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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

AdBlue .......... kapalné aditivum, které sniţuje mnoţství škodlivin ve výfukových plynech 

vznětových motorů (vysoce kvalitní roztok močoviny) 

a.s. ................. akciová společnost 

BA95 ............. benzín automobilový, 95 oktanů (Natural 95) 

BMT .............. Blue Motion Technology - ekologicky šetrná technologie 

CCS ............... Česká společnost pro platební karty s.r.o. 

CNG .............. Compressed Natural Gas - stlačený zemní plyn 

ČPU ............... Česká plynárenská unie 

ČR ................. Česká republika 

CRV .............. Centrální Registr Vozidel 

DPH .............. daň z přidané hodnoty 

DPO .............. Dopravní podnik Ostrava 

E85 ................ Ethanol 85 (bioethanol), směs skládající se z 85% bioethanolu a dále z 15% 

Naturalu 95 

EHS ............... Evropské hospodářské společenství, mezinárodní organizace (1958 - 1993) 

EN ................. Evropská norma 

ES .................. Evropské společenství, mezinárodní organizace (1992 - 2009) 

EU ................. Evropská unie 

Euro IV, V ..... závazné emisní normy stanovující limitní hodnoty výfukových exhalací 

FAME ........... Fatty Acid Methyl Ester – bionafta 

IPE ................ International Petroleum Exchange - Mezinárodní ropná burza v Londýně 

LNG .............. Liquid Natural Gas - zkapalněný zemní plyn 

Low Entry ..... označení autobusu, kdy polovina vozu je řešena jako nízkopodlaţní a druhá 

polovina má zvýšenou podlahu 

LPG ............... Liquid Petroleum Gas - směs zkapalněných uhlovodíkových plynů (propan-

butan) 

MDS ČR ....... Ministerstvo dopravy a spojů České republiky 

MEŘO ........... MEthylester Řepkového Oleje 

MPO ČR ....... Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

NYMEX ........ New York Mercantile Exchange - Newyorská komoditní burza 

PHM .............. pohonné hmoty 
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PM ................. Particulate Matters - pevné částice 

Sb. ................. Sbírky 

s.r.o. ............... společnost s ručením omezeným 

TDI ................ Turbocharged Direct Injection - označení pro přeplňovaný vznětový motor 

s přímým vstřikováním (z produkce Volkswagen Group) 

TSI ................ Twincharger Stratified Injection - označení pro benzinový motor s přímým 

vstřikováním a dvojitým přeplňováním (z produkce Volkswagen Group) 

Vč. ................. včetně 

VW ................ Volkswagen 

WTI ............... West Texas Intermediate - Západotexaská ropa 

 

CO ................. oxid uhelnatý 

CO2 ................ oxid uhličitý 

H2 .................. vodík 

NOx ............... oxid dusíku 

SO2 ................ oxid siřičitý 

 

g .................... gram, jednotka hmotnosti 

h, hod. ........... hodina, jednotka času 

J ..................... joule, jednotka práce, energie 

Kč .................. koruna česká 

kg .................. kilogram, jednotka hmotnosti 

km ................. kilometr, jednotka délky 

ks ................... kus 

l ..................... litr, jednotka objemu 

m ................... metr, jednotka délky 

m
3
 .................. metr krychlový, jednotka objemu 

MMBtu .......... 1 milion BTU - British termal unit - milion britských termálních jednotek, 

zhruba 28,3 m
3
 nebo 1,054615 GJ 

W ................... watt, jednotka výkonu 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Po poměrně krátkém období, kdy se většina motoristů radovala z velice příznivých 

cen pohonných hmot u čerpacích stanic, dochází k prudkému obratu a ceny pohonných 

hmot jiţ nějakou dobu opět míří strmě vzhůru. 

Důvodem příznivých cen byla zejména nízká cena ropy na světových trzích, která 

byla logicky spojována s nízkou poptávkou po této základní surovině v období celosvětové 

ekonomické krize v období let 2008, 2009 a také ještě začátku roku 2010. Můţeme tedy 

říci, ţe v tomto případě z pohledu nás, běţných motoristů, zapůsobil správným směrem na 

cenu ropy  regulátor trhu. 

Od druhé poloviny roku 2010 se však situace začala velmi dramaticky měnit a dnes 

jsme svědky toho, ţe ceny ropy, a tím také ceny pohonných hmot u našich čerpacích 

stanic, začínají trhat nové cenové rekordy. Máme na mysli ceny klasických paliv, tedy 

benzínu a nafty. 

