

 nízká ţivotnost baterií a jejich nákladná výměna 

 sníţení uţitného prostoru uloţením baterií 

 vyšší hmotnost vozu 

Hybridní vozy, na trhu v ČR: 

 Toyota Prius, Toyota Auris, Lexus RX 450h, Lexus LS 600h, Lexus GS 450h, 

 Lexus CT 200h, Honda CR-Z, Honda Insight, Honda Civic Hybrid,  BMW 7, BMW  X6, 

Mercedes Benz S 400 Hybrid, Porsche Panamera S Hybrid, Porsche Cayenne S Hybrid,    

Plug-in hybridy: Chevrolet Volt,  Opel Ampera  (Oba vozy ještě nejsou v prodeji) 
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2.4   Ostatní technologie 

V nabídce automobilek se velice často objevují různé zkratky v názvech modelů, které 

mají potencionálního zájemce o koupi vozu upozornit, ţe se jedná o vozidlo, které je šetrnější 

k ţivotnímu prostředí. Jedná se o vozy se standardním vznětovým, nebo záţehovým motorem, 

které mají niţší spotřebu paliv a tedy i niţší emise CO2.   

Jelikoţ nabídka alternativních vozů není stále moc široká a cenově dostupná, jsou tyto 

vozy jednou z cest, která vede ke zlepšování stavu ţivotního prostředí.  

Technologie motorů: 

 Systém Start–Stop – tato technologie je v poslední době stále více rozšířená, jelikoţ není 

moc technologicky náročná a její vliv na spotřebu paliva je nezanedbatelný. Celý systém 

funguje velice jednoduše, ve chvíli kdy vozidlo zastaví (např. na semaforech) se motor 

sám vypne a po sešlápnutí plynového pedálu se opět nastartuje, tento systém uspoří 

nejvíce paliva především při popojíţdění v kolonách.  

 Variabilní časování ventilů (VVT) - Pro zlepšení proudění vzduchu a procesu spalování 

vyuţívá systém VVT proměnlivého časování sacích a výfukových ventilů. Průběţně se 

přizpůsobuje aktuálním podmínkám, čímţ přispívá k vyššímu výkonu a niţší spotřebě 

vozu [4]. 

 Proměnné sací potrubí - Systém mění délku sacího potrubí prostřednictvím ventilu a při 

niţších otáčkách vede vzduch níţe umístěným kanálem, coţ umoţňuje zvýšit proudění 

vzduchu a následně také točivý moment. Při vyšších otáčkách se v zájmu maximalizace 

výkonu otevře obvod se širším průměrem. Tento princip se vyuţívá jak u benzinových, 

tak u naftových motorů [4]. 

 Turbodmychadlo s variabilní geometrií - Aby nedocházelo ke známému "turbo efektu", 

který se projevuje při nízkých otáčkách, vyuţívá turbodmychadlo variabilní geometrie 

turbíny. V zájmu dosaţení optimální výkonnosti monitorují elektronické senzory pozici 

variabilně nastavitelných lopatek [4]. 

 Systém vícebodového vstřikování Common Rail - Ultra rychlé vstřikovací trysky 

umoţňují provést během cyklu motoru aţ 8 vstřiků a přispívají tak k regulovanějšímu a 

plynulejšímu procesu spalování. Výsledkem je pohodlnější jízda, niţší hlučnost a také 

niţší spotřeba i emise [4]. 

 Elektronicky řízený proces spalování - Dieselové ţhavící svíčky se senzory tlaku 

neustále monitorují tlak ve spalovací komoře, aby dle něj mohl být seřízen proces 
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vstřikování paliva. To vytváří optimální elektronicky řízený proces spalování, který 

přináší vyšší výkon za niţší spotřeby paliva a také niţší úroveň emisí i hluku [4]. 

Technologie vozů: 

 Aktivní hospodaření se vzduchem - Odpor vzduchu je pro spotřebu paliva a mnoţství 

vyprodukovaných emisí vozu zásadním faktorem, obzvláště při vyšších rychlostech. Z 

toho důvodech mají všechny vozy ecoFLEX aerodynamickou úpravu, zahrnující prvky od 

sníţeného podvozku, přes optimalizovaný design přední části vozidla, aţ po systém 

Active Grill Shutters, který přizpůsobuje mnoţství vzduchu přiváděného do motorového 

prostoru teplotním podmínkám [5]. 

 Pneumatiky s nízkým valivým odporem - Valivý odpor pneumatik je dalším důleţitým 

faktorem spotřeby. Na rozdíl od aerodynamiky se povaţuje za nezávislý na rychlosti. 

Sníţení valivého odporu můţe přinést úsporu paliva aţ o 4%. Pokud jde o opotřebení 

vzorku pneumatiky, tření a tepelný odpor, splňují moderní pneumatiky s nízkým valivým 

odporem stejné standardy jako běţné pneumatiky [5]. 

 Optimalizovaný převodový poměr - Delší převodové poměry umoţňují dosáhnout dané 

rychlosti při niţších otáčkách motoru, ale zároveň sniţují akceleraci. Tento nedostatek je 

však u většiny vozů Opel ecoFLEX odstraněn díky silnějším motorům a točivému 

momentu v dolním rozsahu otáček [5]. 

 Ukazatel polohy řadicí páky - Vědět, kdy přeřadit, je klíčem k ekonomické jízdě. U 

většiny modelů Opel ecoFLEX je ukazatel polohy řadicí páky umístěn na dobře 

viditelném místě na palubní desce. Řidič tak ví, kdy je optimální přeřadit, aby jeho jízda 

byla co nejefektivnější [5]. 

 Externě řízený kompresor klimatizace - Klimatizační systémy jsou ovládány externě 

řízeným kompresorem, který se spouští pouze tehdy, kdyţ je to potřeba. V porovnání s 

běţnými systémy, u kterých je kompresor poháněn kontinuálně motorem, tak nejen nabízí 

lepší ovládání klimatizace, ale také sniţuje spotřebu paliva a tvorbu emisí. [5]. 

Příklad vozů patřících do této kategorie: 

smart for two mhd, Suzuki Swift Start-Stop, Mitsubishi Colt Clear Tec, Renault Twingo eco
2
, 

Seat Ibiza Ecomotive, VW Golf BMT, Dacia Sandero eco2, BMW Efficient Dynamics, 

Mercedes Benz A160 BlueEFFICIENCY, Ford Fiesta ECOnetic, Škoda Fabia Greenline, 

Citroen C3 e-HDI, Audi A3 99g CO2, Peugeot 207 99g, Volvo C30 DRIVe, Alfa Romeo 

MiTo Eco. 
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3. Environmentální a finanční analýza 

Tato část diplomové práce je zaměřena na porovnání automobilů, vyuţívajících 

alternativní palivo nebo technologii sniţující spotřebu paliva, uvedených v předchozí kapitole. 

Vozidla, vyuţívající technologie popsané v kapitole 2.4. Ostatní technologie, budou 

porovnávány v kapitole věnované srovnání ekologických technologií s konvenčními 

technologiemi. Přestoţe jsou tyto vozy z hlediska spotřeby a emisí škodlivin velmi efektivní, 

povaţuji je z ekologického hlediska za konvenční technologii. Cílem tohoto porovnání bude 

zjistit, nakolik jsou současné „ekologické“ technologie efektivní v porovnání s konvenčními 

vozy upravenými pro dosaţení niţší spotřeby. Porovnávány budou pouze vozy, které je 

v současné době, tedy v 1. čtvrtletí roku 2011 moţné zakoupit a pouţívat v české republice, a 

u kterých výrobce uvádí informace mnoţství emisí oxidu uhličitého při pouţití dané 

technologie. Přestoţe je tato práce zaměřena především na ekologii, povaţuji za nutné zařadit 

také finanční analýzu, jelikoţ ţádná ekologická technologie nemá šanci uspět ve větším 

rozsahu, pokud nebude finančně dostupná pro širokou veřejnost. Zároveň je také vhodné, aby 

náklady na palivo byly na srovnatelné úrovni, nebo lépe niţší, neţ u běţných automobilů, aby 

bylo moţné kompenzovat vyšší pořizovací cenu. 

3.1   Emise škodlivých látek 

V této části povaţuji za vhodné objasnit několik termínů týkajících se emisí. O 

emisích škodlivých látek z automobilů se mluví poměrně často, ale co to vlastně jsou emise? 

 Emise lze zjednodušeně popsat jako vypouštění škodlivých látek vznikajících 

spalováním tuhých, kapalných a plynných paliv do ovzduší.  

Škodlivé emise lze rozdělit do těchto skupin: 

 Přímo limitované sloţky – oxid uhelnatý, uhlovodíky a oxidy dusíku, ze vznětových 

motorů téţ částice (saze), 

 Nepřímo limitované sloţky – oxid uhličitý, oxidy síry, dříve téţ olovo (jsou limitované 

spotřebou a sloţením paliv), 

 Těkavé organické sloţky – benzen, formaldehyd, 1,3 butadien, akrolein, 

 Netěkavé organické sloţky – polyaromatické uhlovodíky a jejich nitroderiváty (některé z 

nich jsou karcinogeny a mutageny), vyšší aldehydy [1]. 

 Mnoţství emisí, které vydává spalovací motor, závisí na jeho konstrukci, okamţitých 

provozních podmínkách, na sloţení spalované směsi a na chemickém sloţení paliva [1]. 
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Pokud jde o mnoţství škodlivé emise vznikající při nedokonalém spalování, tj. CO, 

HC a PM, a emise vznikající při vysokých teplotách při přebytku kyslíku, tj. oxidy dusíku, 

jsou přítomny ve výfukových plynech pouze v nesrovnatelně menších objemech neţ CO2 a 

H2O. I toto relativně malé mnoţství však výrazně negativně ovlivňuje kvalitu ovzduší [1]. 

Pro představu, kdyţ emise CO2 jsou přibliţně 3 kg na 1kg paliva, emise CO mohou 

být kolem 80g, respektive 10g ze vznětového motoru, emise NOx kolem 40 g, respektive 25 g 

ze vznětového motoru, emise uhlovodíků kolem 20 g, respektive 5 g ze vznětového motoru, 

emise částic ze vznětového motoru kolem 1 g, to vše vztaţeno na 1 kg spáleného paliva. 

Emise polyaromatických uhlovodíků pak vychází v hodnotách o tři řády niţších, do 10 mg na 

1 kg spáleného paliva [1]. 

Obsah znečišťujících látek první skupiny, vycházejících z výfuků motorových vozidel, 

je limitován právními předpisy. Maximální přípustné hodnoty se neustále plánovitě sniţují a 

vývoj konstrukce motorů a vývoj sloţení paliv se musí stále přizpůsobovat těmto změnám. 

Odpovědnost za dodrţování poţadavků pro přímo limitované sloţky mají výrobci motorů, 

kteří v této souvislosti formulují poţadavky na sloţení paliv a uplatňují je u jejich výrobců. 

To se týká i obsahu síry, kde je trend, aby se uţ na konci současné dekády vyráběli a 

pouţívaly výhradně bezsirné benziny a motorová nafta (v EU pod 10 ppm, v USA pod 15 

ppm). Od roku 2000 byl zaveden limit pro obsah polyaromatických uhlovodíků v motorové 

naftě, které jsou nejváţnějším zdrojem emisí s karcinogenními a mutagenními účinky. 

Současně byl zaveden limit i pro olefiny, jako ochrana ovzduší před jejich nejtěkavějšími 

sloţkami [1]. V tabulce č. 1 uvádím emisní limity škodlivin. Hodnoty udávají maximální 

mnoţství emisí v g/km.  