Posledních průzkumy, během kterých byla na přelomu února a března 2011 

oslovena nemalá mnoţina tzv. „obyčejných motoristů“, ukázaly, ţe pro některé majitele 

soukromých motorových vozidel jiţ začala být situace neúnosná. Bezmála 10% motoristů 

oznámilo, ţe svá vozidla jiţ dočasně odstavili z provozu a dalších 30 ÷ 40% o tom váţně 

uvaţuje. Pro zbytek uţivatelů je pak provoz vozidla nezbytností (například dojíţdění za 

prací) nebo je jejich ekonomická situace natolik dobrá, ţe současnou výši cen pohonných 

hmot prostě řešit nemusí. 

Zmiňované průzkumy také potvrdily skutečnost, ţe stále větší část motoristů jiţ 

zvolila pro pohon svých soukromých motorových vozidel plyn a další o tom váţně uvaţují, 

jak nás o tom s patřičným přeháněním informují naše sdělovací prostředky. Ve většině 

případů se jedná o LPG, méně pak o CNG. Třebaţe jsou tyto změny motivovány zejména 

starostí o vlastní peněţenku, přinášejí nám všem současně také sníţení emisí výfukových 

plynů a tedy zlepšení ţivotního prostředí. 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodl věnovat hlavně vyuţití zemního plynu 

v hromadné dopravě osob, coţ v našich podmínkách znamená jeho vyuţití v autobusové 

dopravě, třebaţe první vlaštovka s motorem upraveným na pohon zemním plynem se 

objevila jiţ také u lokomotivy. 

Samozřejmou nutností a podmínkou masového nasazení zemního plynu v dopravě 

je také vybudování dostatečného počtu plnících stanic, ať jiţ se jedná o stanice firemní 

nebo naopak veřejné, určené široké veřejnosti. Alternativou v případě soukromých 
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motorových vozidel je nabídka a cenová dostupnost malých plnících zařízení určených pro 

plnění nádrţí osobních vozidel v „domácích podmínkách“. 

Mimo nesporných ekonomických výhod je zvláště u velkých dopravců důvodem 

pro zavádění automobilů spalujících zemní plyn také povinnost splnit u vozidel stále 

přísnější emisní limity, dnes zejména normy Euro IV a Euro V. Neznamená to v ţádném 

případě, ţe by dnes vyuţívané vznětové motoru nebyly schopny tyto normy plnit, ale 

zpravidla to znamená další dodatečné náklady do filtrů pevných částic, přísad do paliv 

a podobně. 

V diplomové práci předpokládám provedené srovnání ekonomické a ekologické 

výhodnosti pohonu vozidla s klasickým palivem (benzín, nafta) a vozidla s pohonem na 

zemní plyn, a to v případě osobního vozidla a také autobusů s různým druhem provozu 

z pohledu zátěţe. Současně předpokládám, ţe se během zpracování diplomové práce 

nabídnou také další zajímavá srovnání a budou do práce zpracována. 
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2 ALTERNATIVY POHONU MOTOROVÝCH VOZIDEL 

Váţné důvody, proč je nutné do budoucna hledat další nové moţnosti pohonu 

motorových vozidel, jsou v zásadě tři. Jedná se o vyčerpání zdrojů fosilních paliv, 

ekonomické otázky a v neposlední řadě jde o zatěţování ţivotního prostředí. 

Podle průběţně zveřejňovaných zpráv o zásobách fosilních paliv, v našem případě 

ropy, která je základem pro výrobu automobilových benzínů a nafty, ale také mnoha 

dalších výrobků, by v současné době známé zásoby měly být vyčerpány při stávající těţbě 

v horizontu následujících maximálně 50 let. Jelikoţ tyto odhady vycházejí z mnoha 

odborných studií zpracovaných během posledních let, pak je potřebné se otázkou nahrazení 

ropy intenzivně zabývat. A nic na tom nemění ani skutečnost, ţe se objevily informace 

o tom, ţe je moţné pohonné hmoty velice blízké současným benzínům a naftám vyrobit 

uměle. Faktem však zůstává, ţe první laboratorní úspěchy v této oblasti ještě nejsou 

zárukou výroby v dostatečném mnoţství tak, abychom byli schopni pokrýt současnou 

spotřebu. 