Tabulka 1: Emisní limity EURO 

Rok norma 
CO NOx HC + NOx HC PČ 

Benzín Nafta Benzín Nafta Benzín Nafta Benzín Nafta 

1992 I 3,16 3,16 - - 1,13 1,13 - 0,18 

1996 II 2,20 1,00 - - 0,50 0,70* - 0,08** 

2000 III 2,30 0,64 0,15 0,50 - 0,56 0,20 0,05 

2005 IV 1,00 0,50 0,08 0,25 - 0,30 0,10 0,025 

2009 V 1,00 0,50 0,06 0,18 - 0,23 0,10 0,005 

2014 VI 1,00 0,50 0,06 0,08 - 0,17 0,10 0,005 

     * 0,90 pro motory s přímým vstřikováním paliva, ** 0,10 pro motory s přímým vstřikováním paliva[9]. 
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3.2   Analýza - Emise CO2 

V následující tabulce uvádím nové vozy, které je v současné době moţné zakoupit na 

trhu v ČR, a které vyuţívají některou z technologií popsaných výše. Automobily jsou 

seřazeny podle mnoţství CO2 které produkují (g/km). Účelem této analýzy je zjistit, které 

technologie jsou z hlediska emisí CO2 nejšetrnější k ţivotnímu prostředí. 

Tabulka 2: Srovnání vozů podle emisí CO2 

značka model  motor 
obsah 

ccm 

výkon 

kW 

spotřeba 

komb.  
pohon CO2 

Tazzari Zero 3 fázový asynchronní   15 13,5 

El. 

motor 0,25* 

Tazzari Zero 3 fázový asynchronní   15 13,5 

El. 

motor 68** 

Lexus CT 200h 1798 73 3,8 Hybrid 87 

Toyota Auris 1.8 VVT-i HSD E-CVT 1798 73 3,8 Hybrid 89 

Toyota Prius 1.8 VVT-i HSD e-CVT 1798 73 3,9 Hybrid 89 

Honda Insight 1,3 i-DSI i-VTEC IMA 1339 65 4,4 Hybrid 101 

Fiat Panda 1,4 Natural Power 1368 51 4,3 CNG 107 

Honda Civic Hybrid 1,3 i-DSI i-VTEC IMA 1339 70 4,6 Hybrid 109 

Fiat Punto Evo 1,4 Natural Power 1368 51 4,2 CNG 115 

Honda CR-Z 1.5 i-VTEC+IMA 1497 91 5,0 Hybrid 117 

Fiat Qubo 1,4 Natural Power 1368 51 4,3 CNG 119 

Opel COMBO TOUR 1.6 GNG ECOTEC 1598 69 4,9 CNG 133 

Fiat Doblo Panorma 1,4 Jet CNG 1368 88 4,9 CNG 134 

Mercedes B 180 NGT 2034 85 4,9 CNG 135 

Opel Zafira 1.6 GNG ECOTEC 1598 69 5,0 CNG 138 

Lexus RX 450h 3456 183 6,1 Hybrid 140 

Škoda Octavia 1,6 MPI LPG 1595 72 9,2 LPG 149 

Dacia  Logan MCV 1,6 16V 77 kW/105 k 1598 77 9,7 E85 159 

Porsche Panamera S Hybrid 3,0 V6 2995 245 7,1 Hybrid 167 

Ford  Mondeo 2.0 Duratec FFV 1999 107 10,3 E85 169 

Subaru Legacy 2.5i Active Lineartronic 2457 123 10,8 LPG 176 

Lexus GS 450h 3456 218 7,7 Hybrid 179 

Ford  S-MAX 2.0 Duratec FFV 1999 107 10,9 E85 179 

Ford  Galaxy 2.0 Duratec FFV 1999 107 10,9 E85 179 

Subaru Outback 2.5i Active Lineartronic 2457 123 11,3 LPG 184 

Mercedes S 400 Hybrid 3498 205 8,1 Hybrid 189 

Porsche Cayenne S Hybrid 3,0 V6 2995 245 8,2 Hybrid 193 

Lexus LS 600h 4969 290 9,3 Hybrid 218 

BMW 7 Active Hybrid 4395 330 9,4 Hybrid 219 

BMW X6 Active Hybrid 4395 300 9,9 Hybrid 231 

       *Emise při provozu na elektřinu z obnovitelných zdrojů, tento údaj se týká všech elektromobilů. 

                ** Hodnota podle výpočtu na straně č.18 
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3.3   Analýza - Provozní náklady 

V následující tabulce uvádím náklady na ujetí 1km u vozů s alternativní technologií. 

Poklady pro stanovení cen pohonných hmot uvádím v příloze této DP.  

Výpočet nákladů byl proveden podle vzorce: Kombinovaná Spotřeba x Cena /100 

Tabulka 3: Provozní náklady Kč/ km 

značka model motor obsah 
výkon spotřeba 

pohon 
Cena Náklady 

kW komb. PHM Kč/ km 

Tazzari Zero 3 fázový asynchronní   15 13,5 Elektro 4,54 0,61 

Fiat Punto Evo 1,4 Natural Power 1368 51 4,2 CNG 23,5 0,99 

Fiat Panda 1,4 Natural Power 1368 51 4,3 CNG 23,5 1,01 

Fiat Qubo 1,4 Natural Power 1368 51 4,3 CNG 23,5 1,01 

Fiat Doblo Panorma 1,4 Jet CNG 1368 88 4,9 CNG 23,5 1,15 

Mercedes B 180 NGT 2034 85 4,9 CNG 23,5 1,15 

Opel 

COMBO 

TOUR 1.6 GNG ECOTEC 1598 69 4,9 CNG 23,5 1,15 

Opel Zafira 1.6 GNG ECOTEC 1598 69 5,0 CNG 23,5 1,18 

Lexus CT 200h 1798 73 3,8 Hybrid 33,67 1,28 

Toyota Auris 1.8 VVT-i HSD E-CVT 1798 73 3,8 Hybrid 33,67 1,28 

Toyota Prius 1.8 VVT-i HSD e-CVT 1798 73 3,9 Hybrid 33,67 1,31 

Honda Insight 1,3 i-DSI i-VTEC IMA 1339 65 4,4 Hybrid 33,67 1,48 

Honda Civic Hybrid 1,3 i-DSI i-VTEC IMA 1339 70 4,6 Hybrid 33,67 1,55 

Škoda Octavia 1,6 MPI LPG 1595 72 9,2 LPG 17,44 1,60 

Honda CR-Z 1.5 i-VTEC+IMA 1497 91 5,0 Hybrid 33,67 1,68 

Subaru Legacy 2.5i Active Lineartronic 2457 123 10,8 LPG 17,44 1,88 

Subaru Outback 2.5i Active Lineartronic 2457 123 11,3 LPG 17,44 1,97 

Lexus RX 450h 3456 183 6,1 Hybrid 33,67 2,05 

Porsche Panamera S Hybrid 3,0 V6 2995 245 7,1 Hybrid 33,67 2,39 

Dacia  Logan MCV 1,6 16V 77 kW/105 k 1598 77 9,7 N95/E85 25,26 2,45 

Lexus GS 450h 3456 218 7,7 Hybrid 33,67 2,59 

Ford  Mondeo 2.0 Duratec FFV 1999 107 10,3 N95/E85 25,26 2,60 

Mercedes S 400 Hybrid 3498 205 8,1 Hybrid 33,67 2,73 

Ford  S-MAX 2.0 Duratec FFV 1999 107 10,9 E85 25,26 2,75 

Ford  Galaxy 2.0 Duratec FFV 1999 107 10,9 N95/E85 25,26 2,75 

Porsche Cayenne S Hybrid 3,0 V6 2995 245 8,2 Hybrid 33,67 2,76 

Lexus LS 600h 4969 290 9,3 Hybrid 33,67 3,13 

BMW 7 Active Hybrid 4395 330 9,4 Hybrid 33,67 3,16 

BMW X6 Active Hybrid 4395 300 9,9 Hybrid 33,67 3,33 
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3.4   Analýza - Návratnost 

Tato analýza má zjistit kolik km je potřeba s vozem ujet, aby byla vyšší pořizovací 

cena za vozidlo vyuţívající alternativní technologii vykompenzována niţšími provozními 

náklady, pokud toho lze dosáhnout. Pro výpočet jsem vyuţil srovnání s vozy poháněných jak 

benzínem, tak naftou. Vozy pro srovnání byly vybírány podle následujících priorit: Stejný 

model, záţehový nebo vznětový motor s nejniţšími emisemi v nabídce. Návratnost jsem 

spočítal vyuţitím následujících vzorců:  

N = CR/PN 

CR = AT - KT 

ÚN = SAP x CAP/100 - SBP x CBP/100 

N  = návratnost 

CR = Cenový rozdíl 

PN = Provozní náklady 

AT  = Cena vozu s alternativní technologií 

KT = Cena vozu s konvenční technologií (záţehový nebo vznětový motor) 

SAP = spotřeba alternativního paliva 

CAP = cena alternativního paliva 

SBP = spotřeba běţného paliva (benzín, nafta) 

CBP = cena běţného paliva 

V analýze, může dojít k následujícím výsledkům: 

a) ideální výsledek = Vozidlo s alternativní technologií (dále AT) má niţší nebo stejnou 

pořizovací cenu (dále PC) neţ vozidlo s konvenční technologií (dále KT) a provoz je 

také levnější.  

b) číselná hodnota = AT má vyšší PC neţ KT, ale má niţší provozní náklady. Uvedená 

hodnota odpovídá počtu km, které je potřeba ujet pro dosaţení návratnosti. 

c) záporná návratnost (ZN) = AT má niţší nebo stejnou PC neţ KT, ale provoz je draţší. 

To v konečném důsledku znamená, ţe se AT po ujetí určitého počtu km začne 

prodraţovat. Uvedená hodnota udává, po kolika km se provoz začne prodraţovat.  

d) nelze dosáhnout = AT má vyšší PC něţ KT a zároveň draţší provoz. 

e) nelze porovnat = AT nelze porovnat, s jednou nebo oběma KT, jelikoţ se tento model 

s daným pohonem nevyrábí. 
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Tabulka 4: Návratnost Alternativní technologie vs. Benzinová vozidla 

značka model pohon 

Náklady 

Kč/km Úspora rozdíl PC Návratnost v km 

AT KT vs. Benzín  

Lexus RX Hybrid 2,05 3,60 1,55 0 Kč Ideální výsledek 

Opel Zafira CNG 1,18 2,26 1,08 70 000 Kč 64761 

Fiat Qubo CNG 1,01 2,20 1,19 90 000 Kč 74275 

Subaru Outback LPG 1,97 2,83 0,86 64 800 Kč 75563 

Subaru Legacy LPG 1,88 2,69 0,81 64 800 Kč 79992 

Škoda Octavia LPG 1,60 1,92 0,32 30 000 Kč 95326 

Opel 

COMBO 

TOUR CNG 1,15 2,09 0,94 100 000 Kč 106833 

Fiat Punto Evo CNG 0,99 1,75 0,76 93 000 Kč 121753 

Mercedes B CNG 1,15 2,22 1,07 134 176 Kč 125314 

Fiat 

Doblo 

Panorama CNG 1,15 2,42 1,27 180 000 Kč 141427 

Fiat Panda CNG 1,01 1,65 0,64 190 000 Kč 297186 

Toyota Auris Hybrid 1,28 1,95 0,67 250 000 Kč 371250 

Honda Civic Hybrid Hybrid 1,55 1,92 0,37 170 000 Kč 459000 

Tazzari Zero Elektro 0,61 1,45 0,84 391 000 Kč 468313 

Porsche Panamera Hybrid 2,39 3,13 0,74 494 000 Kč 666901 

Lexus LS Hybrid 3,13 2,74 -0,39 410 000 Kč 676501 

Porsche Cayenne Hybrid 2,76 3,33 0,57 545 000 Kč 952148 

BMW 7 Hybrid 3,16 3,33 0,17 535 000 Kč 3177903 

Dacia  Logan MCV E85 2,45 2,46 0,01 70 000 Kč 9102731 

BMW X6 Hybrid 3,33 3,40 0,07 1 041 250 Kč 15462578 

Ford  S-MAX E85 2,75 2,36 -0,39 -27 000 Kč 68106/ZN 

Ford  Mondeo E85 2,60 2,29 -0,31 -21 800 Kč 69823/ZN 

Ford  Galaxy E85 2,75 2,42 -0,33 -27 000 Kč 82042/ZN 

Mercedes S Hybrid 2,73 2,66 -0,07 138 000 Kč Nelze dosáhnout 

Honda CR-Z Hybrid 1,68       Nelze porovnat 

Honda Insight Hybrid 1,48       Nelze porovnat 

Lexus GS Hybrid 2,59       Nelze porovnat 

Lexus CT Hybrid 1,28       Nelze porovnat 

Toyota Prius Hybrid 1,31       Nelze porovnat 

V porovnání s benzínovými vozidly ideální výsledek vykázalo jediné vozidlo Lexus 

RX 450h s hybridním pohonem, které automobilka nabízí za stejnou cenu jako variantu bez 

hybridního pohonu, navíc toto vozidlo dosahuje úspory 1,55 Kč/km. Z ostatních technologií 

dosahují dosaţitelnou návratnost pouze vozy na plynná paliva LPG a CNG. Přestoţe rozdíl v 

ceně u vozů s pohonem CNG je výrazný, je reálné dosáhnout návratnosti. Jako finančně 

neefektivní se ukázal provoz vozu na palivo E85, přestoţe mají vozy s touto technologií niţší 

cenu, mají vyšší provozní náklady. Rovněţ u elektromobilů nelze vzhledem k vyšší ceně a 

ţivotnosti baterií dosáhnout návratnosti. 
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Tabulka 5: Návratnost Alternativní technologie vs. Naftová vozidla 

značka model  pohon 
Náklady Kč/km 

Úspora rozdíl PC 
Návratnost v km 

AT KT Diesel 

Opel Zafira CNG 1,18 1,69 0,51 0 Kč ideální výsledek 

Fiat Punto Evo CNG 0,99 1,36 0,37 6 000 Kč 16176 

Fiat Qubo CNG 1,01 1,42 0,41 10 000 Kč 24174 

Opel 

COMBO 

TOUR CNG 1,15 1,69 0,54 40 000 Kč 74402 

Fiat Panda CNG 1,01 1,39 0,38 36 000 Kč 94602 

Mercedes B CNG 1,15 1,76 0,61 57 176 Kč 94684 

Fiat 

Doblo 

Panorma CNG 1,15 1,66 0,51 65 000 Kč 128840 

Toyota Auris Hybrid 1,28 1,59 0,31 165 000 Kč 531743 

Honda Civic Hybrid Hybrid 1,55 1,69 0,14 90 000 Kč 641483 

Tazzari Zero Elektro 0,61 1,09 0,48 349 000 Kč 726992 

Subaru Outback LPG 1,97 2,12 0,15 124 800 Kč 837809 

Subaru Legacy LPG 1,88 1,95 0,07 64 800 Kč 918367 

Ford  Galaxy E85 2,75 1,79 -0,96 -111 600 Kč 119165/ZN 

Ford  S-MAX E85 2,75 1,79 -0,96 -134 600 Kč 143724/ZN 

Dacia  Logan MCV E85 2,45 1,52 -0,93 -15 000 Kč 16186/ZN 

Škoda Octavia LPG 1,60 1,26 -0,34 -95 000 Kč 274630/ZN 

Ford  Mondeo E85 2,60 1,42 -1,18 -103 500 Kč 89934/ZN 

BMW 7 Hybrid 3,16 2,25 -0,91 683 750 Kč Nelze dosáhnout 

BMW X6 Hybrid 3,33 2,45 -0,88 1 060 000 Kč Nelze dosáhnout 

Mercedes S Hybrid 2,73 1,92 -0,81 324 000 Kč Nelze dosáhnout 

Porsche Cayenne Hybrid 2,76 2,45 -0,31 507 000 Kč Nelze dosáhnout 

Honda CR-Z Hybrid 1,68       Nelze porovnat 

Honda Insight Hybrid 1,48       Nelze porovnat 

Lexus RX Hybrid 2,05       Nelze porovnat 

Lexus LS Hybrid 3,13       Nelze porovnat 

Lexus GS Hybrid 2,59       Nelze porovnat 

Lexus CT Hybrid 1,28       Nelze porovnat 

Porsche Panamera Hybrid 2,39       nelze porovnat 

Toyota Prius Hybrid 1,31       Nelze porovnat 

V porovnání s úspornými dieselovými motory, které jsou draţší neţ benzínové, je 

moţné dosáhnout reálné návratnosti pouze u vozů s pohonem na CNG. Jak je z této a  

předešlých analýz patrné, po ekonomické stránce jsou tato vozidla nejlepší volbu. I přes vyšší 

cenu dosahují tyto vozy reálné návratnosti. Vzhledem k faktu, ţe provoz vozů na CNG není 

dosud ve větší míře rozšířen, lze s rostoucím podílem těchto vozů na trhu očekávat sníţení 

ceny vozů a přestaveb na CNG. 
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4. Porovnání s konvenčními technologiemi 

V této kapitole budou konfrontovány vozy vyuţívající alternativní technologie s 

vozidly spalujícími konvenční paliva. Cílem je zjistit, zda je nákup těchto vozu z důvodu 

niţších emisí opodstatněný. Např. Fiat Panda s motorem 1,4/51 kW má při provozu na CNG 

emise 107g CO2/km oproti 139g CO2/km při provozu na benzín, coţ znamená úsporu 32g 

CO2/km, účinnost sníţení emisí je tedy 23%, coţ zajisté není špatná hodnota. Avšak v nabídce 

Fiatu je model Panda 1,2/50 kW se záţehovým motorem s emisemi 113g CO2/km a vznětový 

1,3/55kW dokonce 110g CO2/km, coţ znamená, ţe skutečný přínos pro ţivotní prostředí je 6g 

CO2/km v případě záţehového motoru a 3g CO2/km u vznětového motoru. V případě, ţe by se 

pohon CNG nabízel u motoru s emisemi 113g CO2/km, byla by výsledná hodnota emisí při 

účinnosti 23% pouhých 87 g CO2/km. Mohli bychom také uvaţovat, jaké by byly emise, 

pokud bychom pouţili pohon CNG u hybridního automobilu, např. u vozu Lexus CT 200h s 

emisemi 87 g CO2/km. Při zachování účinnosti by výsledná hodnota mohla být 67 g CO2/km, 

coţ je hodnota, které dosahuje elektromobil napájený z veřejné sítě! Zda jsou tyto hodnoty 

skutečně dosaţitelné v praxi, lze však pouze spekulovat.  

V první tabulce této kapitoly porovnám emise CO2 u vozů uvedených v tabulce č.2. s 

vozy s benzínovým motorem a v následné tabulce budou porovnány s vozy se vznětovým 

motorem. Vozy budou porovnávány podle následujícího principu. Z nabídky daného modelu z 

portfolia automobilky jsem vybral jedno vozidlo se záţehovým motorem a jedno se 

vznětovým. Pro zajištění objektivity jsem vţdy vybral stejný model vozu, dalším kritériem 

pro výběr byly emise CO2, od daného modelu byl vţdy vybrán model s nejniţšími emisemi v 

nabídce. Výjimku jsem udělal v případě elektromobilu, který jsem porovnal s vozem smart, 

který je také 2 místný a má nejniţší emise CO2 na trhu se záţehovým i vznětovým motorem. 

V další tabulce budou uvedeny vozy s nejniţšími emisemi CO2 od kaţdého výrobce na 

trhu. V tabulce č. 8  uvádím vozy se záţehovým motorem a v tabulce č. 9 vozy se vznětovým 

motorem. Automobily, jejichţ emise jsou vyšší neţ 150 g CO2/km nejsou uvedeny. V 

tabulkách č. 8 a 9 se objeví také vozy patřící do kategorie popsané v kapitole 2.4. Ostatní 

technologie.. Pro snazší identifikaci jsem tyto vozy zvýraznil modrou barvou. Zda mají tyto 

vozy skutečně niţší emise v porovnání s konkurenčními vozy vyplývá z pořadí těchto modelů. 

V závěrečné tabulce této kapitoly jsem sloučil vozy všech technologií do jedné tabulky 

a seřadil podle produkce CO2, účelem je přímá konfrontace alternativních vozů s vozy s 

konvenčními technologiemi spalujícími ropná paliva. Vozy jsou porovnávány bez ohledu na 
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modely a hmotnosti vozů. Moţná se bude toto srovnání zdát jako nespravedlivé vůči těţším 

vozům. Faktem však zůstává, ţe jedním z nejúčinnějších způsobů jak sníţit spotřebu a tedy i 

emise, je co nejvíce sníţit váhu vozu. Podle mého názoru, kaţdý, kdo bude chtít jezdit 

ekologičtěji se rád uskromní. Zajisté by se dalo namítnout, ţe rodiny s dětmi musí kupovat 

velké vozy. Toto je dle mého názoru jen výmluva, jelikoţ jak je z nabídky patrné, některá 

vozidla vykazující nízké emise CO2 nabízejí dostatek prostoru i pro rodinu s dětmi.  