Ekonomickým otázkám se budu věnovat ve své diplomové práci samostatně, 

a proto si dovolím nyní uvést několik slov k problematice ţivotního prostředí. Provoz 

motorových vozidel velmi významnou měrou přispívá k celkovému mnoţství škodlivin 

vypouštěných do ovzduší a výměna „klasických paliv“ (ropných derivátů) uţívaných ve 

spalovacích systémech motorových vozidel by měla být z tohoto pohledu pro nás prioritou 

a mělo by se jednat o energie získávané z obnovitelných zdrojů. Většina velkých 

automobilek dnes jiţ motorová vozidla s takovými druhy pohonů zařadila do své nabídky 

nebo se na to v nejbliţší době chystá. Variantami k vozidlům poháněným klasickými 

spalovacími motory (záţehové - benzín, vznětové - nafta) jsou motory, kde je jako paliva 

(např. dle [2], [3]) vyuţíváno: 

 bionafty, 

 propan - butanu (LPG), 

 zemního plynu (CNG, LNG), 

 vodíku, 

 

případně jsou uţívány další systémy, mezi které lze zařadit především: 

 vozidla s hybridním pohonem, 

 elektromobily. 
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Kaţdá z těchto skupin vozidel má samozřejmě své výhody a nevýhody, proto 

uvádím v dalších částech této kapitoly jejich krátké zhodnocení. 

 

2.1 Bionafta (FAME) 

Bionafta (FAME - Fatty Acid Methlyl Ester), jak jiţ název napovídá, je nafta 

vyráběná z různých druhů rostlinných olejů. Převáţně se jedná o oleje palmové, řepkové, 

slunečnicové, sojové, ale také se stále zdokonalují technologie, které jsou schopny 

zpracovat pouţité oleje (například fritovací), včetně odpadních tuků. V podmínkách České 

republiky je hlavní surovinou pro výrobu bionafty olej řepky olejné (MEŘO - MEthylester 

Řepkového Oleje). 

 

Výhody: 

 základní surovina pro výrobu je získávána z obnovitelných zdrojů, 

 bionafta hoří lépe neţ nafta z ropy, coţ se projevuje sníţenou kouřivostí motoru, 

sníţením mnoţství polétavého prachu, oxidu uhličitého, síry, uhlovodíků, 

aromatických látek a podobně, 

 čistá bionafta je biologicky odbouratelná a není toxická, 

 má podstatně vyšší mazací schopnost neţ nafta klasická, a proto dochází 

k menšímu opotřebení motoru a prodlouţení jeho ţivotnosti, 

 její vyuţití nevyţaduje zásadní konstrukční změny vznětových motorů, 

 bionaftu je moţné skladovat v naprosto stejných zásobnících jako naftu klasickou 

a bez dalších zvláštních poţadavků, 

 

Nevýhody: 

 třebaţe surovina pro výrobu pochází z obnovitelných zdrojů, je vyšší vyuţití 

limitováno vysokou energetickou náročností výroby a tedy vysokou výrobní cenou, 

 plochy pro pěstování zemědělských plodin jsou omezené a navíc v našich 

podmínkách pěstovaná řepka olejná nadměrně zatěţuje půdu - doporučený interval 

pro osev je 4 roky, 

 bionafta ve větší míře rozpouští usazeniny v motorovém prostoru, coţ můţe vést 

k zanášení vstřikovacích trysek, 
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 ve spojení s vodou se uvolňují mastné kyseliny, které podporují korozi palivového 

systému,  

 směs bionafty a motorové nafty zpravidla negativně působí na kaučukové součástky 

a polyuretanové pěny (těsnění), 

 s rostoucím podílem bionafty v palivu významně klesá doba jeho skladovatelnosti, 

protoţe dochází k oddělení sloţek paliva a to následně působí problémy při 

startování vozidla. 

 

V dnešní době je bionafta jiţ standardní součástí prodávané motorové nafty, kdy 

tvoří povinnou část biosloţky přidávanou k naftě fosilní. Evropská kvalitativní norma pro 

motorovou naftu (EN 590) stanovuje tento podíl ve výši 7%, v České republice je zatím 

podíl biosloţky ve výši 6% (k červnu 2010). 

 

2.2 Propan - butan (LPG) 

Třebaţe je propan - butan (LPG - Liquid Petroleum Gas) vyuţíván mimo motorové 

benzíny a nafty k pohonu motorových vozidel nejdéle a patrně také v největší míře, nelze 

hovořit o alternativním palivu v tom pravém slova smyslu. Jedná se totiţ o vedlejší 

produkt, který vzniká při zpracování ropy a jeho produkce tedy není samostatně moţná. 