Tabulka 6: Snížení emisí CO2 u Alternativních pohonů vs. zážehové motory   

značka model  motor 
pohon CO2 CO2 CO2 

AT AT Benzin přínos 

Lexus RX 450h Hybrid 140 250 110 

Tazzari Zero 3 fázový asynchronní Elektro 0,25 98 97,75 

Porsche Panamera S Hybrid 3,0 V6 Hybrid 167 218 51 

Toyota Auris 1.8 VVT-i HSD E-CVT Hybrid 89 135 46 

Lexus LS 600h Hybrid 218 261 43 

Porsche Cayenne S Hybrid 3,0 V6 Hybrid 193 236 43 

Fiat Qubo 1,4 Natural Power CNG 119 152 33 

Fiat Doblo Panorma 1,4 Jet CNG CNG 134 166 32 

Tazzari Zero 3 fázový asynchronní Elektro 68 98 30 

Honda Civic Hybrid 1,3 i-DSI i-VTEC IMA Hybrid 109 132 23 

Opel Zafira 1.6 GNG ECOTEC CNG 138 157 19 

Mercedes B 180 NGT CNG 135 152 17 

Opel COMBO TOUR 1.6 GNG ECOTEC CNG 133 148 15 

BMW 7 Active Hybrid Hybrid 219 232 13 

Dacia  Logan MCV 1,6 16V 77 kW/105 k E85 159 169 10 

Subaru Outback 2.5i Active Lineartronic LPG 184 194 10 

Subaru Legacy 2.5i Active Lineartronic LPG 176 185 9 

Fiat Punto Evo 1,4 Natural Power CNG 115 123 8 

Fiat Panda 1,4 Natural Power CNG 107 113 6 

BMW X6 Active Hybrid Hybrid 231 236 5 

Mercedes S 400 Hybrid Hybrid 189 184 -5 

Ford  Galaxy 2.0 Duratec FFV E85 179 169 -10 

Ford  Mondeo 2.0 Duratec FFV E85 169 158 -11 

Ford  S-MAX 2.0 Duratec FFV E85 179 164 -15 

Škoda Octavia 1,6 MPI LPG LPG 149 134 -15 

Honda CR-Z 1.5 i-VTEC+IMA Hybrid 117    * 

Honda Insight 1,3 i-DSI i-VTEC IMA Hybrid 101    * 

Lexus GS 450h Hybrid 179    * 

Lexus CT 200h Hybrid 87    * 

Toyota Prius 1.8 VVT-i HSD e-CVT Hybrid 89    * 

                 * tento vůz se nevyrábí se samostatným záţehovým motorem. 
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Tabulka 7: Snížení emisí CO2 u Alternativních pohonů vs. vznětové motory   

značka model motor 
pohon CO2 CO2 CO2 

AT AT Diesel přínos 

Tazzari Zero 3 fázový asynchronní Elektro 0,25 87 86,75 

Toyota Auris 1.8 VVT-i HSD E-CVT Hybrid 89 128 39 

Honda Civic Hybrid 1,3 i-DSI i-VTEC IMA Hybrid 109 134 25 

Tazzari Zero 3 fázový asynchronní Elektro 67 87 20 

Mercedes B 180 NGT CNG 135 139 4 

Fiat Panda 1,4 Natural Power CNG 107 110 3 

Porsche Cayenne S Hybrid 3,0 V6 Hybrid 193 195 2 

Opel COMBO TOUR 1.6 GNG ECOTEC CNG 133 134 1 

Fiat Doblo Panorma 1,4 Jet CNG CNG 134 133 -1 

Opel Zafira 1.6 GNG ECOTEC CNG 138 134 -4 

Fiat Qubo 1,4 Natural Power CNG 119 113 -6 

Fiat Punto Evo 1,4 Natural Power CNG 115 108 -7 

Subaru Outback 2.5i Active Lineartronic LPG 184 167 -17 

Subaru Legacy 2.5i Active Lineartronic LPG 176 156 -20 

Ford  S-MAX 2.0 Duratec FFV E85 179 144 -35 

Ford  Galaxy 2.0 Duratec FFV E85 179 144 -35 

BMW X6 Active Hybrid Hybrid 231 195 -36 

Mercedes S 400 Hybrid Hybrid 189 151 -38 

Dacia  Logan MCV 1,6 16V 77 kW/105 k E85 159 119 -40 

BMW 7 Active Hybrid Hybrid 219 178 -41 

Škoda Octavia 1,6 MPI LPG LPG 149 99 -50 

Ford  Mondeo 2.0 Duratec FFV E85 169 114 -55 

Lexus CT 200h Hybrid 87   *  

Toyota Prius 1.8 VVT-i HSD e-CVT Hybrid 89    * 

Honda Insight 1,3 i-DSI i-VTEC IMA Hybrid 101    * 

Honda CR-Z 1.5 i-VTEC+IMA Hybrid 117    * 

Lexus RX 450h Hybrid 140    * 

Porsche Panamera S Hybrid 3,0 V6 Hybrid 167    * 

Lexus GS 450h Hybrid 179    * 

Lexus LS 600h Hybrid 218    * 

      * tento vůz se nevyrábí se vznětovým motorem. 

Jak je z tabulky č. 6 patrné v porovnání s benzínovými vozy, mají vozy s 

alternativními technologiemi pozitivní přínos pro ţivotní prostředí z hlediska sníţení emisí, 

nejlepší hodnoty pak dosahují vozy s hybridním pohonem.  

V porovnání s úspornými dieselovými motory jiţ alternativní technologie nedosahují 

avizované účinnosti z hlediska úspory emisí CO2. Kladné hodnoty dosáhla pouze třetina vozů 

z 21 porovnávaných. Nejlépe v tomto porovnání dopadl elektromobil napájený z 

obnovitelných zdrojů, významně niţší emise mají také některé hybridní automobily. 
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Tabulka 8: Emise CO2 nejúspornějších vozů se zážehovým motorem 

značka model  motor obsah 
výkon 

pohon 
spotřeba 

CO2 
kW komb. 

smart for two 1,0 /45 kW mhd MOPF 999 45 Benzín 4,3 98 

Citroen C1 1,0 998 50 Benzín 4,5 103 

Nissan Pixo 1,0  l 996 50 Benzín 4,4 103 

Peugeot 107 70 998 50 Benzín 4,5 103 

Suzuki Alto 1,0 996 50 Benzín 4,4 103 

Toyota Aygo 1,0 VVT-i 998 50 Benzín 4,5 105 

Fiat 500 1,2 8V S&S Dualogic 1242 51 Benzín 4,7 110 

Suzuki Swift 1,2 Start-Stop 1242 69 Benzín 4,9 113 

Lancia Ypsilon 1,2 8V  1242 51 Benzín 4,9 114 

Ford Ka 1,2 1242 51 Benzín 4,9 115 

Mitsubishi Colt 1,1 Clear Tec 1124 55 Benzín 4,9 115 

Opel Corsa 1,0 TWINPORT Ecotec 998 48 Benzín 5,0 117 

Audi A1 1,2 TFSI 1197 63 Benzín 5,1 118 

Subaru Justy 1,0 998 51 Benzín 5,0 118 

Hyundai i10 1,1 1086 49 Benzín 5,0 119 

Kia Picanto 1,1 MT 1086 48 Benzín 4,8 119 

Mazda 2 1,3 I MZR 1349 55 Benzín 5,1 119 

Cooper mini one MINIMALIST 1598 55 Benzín 5,1 119 

Renault  Twingo 1,2 LEV 16V 75 eco
2
 1149 55 Benzín 5,1 119 

Seat Ibiza 1,2 TSI Ecomotive 1197 77 Benzín 5,1 119 

Chevrolet Spark 1,0 995 50 Benzín 5,1 119 

Škoda Fabia 1,2 TSl 1197 63 Benzín 5,2 121 

Volkswagen Golf 1,2 TSI BMT 1197 77 Benzín 5,2 121 

Honda Jazz 1,2 i-VTEC 1198 66 Benzín 5,4 125 

Alfa Romeo MiTo 1,4 TB 16 V MultiAir 1368 99 Benzín 5,5 126 

Dacia Sandero 1,2 16V eco2 1149 55 Benzín 5,9 135 

BMW 1 116 i EfficientDynamics 1995 90 Benzín 6,1 139 

Mercedes A tř.  A 160 BlueEFFICIENCY 1498 70 Benzín 6,2 143 

Vzhledem k rostoucí medializaci globálního oteplování roste zájem zákazníků o vozy 

šetrnější k ţivotnímu prostředí. Na tuto zvýšenou poptávku reagují výrobci tím, ţe na trh 

uvádějí vozy, které prezentují jako ekologické či ekologičtější. Nejčastěji je označují zkratkou 

"eco", aby bylo na první pohled patrné, ţe jde o ekologický vůz. Jak je vidět z této tabulky, ne 

vţdy, kdyţ výrobce automobilu pouţije zkratku "eco" znamená to, ţe dané vozidlo je tou 

nejlepší volbou na trhu z hlediska emisí CO2. V některých případech se spíše jedná o snahu 

vyuţít zájmu o zákazníků o ekologicky šetrné vozy. 
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Tabulka 9: Emise CO2 nejúspornějších vozů se vznětovým motorem 

značka model  motor obsah 
výkon 

pohon 
spotřeba 

CO2 
kW komb. 

smart for two 0,8 cdi 40 kW DPF 799 40 Diesel 3,3 87 

Volkswagen Polo 1,2 TDI DPF  1199 55 Diesel 3,3 87 

Seat Ibiza 1,2 TDI DPF CR Ecomotive 1199 55 Diesel 3,4 89 

Škoda Fabia 1,2 l TDI Greenline 1199 55 Diesel 3,4 89 

Citroen C3 e-Hdi 90 1560 68 Diesel 3,5 93 

Renault Twingo dCi 75 FAP eco
2
 1461 55 Diesel 3,6 94 

Citroen DS3 e-Hdi 90 1560 68 Diesel 3,6 95 

Opel Corsa 1,3 CDTI ecoFLEX 1248 70 Diesel 3,6 95 

Ford Fiesta 1,6 ECOnetic 1560 70 Diesel 3,7 98 

Audi A3 1,6 TDI 99g CO2/km 1598 77 Diesel 3,8 99 

Cooper mini one D 1598 66 Diesel 3,8 99 

Peugeot 207 99g HDi FAP 90* 1560 66 Diesel 3,8 99 

Volvo C30 DRIVe 1560 80 Diesel 3,8 99 

Alfa Romeo MiTo 1,3 JTDM 16V DPF Eco 1248 70 Diesel 4,0 104 

Fiat 500 1,3 Multijet 16V DPF S&S 1248 70 Diesel 3,9 104 

Lancia Musa 1,3 Multijet 16V DPF 1248 70 Diesel 4,1 109 

BMW 3 320d EfficientDynamics 1995 120 Diesel 4,1 109 

Mazda 2 1,6 I MZ-CD 1560 70 Diesel 4,2 110 

Hyundai i20 1,4 CRDi 1396 66 Diesel 4,2 111 

Dacia Sandero 1,5 dCi eco2 1461 50 Diesel 4,4 115 

Kia pro_cee´d 1,6 CRDi 128 MT ISG 1582 94 Diesel 4,5 115 

Mercedes A tř.  A 160 CDI BlueEFFICIENCY 1991 60 Diesel 4,5 119 

Nissan Note 1,5 dCi 1461 63 Diesel 4,3 119 

Saab 9.3 1,9 TTiD 1910 132 Diesel 4,5 119 

Mitsubishi Colt 1,5 DI-D 1493 50 Diesel 4,6 121 

Toyota Auris 1,4 D-4D 90 DPF 1364 66 Diesel 4,8 127 

Suzuki SX4 2,0 DDiS 1956 99 Diesel 4,9 129 

Lexus IS 200d 2231 110 Diesel 5,1 134 

Honda Civic  Type S 2,2 i-CTDi 2204 103 Diesel 5,2 137 

Chevrolet Cruze 2,0 LS 1991 92 Diesel 5,5 145 

Jak je z této tabulky patrné, vykazují vznětové motory výrazně niţší emise CO2 neţ 

záţehové motory, coţ není ţádná novinka. Vznětové motory mají všeobecně niţší spotřebu 

paliva a tedy i niţší emise. Počet automobilů, které se dostali pod hranici 100 g CO2 je tak 

výrazně větší neţ je tomu u ostatních automobilů. Jak budou hodnoty emisí vypadat v 

porovnání s alternativními technologiemi znázorňuje poslední tabulka, ve které jsou uvedeny 

všechny vozy bez rozdílu technologií a hmotnosti seřazené podle hodnot emisí CO2. 
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Tabulka 10: Porovnání všech vozů podle emisí CO2 

značka model  motor 
obsah 

ccm 

výkon 

kW 
pohon 

spotřeba 

komb.  
CO2 

Tazzari Zero 3 fázový asynchronní   15 El. motor 13,5 0,25 

Tazzari Zero 3 fázový asynchronní   15 El. motor 13,5 67 

Lexus CT 200h 1798 73 Hybrid 3,8 87 

smart for two 0,8 cdi 40 kW DPF 799 40 Diesel 3,3 87 

Volkswagen Polo 1,2 TDI DPF  1199 55 Diesel 3,3 87 

Toyota Auris 1.8 VVT-i HSD E-CVT 1798 73 Hybrid 3,8 89 

Toyota Prius 1.8 VVT-i HSD e-CVT 1798 73 Hybrid 3,9 89 

Seat Ibiza 1,2 TDI DPF CR Ecomotive 1199 55 Diesel 3,4 89 

Škoda Fabia 1,2 l TDI Greenline 1199 55 Diesel 3,4 89 

Citroen C3 e-Hdi 90 1560 68 Diesel 3,5 93 

Renault Twingo dCi 75 FAP eco
2
 1461 55 Diesel 3,6 94 

Citroen DS3 e-Hdi 90 1560 68 Diesel 3,6 95 

Opel Corsa 1,3 CDTI ecoFLEX 1248 70 Diesel 3,6 95 

smart for two 45 kW mhd MOPF 999 45 Benzín 4,3 98 

Ford Fiesta 1,6 ECOnetic 1560 70 Diesel 3,7 98 

Audi A3 1,6 TDI 99g CO2/km 1598 77 Diesel 3,8 99 

Cooper mini one D 1598 66 Diesel 3,8 99 

Peugeot 207 99g HDi FAP 90* 1560 66 Diesel 3,8 99 

Volvo C30 DRIVe 1560 80 Diesel 3,8 99 

Honda Insight 1,3 i-DSI i-VTEC IMA 1339 65 Hybrid 4,4 101 

Citroen C1 1,0 998 50 Benzín 4,5 103 

Nissan Pixo 1,0  l 996 50 Benzín 4,4 103 

Peugeot 107 70 998 50 Benzín 4,5 103 

Suzuki Alto 1,0 996 50 Benzín 4,4 103 

Alfa Romeo MiTo 1,3 JTDM 16V DPF Eco 1248 70 Diesel 4,0 104 

Fiat 500 1,3 Multijet 16V DPF S&S 1248 70 Diesel 3,9 104 

Toyota iQ 1,4 D-4D 1364 66 Diesel 4,0 104 

Toyota Aygo 1,0 VVT-i 998 50 Benzín 4,5 105 

Fiat Panda 1,4 Natural Power 1368 51 CNG 4,3 107 

Honda Civic Hybrid 1,3 i-DSI i-VTEC IMA 1339 70 Hybrid 4,6 109 

Lancia Musa 1,3 Multijet 16V DPF 1248 70 Diesel 4,1 109 

Fiat 500 1,2 8V S&S Dualogic 1242 51 Benzín 4,7 110 

Mazda 2 1,6 I MZ-CD 1560 70 Diesel 4,2 110 

Z této závěrečné tabulky je názorně vidět, ţe vozy vyuţívající alternativní technologie, 

které jsou v současné době na trhu v ČR, neposkytují výrazně niţší hodnoty emisí CO2, neţ 

vozy s úspornými vznětovými motory. Pouze elektromobily a hybridní vozidla vykazují ve 

srovnání s konvenčními technologiemi nízké hodnoty emisí CO2, avšak vzhledem k současné 

ceně těchto vozů nelze očekávat jejich masovější vyuţití, dokud nebudou cenově dostupné. 
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5. Analýza obnovitelných zdrojů 

V této části bude analyzován potenciál některých obnovitelných zdrojů pro pohon 

automobilů. Jak jsem jiţ uvedl, elektromobil neprodukuje svým provozem ţádné přímé emise 

škodlivin. Avšak vyuţívat elektromobil poháněný elektřinou z veřejné sítě, při jejíţ výrobě 

jsou produkovány emise srovnatelné s ostatními alternativními technologiemi, je podle mého 

názoru plýtváním potenciálu této technologie. Je však moţné nahradit benzín a naftu 

elektřinou z obnovitelných zdrojů? Kolik plochy by bylo na tyto zdroje potřeba vyuţít a jaké 

by byly finanční náklady? Na tyto otázky se pokusím v rámci této analýzy najít odpověď. 

V současné době jsou také hodně diskutovaným tématem biopaliva. V rámci 

analytické části této kapitoly bych rád zjistil, zda je reálné nahradit biopalivy současnou 

spotřebu pohonných hmot v ČR. Přesněji, jak velká zemědělská plocha by byla potřeba pro 

vypěstování plodin, ze kterých by bylo moţné vyrobit tolik biopaliv, aby se jimi nahradila 

současná spotřeba benzínu a nafty. 

Následující kalkulace jsou pouze teoretické, jelikoţ se výpočet týká několika 

proměnných. Ve svých výpočtech se odráţím z celkové spotřeby paliv, jejich energetickému 

potenciálu a odhadované účinnosti spalovacích motorů. Přesto věřím, ţe výsledné hodnoty 

přispějí k vytvoření představy o moţnostech, které v sobě skrývají obnovitelné zdroje. 

5.1   Kalkulace nahrazení benzinu a nafty elektřinou  

V roce 2009 bylo v ČR spotřebováno 2040 tis. tun benzinu a 4098 tis. tun motorové 

nafty vč. biokomponent (bioethanol a MEŘO), které celkem tvořily 260 tis. tun. Podíl 

bioethanolu v benzínu činil 3,51 %  cca 73 tis. tun a podíl metylesterů mastných kyselin 

(FAME, MEŘO) tvořil 4,52% tedy cca 187tis. tun. Výhřevnost benzínu je průměrně 42,75 

MJ/kg a u motorové nafty je to 42,5 MJ/kg. Přidáváním 3,51 % ethanolu do benzinu se sníţí 

jeho výhřevnost na 42,2MJ/kg a na 42,3 MJ/kg u motorové nafty. Elektrická energie v sobě 

skrývá 3,6 MJ/kWh.  

V kalkulaci je však nutno také zohlednit rozdílnou účinnost motorů. U běţného 

spalovacího motoru se udává účinnost pouze 25% a přeplňovaného 35%. Většina vozů se 

záţehovým motorem je poháněna běţným spalovacím motorem, avšak u vznětových motorů 

jsou dnes v oblibě přeplňované motory. Proto budu kalkulovat pro záţehové motory účinnost 

25% a pro vznětové 35%. Účinnost některých moderních motorů s technologiemi sniţujícími 
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spotřebu  můţe být větší o několik procentních bodů. Avšak průměrný věk osobních 

automobilů v ČR k datu 31.12.2010 je 13,65 let a průměrné stáří všech motorových vozidel 

dokonce 16,29 let, je tedy pravděpodobné, ţe u řady starších automobilů bude účinnost 

naopak niţší, proto uvaţujme danou účinnost jako teoretický průměr. 

 U elektromobilů je udávána účinnost aţ 90%, ve skutečnosti však bude 

pravděpodobně niţší, jelikoţ je nutno uvaţovat účinnost pouţitých akumulátorů, které 

převáţně v niţších teplotách mohou vykazovat značné ztráty, naopak je zde zase moţnost 

rekuperace brzdné energie, která by mohla tyto ztráty eliminovat. Pro tento výpočet tedy 

předpokládejme, ţe uvedená účinnost je reálná.   

Skutečně využitá energie (vzhledem k předpokládané účinnosti motorů) 

Benzín = 42,2 x 0,25 = 10,55 MJ/kg,  

Nafta = 42,3 x 0,35 = 14,8 MJ/kg,  

Elektřina = 3,6 x 0,9 = 3,24 MJ/kWh 

Výpočet koeficientu palivo vs. elektřina 

10,55 / 3,24 = 3,26 

14,8/3,24 = 4,57 

1 kg benzínu energeticky odpovídá 3,26 kWh a 1 kg nafty 4,57 kWh 

Přepočet na celkovou spotřebu 

(2040 x 3,26) + (4098 x 4,57) = 6650 + 18728 = 25,378 TWh 

Pokud by všechny vozy v ČR v roce 2009 byly poháněny elektřinou, byla by celková 

roční spotřeba přibliţně 25,378 TWh. V roce 2009 vyrobila společnost ČEZ 65,344 TWh 

elektrické energie. Na pokrytí spotřeby benzínu a nafty elektřinou by bylo potřeba zvýšit 

výrobu o 39%. 

5.2   Kalkulace nahrazení spotřeby elektřiny pro automobily ze solární 

energie  

Klimatické podmínky v rámci ČR se značně liší dle regionů. Obecně platí, ţe čím 

jiţněji, tím lépe. Nejvýhodnějším regionem pro fotovoltaické elektrárny je Jiţní Morava. Pro 

sluneční elektrárny dále platí, ţe čím výše, tím lépe, ve vyšších oblastech je řidší vzduch a 

menší pravděpodobnost inverze a mlhy. Klimatické podmínky v ČR dovolují zisk přibliţně 

950kWh/rok z 1kWp nominálního výkonu. Průměrný počet hodin slunečního svitu (bez 

oblačnosti) se v ČR pohybuje kolem 1550h/rok. [10]  
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Hodnota Wp ("watt peak" neboli špičkový výkon) udává maximální výkon, který je 

fotovoltaický systém schopen dodat při maximálním slunečním záření a za dalších 

stanovených podmínek. Z jednoho metru čtverečného solárního panelu lze u nás během roku 

reálně získat 80 aţ 120 kWh elektrické energie. Přepočítáno na kilowatt instalovaného výkonu 

je to ročně 800-1000 kWh elektřiny. [10] 

Uvažovaný výnos = 1 kWp =  10 m
2
, 1 MWp = 1 ha 

Potřeba energie pro automobily = 25, 378 TWh = 25 378 GWh = 25 378 000 MWh 

Potřebný instalovaný výkon = 25 378 000 MWh / 1 kWh = 25 378 MWh = 25378 ha 

Na pokrytí potřeb elektřiny pro automobilovou dopravu by byly potřeba solární 

elektrárny s instalovaným výkonem 25,378 GWh a plochou solárních panelů 25378 ha. Ke 

konci února 2011 činil instalovaný výkon fotovoltaických a větrných elektráren v ČR celkem 

2,113 GWp. Všechny doposud instalované solární elektrárny by pokryly 8,3 % spotřeby 

elektřiny automobilovou dopravou. 

Sluneční elektrárna na tuřanském letišti s instalovaným výkonem 20 MWp, zabere 

přes 40 ha a odhadovaná investice je téměř 2 miliardy Kč. [10] Podle tohoto příkladu by 

plocha potřebná na pokrytí spotřeby paliv zabírala plochu přibližně 50 750 ha, což je 

přibližně 1/2 rozlohy Jihomoravského okresu Břeclav. 

Cena za energii pro automobily bez emisí 

Cena fotovoltaických systémů se udává v ceně za instalovanou 1kWp výkonu zařízení. 

Tato cena klesá s velikostí budovaného systému, reálná cena se pohybuje od 75.000Kč 

do 104.000Kč/kWp. [10] 

Pokud bychom uvažovali cenu 75000 Kč/1kWp, byly by náklady na pořízení 

solárních elektráren pro potřebu automobilového průmyslu 1,9 Bilionu Kč. V roce 2009 

činil HDP v ČR 3,626 Bilionu Kč. Náklady na investici do solárních elektráren by tedy 

tvořili 52% HDP.  