 

Výhody: 

 přestavba záţehového motoru na pohon propan - butanem je konstrukčně velice 

jednoduchá, 

 moţnost zakoupení vozidla s originální zástavbou systému pro pohon na LPG, 

 nízké provozní náklady dané niţší cenou LPG oproti klasickým fosilním palivům, 

 jiţ dostatečně hustá síť plnících stanic, 

 díky vyuţití dvou nádrţí prodlouţení akčního rádiusu (dojezdu) vozidla, 

 je ohleduplnější k ţivotnímu prostředí - niţší produkce emisí, 

 pouţití LPG prodluţuje ţivotnost motoru a tím, ţe je jiţ v plynném stavu, běţí 

motor pravidelněji a je celkově tišší, 

 je prokázána také delší ţivotnost motorového oleje - nedochází k průniku benzínu 

a následné tvorbě karbonů, 
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 z hlediska moţného výbuchu jsou nádrţe na plyn díky konstrukci a pouţitému 

materiálu bezpečnější neţ benzínové, neexistuje také moţnost krádeţe paliva. 

 

Nevýhody: 

 navýšení pořizovací ceny automobilu se zástavbou pro pohon LPG nebo náklady na 

přestavbu stávajícího vozidla, 

 zmenšení zavazadlového prostoru a zvýšení hmotnosti vozidla, 

 někdy uváděné sníţení výkonu motoru (aţ 5%) a zvýšení spotřeby při provozu na 

benzín (aţ 10%), 

 nutnost pravidelných revizí plynového systému, 

 zákaz vjezdu takto upravených vozidel do uzavřených prostor (podzemní garáţe). 

 

2.3 Zemní plyn (CNG) 

Ani v tomto případě nemůţeme hovořit o klasickém alternativním palivu, třebaţe 

zde není závislost na ropě a jejím zpracování tak těsná. Jedná se však stále o fosilní palivo, 

ale zřejmě nejšetrnější k ţivotnímu prostředí. Navíc odhady odborníků hovoří o tom, ţe 

jeho celosvětové zásoby by mohly pokrýt spotřebu na dalších 200 let. 

K pohonu motorových vozidel bývá zemní plyn vyuţíván ve formě stlačené - CNG 

(Compressed Natural Gas) nebo zkapalněné - LNG (Liquefied Natural Gas) s tím, ţe 

vyuţití ve formě stlačené převaţuje. 

 

Výhody: 

 z pohledu ekologie se jedná o ekologicky čisté palivo, při jeho spalování vzniká 

hlavně vodní pára, v případě nehody nehrozí kontaminace palivem, 

 k praktickému vyuţití není potřeba nákladných úprav vytěţené suroviny, 

 to přináší spolu s legislativním zvýhodněním a podporou nízkou cenu zemního 

plynu, a tudíţ také levnější provoz motorových vozidel, 

 mnoho renomovaných výrobců jiţ má ve své nabídce vozidla s pohonem na CNG, 

coţ spotřebiteli přináší servisní podporu a plnou garantovanou záruku, 

 zemní plyn má vysoké oktanové číslo, to přináší vysokou účinnost spalování, 

 pouţití zemního plynu prodluţuje ţivotnost motoru a také servisní intervaly 

výměny motorového oleje, 
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 jedná se o velmi bezpečnou pohonnou hmotu, na vzduchu stoupá nahoru (je lehčí 

neţ vzduch) a rozptýlí se, 

 existuje moţnost zásobování plnících stanic nejen cisternami, ale také z plynovodů. 

 

Nevýhody: 

 pořizovací cena nového vozidla s pohonem na CNG je vyšší neţ v případě vozu 

spalujícího fosilní palivo, 

 nákladná přestavbu stávajícího vozidla (individuální podle typu vozidla), v tomto 

případě je navíc pravděpodobné sníţení výkonu automobilu (5 ÷ 10%), 

 při pouţití CNG se sniţuje dojezd vozidla na tento druh paliva (cca 250 ÷ 300 km), 

 v České republice (ale i v Evropě) stále nedostatečná síť plnících stanic, 

 stále vysoké pořizovací ceny tzv. malých domácích plniček CNG. 