5.3   Kalkulace nahrazení spotřeby benzínu a nafty biopalivy 

Pro vyuţití biopaliv se vyuţívají upravené záţehové motory (Flexi Fuel Vehlicle) pro 

palivo E85 a vznětové motory pro palivo MEŘO. Jelikoţ se jedná o spalovací motory 

pracující na stejném principu jako motory spalující konvenční paliva, není ve výpočtu nutné 

zohlednit účinnost motorů. Celková spotřeba paliv a jejich kalkulovaná výhřevnost je uvedena 

v předchozí kalkulaci. 
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Kalkulace spotřeby Ethanolu E85 

Výhřevnost ethanolu = 26,8 MJ/kg,  

Výhřevnost E85 = 26,8 x 0,85 + 42,75 x 0,15 = 29,16 MJ/kg 

Nárůst spotřeby při vyuţití E85 =  45% 

Spotřeba E85 = 2040 x 1,45 = 2958 tis. tun (z toho 15% benzín, 444 tis. tun)  

Pro nahrazení benzinu palivem E85 by bylo potřeba 2958 tis. tun tohoto paliva (ve 

sloţení 2514 tis. tun ethanolu + 444 tis. tun benzinu)  

Pozn. Výrobci vozů FFV, které jsem v této práci analyzoval, však udávají navýšení 

spotřeby průměrně o 33 %, coţ znamená, ţe buď udávají niţší hodnoty neţ je skutečná 

spotřeba, nebo motory pracují s vyšší účinností. 

Pro výrobu se v našich klimatických podmínkách nejlépe hodí výroba z obilí resp. 

pšenice. Uvaţovaný výnos je 2590 l/ha ethanolu resp. 2060kg/ha. Na výrobu 2514 tis. tun 

ethanolu by bylo potřeba vyuţít zemědělskou plochu o rozloze 1.220.388 ha. Pokud bychom 

nezohlednili niţší výhřevnost byla by potřeba 990.291 ha 

Kalkulace spotřeby MEŘO 

Výhřevnost MEŘO je 38,5 MJ/kg  

Nárůst spotřeby při využití MEŘO = 10% 

Spotřeba MEŘO = 4098 x 1,1 = 4508 

Pro nahrazení motorové nafty palivem MEŘO by bylo potřeba 4508 tis. tun tohoto 

paliva. MEŘO se vyrábí z metanolu a řepkového oleje. Výnos z řepky je 954 l/ha resp. 840 

kg/ha. Na výrobu 4508 tis. tun MEŘO by bylo potřeba vyuţít zemědělskou plochu o rozloze 

5.366.666 ha. Pokud bychom nezohlednili niţší výhřevnost, byla by plocha 4.878.571 ha. V 

případě, ţe by měla biopaliva E85 a MEŘO nahradit současnou spotřebu, byla potřeba 

zemědělská plocha o rozloze 6587054 ha. Rozloha orné půdy v ČR je 3018150 ha, celková 

zemědělská plocha činí 4238975 ha a celková výměra území ČR je 7886492 ha. 

Pro nahrazení benzinu a motorové nafty biopalivy by bylo potřeba využít 83,52% 

rozlohy ČR na osev plodin pro výrobu biopaliv! Pokud bychom zanedbali navýšení 

spotřeby niţší výhřevností byla by plocha 74,4 % rozlohy ČR.  

Solární energetika je v našich podmínkách z hlediska prostorové náročnosti až 

130x efektivnější v získávání energie pro pohon automobilů, než výroba biopaliv. 
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6. Nástroje pro podporu ekologických technologií  

Přestoţe cena ropy neustále roste, stále se jedná o nejlevnější zdroj paliva pro 

automobilovou dopravu a motorová vozidla, která toto palivo vyuţívají, mají více neţ 

stoletou tradici. Z hlediska přístupu k ekologickému řešení problému s emisemi oxidu 

uhličitého je třeba mít na paměti, ţe automobily a jejich palivo tvoří z ekonomického pohledu 

tzv. komplementy, coţ znamená, ţe se jedno bez druhého neobejde a smysluplné vyuţití je 

moţné pouze společně. Případná podpora ekologických technologií tedy musí uvaţovat jak 

vozidlo, tak jeho zdroj pohonu. 

Např. cena elektřiny pro pohon elektromobilu je ve srovnání s benzínem, nebo 

motorovou naftou podstatně niţší. Přesto většímu rozšíření brání vysoká investice do pořízení 

elektromobilu a následná velká investice do výměny akumulátorů, tyto investice není moţné 

kompenzovat ani levnějším provozem a dokud tato překáţka nepomine, nebudou 

elektromobily schopny se ve větší míře prosadit.  

Z analýzy návratnosti v kapitole č.3, vyplynulo, ţe jediné alternativní řešení, které je 

schopno dosáhnout návratnosti vzhledem k vyšší pořizovací cenně a niţším nákladům na 

provoz, je pohon na CNG. Nákup ostatních alternativních technologií, lze spojovat spíše s 

ekologickými ideály zákazníků. Jelikoţ jsem několik let pracoval jako prodejce nových vozů 

a rok jako manaţer autobazaru vím, ţe většina zákazníků v české republice si raději připlatí za 

klimatizaci, neţ za technologii šetrnější k ţivotnímu prostředí, která pro ně nebude mít 

výraznější pozitivní ekonomický efekt. Tato situace je částečně dána přístupem dnešní 

společnosti. Jsem přesvědčen, ţe ţijeme v době, kdy kaţdý spoléhá, ţe problém se nějak 

vyřeší sám, nebo ţe jej vyřeší někdo jiný. Chudší obyvatelé se vymlouvají, ţe ekologické 

vozy jsou jen pro bohaté, avšak bohatí si zase řeknou, ţe kdyţ uţ tak tvrdě pracovali, nebudou 

přece omezovat své pohodlí, na které mají nárok. V současné době je synonymem pohodlí 

velké terénní vozidlo, které díky své hmotnosti a spotřebě produkuje nemalé mnoţství emisí 

CO2. Výrobci těchto vozů jsou si vědomi toho, ţe u luxusních terénních vozů je reálné prodat 

draţší model s hybridní technologií. Jak ale ukázala analýza, většina těchto vozů nemá 

očekávaný efekt z hlediska sníţení emisí CO2. U většiny těchto vozů byl potenciál hybridní 

technologie vyuţit na zvýšení dynamiky vozu. Celkový přístup naší společnosti bych pak 

zhodnotil tak, ţe pokusy o ochranu ţivotního prostředí jsou vnímány jako nutné zlo a není 

tedy moţné očekávat větší prosazení ekologičtějších technologií ze samovolných pohnutek 

obyvatel. Z tohoto důvodu je podpora ekologických technologií závislá na podpoře státu. 
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Alternativní technologie je možné podpořit dvěma způsoby: 

a) Podpůrná opatření  (podporou ekologických technologií) 

b) Restriktivní opatření (znevýhodněním neekologických technologií) 

a) Podpůrná opatření - tyto opatření mají ve své podstatě formu pobídky, kdy kaţdý 

kdo této pobídky vyuţije z toho bude mít nějaký prospěch, většinou finanční.  Klasickým 

případem účinného podpůrného opatření je povinnost vykupovat elektřinu z OZE, která je 

zakotvena v energetickém zákoně č. 458/2001 Sb. Kdyţ byla výkupní cena energie ze 

solárních panelů pro podporu tohoto OZE zvýšena, došlo v  roce 2010 k dramatickému 

nárůstu instalovaného výkonu solárních elektráren na hodnoty, které se ČR zavázala splnit do 

roku 2020. Jak je vidět, kdyţ se chce, lze elektřinu vyrábět i ekologicky. Je smutnou 

skutečností, ţe tohoto efektu bylo moţné dosáhnout i niţší pobídkou. Finanční prostředky 

potřebné pro tento účel, mohly být vyuţity efektivněji. Jak je vidět z předchozího příkladu, 

podpora se týkala výroby energie. Co se týče paliv, je moţné za pozitivní opatření povaţovat 

povinnost přidávání sloţky biopaliv do benzinu a nafty v poměru, který neohrozí funkčnost 

motorů, které pro tyto účely nebyly konstruovány. Kdyţ přejdeme z fáze výroby do fáze 

spotřeby, mohou mít podpůrná opatření dvě podoby. Prvním z nich je dotovaná cena 

ekologických paliv sníţením spotřební daně, další moţností je pak sníţení sazby DPH, nebo 

přímá finanční podpora na nákup nového vozu, vyuţívající alternativní technologii. Moţným 

příkladem je zavedení tzv. šrotovného, které mělo za účel stáhnout z trhu staré a nefunkční 

vozy, avšak tato podpora nebyla vázána na nákup ekologického vozu, ale na nákup 

jakéhokoliv vozu. 

b) Restriktivní opatření - mají ve své podstatě formu zákazu, jelikoţ by jej nikdo 

dobrovolně nedodrţoval, pokud by mu nehrozil nějaký postih z jeho porušení, musí mít toto 

opatření legislativní formu, musí tedy být ošetřeno zákonem. Klasickým případem 

restriktivního opatření je zavedení tzv. ekologické daně. Zákon o odpadech 383/2008 Sb. 

paragraf 37e Poplatky na podporu sběru, zpracování, vyuţití a odstranění vybraných 

autovraků. Ve své podstatě se jedná o poplatek, kterým jsou zatíţena vozidla, vyrobená před 

rokem 1999, u kterých je povinnost při registraci zaplatit poplatek od 3 do 10 tis. Kč. 

Rozhodující je úroveň emisní normy EURO. Účelem bylo, aby lidé, kteří si kupují nové 

vozidlo svá stará vozidla dávali ekologicky zlikvidovat a neprodávali je za symbolické ceny 

na náhradní díly. Čímţ mělo dojí ke sníţení počtu těchto starých vozů na našich silnicích. 

Bohuţel, český člověk je vynalézavý a našel si způsob, jak tento zákon obejít. Postup při 

prodeji vozidla je následný. Ten, kdo prodá vozidlo, je povinen ho odhlásit na nového 
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majitele, avšak vozidlo je moţné nadále provozovat, i kdyţ je v tzv. „odhlášce“ a čeká na 

přihlášení. Původní majitel se tak zcela zbavil zodpovědnosti za své vozidlo, ovšem nový 

majitel jiţ vozidlo nepřihlásí, jelikoţ na ekologickou daň nemá a s vozem jezdí dál. Osobně 

bych se přikláněl k zavedení systému, který se vyuţívá v Německu, kdy se sazba za povinné 

ručení zvyšuje se stářím vozu, provoz starých vozidel je pak spojen s vysokými náklady na 

povinné ručení, coţ má za následek, ţe obyvatelé se snaţí měnit starší vozidla za nová. Ty 

starší bohuţel končí často v ČR.  

Dalším zvaţovaným opatřením je zákaz vjezdu vozidel s vyššími emisemi do center 

měst, obyvatelé velkoměst by pak byly nuceni si pořídit vozidlo, které vjezd umoţňuje, nebo 

jezdit MHD. Tímto opatřením by se mohli podpořit elektromobily, které neprodukují přímé 

emise, čímţ by se sníţilo zamoření velkoměst smogem, avšak toto opatření řeší pouze lokální 

znečištění, coţ má sice výrazný vliv na zdravotní stav obyvatel, kterých je ve velkoměstech 

velká koncentrace oproti osídlení v blízkosti zdrojů znečištění, ale globální problém 

skleníkového efektu se tím neřeší, pouze se přesune o kousek dál. 

Nástroje pro podporu ekologických technologií v zahraničí: 

Kanada - Obyvatelé Ontaria a Quebeku mohou poţádat o slevu na dani ve výši aţ 2000 

kanadských dolarů při koupi nebo pronájmu hybridního vozidla. 

Izrael - hybridní vozidla mají nárok na bezplatné parkování ve městech na parkovištích 

určených pro místní obyvatele. 

Japonsko - V roce 2009 japonská vláda realizovala řadu opatření a pobídek, které zahrnovali 

šrotovné, daňové úlevy na hybridní vozidla a další vozy s nízkými emisemi, vyšší daně na 

benzín. Prodej hybridních vozů oproti roku 2008 stoupl trojnásobně. 

Jordánsko - CLO a daň z obratu sníţena pro všechny hybridní vozy z 80% na 60% z ceny 

vozu zaloţené na velkosti motoru. 

Nový Zéland - hybridní vozy mají nárok na hodinu parkování zdarma na městských 

parkovištích. Pokud tyto parkoviště poskytují hodinové parkování zdarma, mají majitelé 

hybridních vozů další hodinu zdarma k dobru. 

Švédsko - zde je poskytována podpora ve výši 10000 SEK (1600 USD) na ekologické vozy. 

Velká Británie - řidiči hybridních vozů platí nejniţší silniční daň, která je zaloţena na 

emisích CO2. V centru Londýna jsou tyto vozy osvobozeny od tzv. zácpové daně, která činí 8 

Liber denně. 
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7. Závěr 

Účelem této diplomové práce bylo zmapování českého automobilového trhu a podání 

komplexních informací o technologiích, které jsou prezentovány jako ekologické. V první 

části jsou popsány technologie jako takové se shrnutím výhod a nevýhod dané technologie.  

Pro vytvoření další kapitoly bylo nutné podrobné zmapování nabídek prodejců a 

identifikace modelů, které vyţívají technologie popsané v první části. Přestoţe na českém trhu 

působí několik desítek výrobců automobilů, není nabídka modelů vyuţívajících alternativní 

technologie příliš veliká. Největší podíl na trhu tvoří hybridní automobily, které jsou v 

povědomí obyvatel celkem známy. Co se týče vozidel na plynná paliva je jasnou jedničkou na 

trhu automobilka Fiat, která má poměrně slušnou nabídku vozidel na palivo CNG a zároveň 

umoţňuje přestavby na palivo LPG. Velkou část trhu tvoří pak individuální přestavby, jelikoţ 

je těchto firem na trhu bezpočet, nevěnoval jsem této moţnosti pozornost, jelikoţ většina 

výrobců individuální přestavby nepodporuje a zákazník v případě přestavby riskuje ztrátu 

záruky. Při analýzách alternativních vozů jsem dospěl k závěru, ţe z hlediska sniţování emisí 

CO2 jsou nejefektivnější vozy s hybridním pohonem, u kterých ve většině případů nešlo 

posoudit návratnost investice, jelikoţ se většina těchto vozů se vyrábí pouze s hybridním 

pohonem. Z hlediska finančního přínosu a návratnosti jsou nejperspektivnější vozidla s 

pohonem na CNG, přestoţe cenový rozdíl je u těchto vozů poměrně veliký, je moţné v 

ţivotnosti vozu dosáhnout nejen návratnosti vyšší investice, ale i úspory finančních 

prostředků s nemalým sníţením emisí CO2. Velikým zklamáním pro mě byla vozidla na 

biopaliva, od kterých jsem si hodně sliboval a mohu snad prozradit, ţe na téma této 

diplomové práce mě přivedl zájem o tzv. FFV vozy. Biopaliva jsou dle mého zjištění cestou 

špatným směrem a myslím, ţe jejich vyuţívaní skončí velmi brzy. Jediné vyuţívání těchto 

paliv bude pravděpodobně jejich částečné přidávání do konvenčních paliv. Ve střednědobém 

horizontu lze očekávat zvýšení vyuţití vozidel s pohonem na CNG, jelikoţ zemního plynu je 

poměrně velká zásoba, avšak jak jsem ve své práci uvedl, ze zemního plynu lze vyrábět 

konvenční paliva a je tedy otázkou zda tento zdroj nebude vyuţit tímto způsobem. Toto palivo 

není samo o sobě spásným řešením skleníkového efektu, ale představuje menší zátěţ pro 

klima. Zcela jistě lze očekávat velký rozvoj hybridních automobilů. V současné době jsou 

velké naděje vkládány do plug-in hybridů, které se zatím neprodávají, ale představují jakési 

spojení hybridních vozů s elektromobily. Jelikoţ technologie hybridního pohonu není 

omezena pouze na záţehové motory, lze očekávat ţe v krátké době budou dostupné hybridní 
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vozy se vznětovými motory a jsem přesvědčen i o moţnosti vyuţití hybridní technologie ve 

spojení se zemním plynem. Dle mého názoru, se nikdy ve větší míře neprosadí elektromobily, 

jelikoţ stále nejsou vyřešeny problémy s uloţením elektrické energie a efektivnější se zdá jiţ 

zmíněná technologie plug-in. V dlouhodobém horizontu předpokládám nástup vozů s 

vodíkovým pohonem, který je stále povaţován za technologii budoucnosti, zatím však 

dostatečně nebyla vyřešena výroba vodíku. V analýze obnovitelných zdrojů paliv jsem 

prokázal, ţe nahrazení paliv energií ze solárních panelů není nereálné. Energie z 

obnovitelných zdrojů se však stále potýká s velikým problémem. Tím je, ţe elektrickou 

energii není moţné dlouhodobě skladovat a výroba energie není konstantní. Jaderná 

elektrárna vyrábí energii nepřetrţitě, je tedy moţné s její výrobou kalkulovat. Avšak solární 

energetika vykazuje značné výkyvy závislé na počasí a ročním období. V zimním období jsou 

solární panely prakticky bez výkonu a v noci také není moţné vyuţít jejich výrobu. Pokud 

bychom uvaţovali vyuţití tohoto zdroje pro pohon automobilu, je zde nevýhodou ţe, solární 

panely vyrábí energii ve dne, kdeţto k fyzickému dobíjení elektromobilů by doházelo 

především v noci. Osobně se domnívám, ţe by se energie ze slunce dala vyuţít k výrobě 

vodíku elektrolýzou vody. Vodík jako plyn uţ je v podstatě skladovatelný obdobně jako 

zemní plyn a pokud bude dostatek vodíku, bude jej moţné vyuţít jako palivo pro 

automobilovou dopravu. Otázkou tohoto způsobu vyuţití budou pravděpodobně astronomické 

náklady.  

Vzhledem k finanční dostupnosti fosilních paliv se obávám, ţe ke skutečnému řešení 

dojde po úplném vyčerpaní fosilních zdrojů. Vzhledem velkým zásobám zemního plynu a 

zásobám radonu lze očekávat, ţe k tomuto řešení dojde aţ za několik desítek let.  

Co se týče ekologického hlediska vyuţívání fosilních zdrojů domnívám se, ţe cestu je 

nutno hledat také formou změny v chování obyvatel. Jsem přesvědčen, ţe produkce oxidu 

uhličitého by bylo moţné výrazně sníţit, pokud by se změnil model konzumního způsobu 

ţivota. Avšak obávám se, ţe tato moţnost je v globálním měřítku utopií.  

Na závěr této diplomové práce si dovolím uvést svou vlastní teorii o přístupu obyvatel 

k ţivotnímu prostředí: " Na kaţdé krabičce cigaret je uvedeno, ţe kouření škodí zdraví a 

pravděpodobným důsledkem tohoto zlozvyku je SMRT, přesto mnoho lidí stále kouří. Jak 

bychom se pak mohli domnívat, ţe si lidé budou lámat hlavu s tím, ţe kouří jejich auto?"
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 Příloha 1: Stanovení průměrné ceny paliva E85 

Název ČS adresa Kraj cena 

ETK, Praha Průmyslová 1477/12, Praha 10 - Hostivař Hlavní město Praha 25,90 Kč 

KM Prona Náchodská 250, Praha Horní Počernice Hlavní město Praha 24,90 Kč 

ČSAD Hodonín Modřanská 283/80, Praha 4 Hlavní město Praha 26,50 Kč 

AREX CZ, a.s. Nemanická 2208/16,  České Budějovice Jihočeský  26,50 Kč 

Boxit, Kájov Dvorská 194, Kájov Jihočeský  26,90 Kč 

DT Oil Hůrka 5, Nová Ves u Českých Budějovic Jihočeský  25,50 Kč 

AB - OIL, s.r.o. Brněnská, Kuřim Jihomoravský 25,50 Kč 

Pentaco Hliníky 2068, Boskovice Jihomoravský 24,80 Kč 

VENA - TRADE, s.r.o. Lipovec 313, okr. Blansko Jihomoravský 24,90 Kč 

GP Čerpací stanice s.r.o. Sadová u Sovětic Královehradecký 25,20 Kč 

HDB, Hradec Králové Náměstí 5. května, Hradec  Králové Královehradecký 25,90 Kč 

TANK ONO Královédvorská, Trutnov Královehradecký 23,90 Kč 

Auto Belda Jablonec nad Jizerou Liberecký  24,90 Kč 

EKT Liberec Kundratická 1140, Liberec Liberecký  25,90 Kč 

KONTAKT - sluţby 

motoristům Průmyslová 3002, Turnov Liberecký  24,90 Kč 

Armex Oil Výškovická, Ostrava Moravskoslezský 24,90 Kč 

VENA - TRADE, s.r.o. Potočná, Ves u Rýmařova, okr. Bruntál Moravskoslezský 24,90 Kč 

MUSO, Orlová Lazecká 1209, Orlová-Město Moravskoslezský 25,90 Kč 

ARCOS, s.r.o. Újezd-Rybníček 487, Újezd u Uničova Olomoucký 25,20 Kč 

VENA - TRADE, s.r.o. Rolsberská, Olomouc Olomoucký 24,90 Kč 

VENA - TRADE, s.r.o. Druţstevní, Mohelnice Olomoucký 24,90 Kč 

Tolosaner Dobrovského 977, Lanškroun Pardubický 26,50 Kč 

TANK ONO Vysoké Mýto, okr. Ústí nad Orlicí Pardubický 23,90 Kč 

Agrochem Dvřákova 87, Lanškroun Pardubický 24,10 Kč 

ČS Čerchovka Klenčí pod Čerchovem Plzeňský 24,80 Kč 

TANK ONO Studentská 57, Pleň Plzeňský 23,90 Kč 

KONTAKT - sluţby 

motoristům Plazy u Mladé Boleslavi Středočeský 24,90 Kč 

TANK ONO Kolaje, Nymbuk Středočeský 23,90 Kč 

Trilobit Real Tuklaty 182, Úvaly u Prahy Středočeský 26,20 Kč 

Armex Oil Podkrušnohorská, Litvínov Ústecký 24,90 Kč 

KM Prona Plzeňská 3095, Ţatec Ústecký 24,20 Kč 

Fraba Diesel Jirkov, okr. Chomutov Ústecký 26,90 Kč 

PH-mobil Bohuslavice u Zlína Zlínský 26,90 Kč 

VENA - TRADE, s.r.o. Ţel. vojska 1384, Valašské Meziříčí Zlínský 24,90 Kč 

 Průměrná cena paliva E85 25,26 Kč/litr, byla vypočtena jako aritmetický průměr cen 

tohoto paliva u vybraných ČS na územní ČR (viz. tabulka). Cena byla zjišťována telefonicky 

dne 23.3.2011 

  