 

 

 

Obr.1  Ukázka plnícího stojanu CNG [4] 

 

2.4 Vodík 

Pokud hovoříme o vozidlech na vodíkový pohon, pak můţeme mít na mysli 

praktické vyuţití dvou různých technologií. První z nich je zaloţena na spalování vodíku 

(H2) ve výbušném motoru, druhá na vyuţití palivových článků. V těchto probíhá díky 
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reakci s kyslíkem přeměna energie z vodíku na energii elektrickou, která je následně 

vyuţívána k pohonu asynchronního (trojfázového) elektromotoru. 

Vývoji vodíkových technologií se věnují všechny významné automobilky. Zatím 

jsou automobily tohoto typu velice drahé a pro běţný provoz tedy nepouţitelné, ale velmi 

optimistické odhady předpokládají jejich širší nasazení v provozu do 5 let. Skutečnost však 

bude pravděpodobně jiná a masového nasazení se dočkáme aţ někdy po roce 2020. 

 

Výhody: 

 jedná se o maximálně čistý provoz, jediným produktem hoření je vodní pára (bez 

ohledu na zvolenou technologii), 

 z pohledu výroby je moţno vodík brát jako nevyčerpatelný zdroj energie, třebaţe se 

v čisté formě v přírodě prakticky nevyskytuje, 

 vozidla jsou v provozu velmi tichá a vyznačují se také minimálními vibracemi, 

v centrech velkých měst tedy neobtěţují okolí, 

 

Nevýhody: 

 zatím hlavní nevýhodou je vysoká cena vozidel (jedná se o násobky ceny ve vztahu 

k vozidlům se vznětovými nebo záţehovými motory), 

 vysoká výrobní cena vodíku, která je dále zvyšována nutnými výdaji na jeho 

stlačování a zkapalňování, 

 velice nízké oktanové číslo vodíku působí při jeho spalování velmi výrazné klepání 

motoru, 

 ve směsi se vzduchem tvoří vysoce třaskavou směs, coţ s sebou nese další náklady 

na odvětrávání garáţí a také autoservisů, 

 velice řídká síť plnících stanic (v České republice je dle dostupných informací 

pouze jedno plnící místo). 

 

2.5 Hybridní pohon 

Jak jiţ slovo „hybrid“ dává tušit, jedná se v případě hybridních vozidel o takové 

systémy, kdy je k pohonu vyuţito více neţ jedné hnací jednotky. V praxi se jedná převáţně 

o systémy s uspořádáním spalovací motor + generátor + akumulátor + elektromotor, ale 

jsou známy také systémy, kdy je spalovací motor nahrazen například plynovou turbínou. 
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Z konstrukčního hlediska, tedy podle uspořádání pohonných jednotek, rozlišujeme: 

 sériový hybridní pohon - točivý moment se na kola přenáší výhradně pomocí 

elektromotorů, protoţe celý výkon spalovacího motoru se mění na elektrickou 

energii, 

 paralelní hybridní pohon - o pohon kol se můţe postarat jak spalovací motor, tak 

elektromotor, případně oba současně, a to na základě aktuálních provozních 

podmínek, 

 smíšený hybridní pohon - hlavní roli v tomto případě hraje spalovací motor, který 

podle provozních podmínek pohání kola nebo vyrábí elektrickou energii nebo můţe 

plnit obě funkce současně. 

 

O nastavení optimálního jízdního reţimu a druhu pouţitého pohonu se samozřejmě 

stará elektronika na základě okolností provozu, akcelerace (rozjezdu), decelerace (brzdění), 

jízdního stylu a podobně. Často, podobně jako klasická vozidla, jsou dnes hybridy 

vybavovány systémy „Start and Go“, tedy systémy, kdy se při zastavení vozidla vypne 

motor a znovu se spustí aţ v okamţiku rozjezdu. 

 

 

 

Obr.2  Ukázka hybridního pohonu - spalovací motor + elektromotor [5] 

 

Výhody: 

 kombinuje výhody jednotlivých typů pohonů dle aktuálních podmínek provozu, 

 se sníţením spotřeby roste dojezd vozidla na jedno natankování nádrţe, 

 podstatné sníţení produkce emisí, 
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 při provozu v městských aglomeracích podstatné sníţení hluku, 

 není nutné budování nové sítě čerpacích (plnících ) stanic, 

 moţnost vyuţití energie vznikající při brzdění (rekuperace). 