 

   

 

 Příloha 2: stanovení průměrné ceny paliva CNG 

Město - adresa 
Cena 

Kč/kg Kč/m
3
 

Brno, areál Jihomoravské plynárenské, ul.Špitálka,  657 02 Brno 24,90 17,79 

České Budějovice, E.ON JČP, Vrbenská 2, 370 49 České Budějovice 22,20 15,86 

Česká Lípa areál autobusového nádraţí, ČeskáLípa  Konopeova ul., 470 01 Česká Lípa 24,70 17,64 

Frýdek Místek, CNG, LPG stanice Dobrá u Fr.Místku, Slezská ul., 738 01Fr. Místek 23,38 16,70 

Havířov, areál spol.Gas Control Dělnická 46, 735 64 Havířov 23,80 17,00 

Hradec Králové, RWE VČP, Praţská 485, Hradec Králové 24,80 17,71 

Hrušová u Vysokého Mýta, areál spol.NOPEK Hrušová 127, 565 55 Hrušová 23,90 17,07 

Jeseník, CNG, LPG stanice proti nemocnici, Lipová 1177, 790 27 Jeseník 23,50 16,79 

Karlovy Vary, RWE ZČP, areál DP Karlovy Vary, Sportovní, Karlovy Vary 24,90 17,79 

Kladno, areál ČSAD Kladno Ţelezničářů 885, 272 01 Kladno-Kročehlavy  23,90 17,07 

Liberec, areál ČSAD Liberec, České mládeţe 594/33, 460 06 Liberec 6 23,90 17,07 

Louny, areál společnosti DPÚK Zeměšská ul., 440 01 Louny 24,70 17,64 

Milovice, areál společnosti Švestka, Armádní 863, 289 23 Milovice nad Labem 22,00 15,71 

Mladá Boleslav, areál Středočeské plynárenské Štefánikova 1251, Mladá Boleslav 24,90 17,79 

Ostrava, RWE SMP, Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava 24,90 17,79 

Ostrava, u areálu Vítkovice Cylinders Ruská ul., 706 02 Ostrava Vítkovice 23,40 16,71 

Pardubice, areál DP Pardubice, Teplého 2141, 532 20 Pardubice 23,50 16,79 

Plzeň, Areál Západočeské plynárenské RWE ZČP, Doudlevecká 48, Plzeň 24,80 17,71 

Praha, areál Praţské plynárenské,a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle 21,20 15,14 

Praha, čerpací stanice Q100, Modřanská 80, Praha 4 - Hodkovičky 21,20 15,14 

Praha, Divoká Šárka, u McDonald, Praha 6 21,20 15,14 

Praha, areál Praţských sluţeb,a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9  21,20 15,14 

Praha, čerpací stanice SHELL, Švehlova 10, Praha 10 23,40 16,71 

Prostějov, areál FTL Prostějov, Kojetínská 1, 796 01 Prostějov 23,20 16,57 

Přerov, areál dopravní společnosti SAD Trnava  K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov   23,90 17,07 

Semily, areál ČSAD Semily, Na Rovinkách 211, Semily-Podmoklice 24,80 17,71 

Svoboda n.Úpou, areál OSNADO  Nádraţní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou  23,20 16,57 

Tábor, areál dopr.spol.COMETT PLUS Chýnovská 1917, 390 02 Tábor 23,80 17,00 

Třebíč, u areálu společnosti TEDOM, Hrotovická 162, 674 01 Třebíč - Jejkov 22,90 16,36 

Ústí nad Labem, RWE SČP, areál Četrans, Textilní 6, 400 01 Ústí nad Labem 24,90 17,79 

Znojmo, areál EIKA, Oblekovice 6, 669 02 Znojmo 22,00 15,71 

Znojmo, areál Autocentrum Psota,s.r.o., Dobšická 6, 669 02 Znojmo 22,90 16,36 

 Průměrná cena paliva CNG 23,50 Kč/kg, byla vypočtena jako aritmetický průměr cen 

tohoto paliva u vybraných ČS na územní ČR (viz. tabulka). Cena byla převzata z www.cng.cz 

[13] údaje jsou aktuální ceny k 1.3.2011 

  



 

   

 

 Příloha 3: průměrné ceny pohonných hmot v ČR  

 

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR* (týdenní zjišťování) 

9. týden 2011  

Average consumer fuel prices in CR* (weekly collection) 

9
th

 week 2011 

    

Název výrobků                                                    

Product name 

Spotřebitelská cena (Kč/l)                                     

Consumer price (CZK/l) Index
**  

Index**
               

 8. týden   9. týden   

8
th

 week 9
th

 week 

Benzin automobilový bezolovnatý Special 

91 s přísadou 32,88 33,18 100,9 

Petrol 91 O Special additive 

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 

95 33,25 33,67 101,3 

Petrol 95 O Natural 

Motorová nafta 
32,84 33,12 100,9 

Diesel 

LPG 
17,51 17,44 99,6 

LPG 

    * Ceny pohonných hmot platné v pondělí uvedeného týdne 
  * Fuel prices in force on Monday. 

   

    ** Indexy spotřebitelských cen vypočtené z týdenního šetření cen nejsou kvalitativně 

očišťovány a nevyjadřují tak čistý cenový vývoj aplikovaný při měření inflace. 

** Consumer price indices calculated from the weekly price survey are not qualitatively 

adjusted and thus do not express the net price development applied at inflation measurement. 

 

 

 Průměrné ceny benzinu, motorové nafty a paliva LPG byly převzaty ze statistiky 

průměrných cen českého statistického úřadu za 9. týden roku 2011. 

  



 

   

 

Příloha 4: modely pouţité k porovnání s alternativními technologiemi v tabulkách č. 4 a 6 

značka model  motor obsah 
výkon spotřeba 

CO2 cena 
kW komb. 

smart for two 1,0 mhd 999 45 4,3 98 239 000 Kč 

Fiat Panda 1,2 1242 50 4,9 113 195 900 Kč 

Fiat Punto Evo 1,2 1242 50 5,2 123 314 900 Kč 

Honda Civic 1,4 i-VTEC 1339 73 5,7 132 429 000 Kč 

Škoda Octavia 1,2 TSI 1197 77 5,7 134 373 900 Kč 

Toyota Auris 

1.33 Dual VVT-i 6 

M/T 1329 73 5,8 135 299 900 Kč 

Opel COMBO TOUR 1.4 16V 1364 66 6,2 148 343 900 Kč 

Fiat Qubo 1,4 8V 1360 54 6,6 152 279 900 Kč 

Mercedes B 

160 

BlueEFFICIENCY 1498 70 6,6 152 530 000 Kč 

Opel Zafira 1,6 XER  1598 85 6,7 157 514 900 Kč 

Ford  Mondeo 1.6 EcoBoost 1596 118 6,8 158 588 890 Kč 

Ford  S-MAX 1.6 EcoBoost 1596 118 7,0 164 713 390 Kč 

Fiat Doblo Panorama 1,4 16V 1368 70 7,2 166 350 900 Kč 

Dacia  Logan MCV 1,6 1598 62 7,3 169 199 900 Kč 

Ford  Galaxy 1.6 EcoBoost 1596 118 7,2 169 770 390 Kč 

Mercedes S 

350 

BlueEFFICIENCY 3498 225 7,9 184 2 020 800 Kč 

Subaru Legacy 

2.5i Active 

Lineartronic 2457 123 8,0 185 799 000 Kč 

Subaru Outback 

2.5i Active 

Lineartronic 2457 123 8,4 194 923 800 Kč 

Porsche Panamera PDK / p5evodovka 3605 220 9,3 218 2 169 000 Kč 

BMW 7 740i 2979 240 9,9 232 2 065 000 Kč 

BMW X6 xDrive35i 2979 225 10,1 236 1 548 750 Kč 

Porsche Cayenne Triptronic 3598 220 9,9 236 1 596 000 Kč 

Lexus RX 350 3456 204 10,7 250 1 269 000 Kč 

Lexus LS 460 4608 280 11,1 261 2 189 000 Kč 

Honda           

 

* 

Honda Insight         

 

* 

Lexus GS         

 

* 

Lexus CT         

 

* 

Toyota Prius         

 

* 

V této tabulce pro úplnost uvádím modely vozů se záţehovými motory, které slouţily 

pro výpočet návratnosti a porovnání s alternativními technologiemi, respektive slouţily pro 

výpočty v tabulkách 4 a 6. Elektromobil jsem jako zástupce elektromobilů porovnal s vozem 

smart for two. 

* vozy s alternativní technologií se nevyrábí s tímto motorem 

 

 



 

   

 

Příloha 5: modely pouţité k porovnání s alternativními technologiemi v tabulkách č. 5 a 7  

 

značka model  motor obsah 
výkon spotřeba 

CO2 cena 
kW komb. 

smart for two 0,8 cdi 40 kW DPF 799 40 3,3 87 281 000 Kč 

Škoda Octavia 1,6 TDI CR DPF Green Line 1598 77 3,8 99 498 900 Kč 

Fiat Punto Evo 1.3 MultiJet 1248 55 4,1 108 401 900 Kč 

Fiat Panda 1.3 MultiJet 1248 55 4,2 110 349 900 Kč 

Fiat Qubo 1.3 MultiJet 1248 55 4,3 113 359 900 Kč 

Ford Mondeo 
1,6 Duratorq TDCi 
ECOnetic 1560 85 4,3 114 670 590 Kč 

dacia Logan MCV 1,5 dCi 1461 55 4,6 119 284 900 Kč 

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 DPF 6 M/T 1364 66 4,8 128 384 900 Kč 

Fiat Doblo P 1,6 MultiJet MTA 1598 66 5,0 133 465 900 Kč 

Honda Civic 2,2 i-CTDi 2204 103 5,1 134 509 000 Kč 

Opel 
COMBO 
TOUR 1,3 CDTi 1248 55 5,1 134 403 900 Kč 

Opel Zafira 1,7 DTJ 1686 81 5,1 134 584 900 Kč 

Mercedes B 180 CDI 1991 80 5,3 139 607 000 Kč 

Ford S-MAX 1,6 Duratorq TDCi 1560 85 5,4 144 820 990 Kč 

Ford  Galaxy 1,6 Duratorq TDCi 1560 85 5,4 144 854 990 Kč 

Mercedes S 250 CDI BlueEFFICIENCY 2143 150 5,8 151 1 834 800 Kč 

Subaru Legacy 2,0 D 1998 110 5,9 156 799 000 Kč 

Subaru Outback 2,0 D 1998 110 6,4 167 799 000 Kč 

BMW 7 730d 2993 180 6,8 178 1 916 250 Kč 

BMW X6 xDrive30d 2993 180 7,4 195 1 530 000 Kč 

Porsche Cayenne 3,0 V6- Turbodiesel Motor 2967 176 7,4 195 1 634 000 Kč 

Honda CR-Z           * 

Honda Insight           * 

Lexus RX           * 

Lexus LS           * 

Lexus GS           * 

Lexus CT           * 

Porsche Panamera           * 

Toyota Prius           * 

      

V této tabulce pro úplnost uvádím modely vozů se vznětovými motory, které slouţily 

pro výpočet návratnosti a porovnání s alternativními technologiemi, respektive slouţily pro 

výpočty v tabulkách 5 a 7. Pozn. Elektromobil jsem jako zástupce elektromobilů porovnal s 

vozem smart for two. 

* vozy s alternativní technologií se nevyrábí s tímto motorem 