 

Nevýhody: 

 stále ještě vysoká pořizovací cena (moţné eliminovat daňovým zvýhodněním), 

 pouţití akumulátorů zvyšuje hmotnost vozidla, v některých případech také 

zmenšuje velikost zavazadlového prostoru, 

 vyšší podíl elektroniky přináší větší riziko poruch. 

 

2.6 Elektromobily 

Elektromobily lze doporučit zejména do městských aglomerací jako zásobovací 

nebo komunální vozidla. Svým provozem nezatěţují ţivotní prostředí a dojezdové 

vzdálenosti pro ně nejsou v tomto případě problémem. 

 

 

 

Obr.3  EVC P7 a P3 electric - Škoda Praktik [6] 

 

Stále více automobilek se snaţí vozidla s tímto typem pohonu zařadit do své 

nabídky, kdyţ ve většině případů se jedná o varianty jiţ osvědčených modelů se 

spalovacími motory. Příkladem můţe být elektrická zástavba do tuzemského vozu Škoda 

Praktik (obr.3). Masovějšímu nasazení v praxi ještě brání technické problémy, kdy 

omezujícím faktorem jsou zejména akumulátory, které se stále při akceptovatelné velikosti 
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a hmotnosti vyznačují nedostatečnou kapacitou. A právě tento nedostatek společně 

s malým počtem dobíjecích míst bude patrně příčinou toho, ţe se s „čistými“ elektromobily 

v nejbliţší době budeme setkávat na našich silnicích méně neţ s vozidly vyuţívajícími 

pohonů hybridních. 

 

Výhody: 

 vysoká účinnost převodu elektrické energie na pohybovou (aţ 90% oproti 30 ÷ 40% 

u spalovacích motorů), 

 tichý provoz a nulová produkce emisí (nepočítáme-li výrobu elektrické energie), 

 vysoce ekologický provoz - místně nulová produkce emisí, 

 část pohonu je prakticky bezúdrţbovým systémem, nebezpečí poruch je sniţováno 

jednoduchou konstrukcí (bez převodovky, rozvodovky …), 

 moţnost vyuţití odpadní energie při brzdění s ukládáním do akumulátorů. 

 

Nevýhody: 

 diskutabilní uţitná hodnota vozidla, zejména při hodnocení cena / výkon (vysoká 

pořizovací cena), 

 kapacitně dostačující akumulátory mají stále velké rozměry a vysokou hmotnost, 

také je omezen počet nabíjecích cyklů, 

 zvýšená hmotnost  je příčinou niţších dynamických schopností vozidel, 

 omezený akční rádius elektromobilu na jedno nabití, navíc ovlivněný faktory jako 

je hustota provozu, obsazení vozu, mnoţství nákladu a podobně, 

 nedostačující síť dobíjecích míst a dlouhá doba dobíjení. 
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3 CENA POHONNÝCH HMOT 

Cena pohonných hmot, v tuto chvíli mám na mysli cenu tzv. fosilních paliv, je 

v prvé řadě ovlivňována cenou ropy na světových trzích. Její dlouhodobější vývoj je velice 

těţké odhadovat, protoţe ji ovlivňuje celá řada aspektů. 

 

3.1 Cena ropy na světových trzích 

Hlavním faktorem ovlivňujícím cenu ropy je nesporně výše poptávky, závislá na 

globální makroekonomické situaci, coţ dokládají také čísla z nedávné doby, kdy po období 

poměrně stabilního růstu její cena výrazně poklesla během celosvětové krize v období let 

2008 ÷ 2009. Najdou se ale také další neméně důleţité faktory. Můţeme jmenovat 

například politickou stabilitu zemí v oblastech těţby, klimatické podmínky, přírodní 

katastrofy, havárie a další. 

Třebaţe se podstatná část ropy obchoduje mimo burzu, jsou to právě ceny na burze, 

které její cenu určují. Jedná se hlavně o newyorskou komoditní burzu (NYMEX) - ropa 

WTI/Light Crude a Mezinárodní ropnou burzu (International Petroleum Exchange, IPE) 

v Londýně - ropa typu Brent. Vývoj cen ropy na světových trzích za poslední dva roky je 

znázorněn v grafu 1 (zdroj dat [7] a [8]). 

 

 

Graf 1  Vývoj cen ropy Brent a WTI na světových trzích za poslední 2 roky 

 



Diplomová práce 21 

FMMI VŠB - TU Ostrava Mgr. Bc. Radek Šnita 

Dá se předpokládat, ţe cena ropy bude nadále stoupat zejména s tím, jak budou 

klesat celosvětově její zásoby, coţ s sebou přináší stále intenzivnější hledání náhradních 

zdrojů energie a nových způsobů pohonu motorových vozidel. Můţeme jen předpokládat, 

ţe díky výzkumu, vývoji a nástupu nových technologií nehrozí lidstvu nějaká zásadní 

energetická krize. 

 

3.2 Cena zemního plynu 

V úvodní kapitole jsem uvedl, ţe velice vhodnou alternativou pro pohon 

motorových vozidel je zemní plyn (CNG). Jedná se sice také o fosilní palivo, které bývá 

těţeno s ropou vlastně jako vedlejší produkt, ale které má jiţ dříve jmenované výhody, 

zvláště ekonomické a ekologické. 

Kaţdého potenciálního provozovatele vozidla s pohonem na zemní plyn však 

zajímá, zda bude jeho investice do budoucna ochráněna, tedy jestli se nebude dramaticky 

zvyšovat cena tohoto paliva. S předpokládaným nárůstem počtu vozidel s pohonem na 

CNG je těţké tento vývoj odhadnout, ale pohled na vývoj cen zemního plynu na světových 

trzích je zatím optimistický, jak uvádí graf 2. 

 

 

Graf 2  Vývoj ceny zemního plynu na světových trzích za poslední 2 roky 

 

Graf z důvodu moţnosti srovnání s vývojem cen ropy opět uvádí ceny za poslední 

2 roky, měrnou jednotkou je v tomto případě 1 MMBtu (1 milion BTU - milion britských 



Diplomová práce 22 

FMMI VŠB - TU Ostrava Mgr. Bc. Radek Šnita 

termálních jednotek), coţ odpovídá zhruba 28,3 m
3
, případně hodnotě 1,054615 GJ (zdroj 

dat [9]). Z grafu vyplývá, ţe cena zemního plynu naštěstí nekopíruje ceny ropy, třebaţe 

jsou obě komodity do jisté míry vzájemně svázány a za sledované období se drţí na ceně 

kolem 4 dolarů za 1 MMBtu. 

 

3.3 Ceny pohonných hmot v České republice 

Ceny pohonných hmot vyráběných destilací a rafinací z ropy se také v České 

republice odvíjejí od ceny ropy na světových trzích, jak bylo uvedeno v kap.3.1. Vzhledem 

k tomu, ţe téměř 100% spotřeby jsme nuceni nakupovat na západních trzích, pak do hry 

významnou měrou vstupuje aktuální kurz koruny k západním měnám, převáţně 

k americkému dolaru. Svou roli při stanovení ceny pohonných hmot sehrává bez diskuse 

výše spotřeby, sezónnost prodeje, reţie distributorů a prodejců, jejich dohody a podobně. 

A z čeho se skládá výsledná cena benzínu nebo nafty, kterou jako běţný motorista 

zaplatíme u čerpací stanice? Odpověď je následující: 

 ceny produktu (výrobní cena odráţející v sobě cenu vstupní suroviny, běţně se 

jedná o 30 ÷ 35% z konečné ceny), 

 spotřební daně (v České republice jsou benzín a nafta zdaněny daní z minerálních 

olejů, od 1.1.2010 u benzínu ve výši 12,84 Kč / litr, u nafty 10,95 Kč / litr), 

 daně z přidané hodnoty (ve výši 20%), 

 distribuční marţe (náklady na skladování a manipulaci, distribuční náklady, 

velkoobchodní a maloobchodní marţe). 

 

produkt 

konečná 

cena 

spotřební 

daň 

DPH 

20% 

cena 

produktu 
marže 

příjem 

státu 

[Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [% ceny] 

nafta 33,77 10,95 5,63 10,13 7,06 16,58 49,09 

benzín 95 34,11 12,84 5,69 10,23 5,35 18,53 54,31 

 

Tab.1  Sloţení ceny pohonných hmot k 21.3.2011 

 

Předloţené sloţení cen pohonných hmot v ČR nás dovede k zajímavým číslům, jak 

dokládá tabulka 1. Pro výpočet byly pouţity průměrné ceny platné ke dni 21.3.2011 dle 
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informací společnosti CCS, cena produktu je uvaţována ve výši 30%. Z uvedeného je 

zřejmé, ţe podstatnou část ceny pohonných hmot v České republice u obou nejvíce 

vyuţívaných produktů tvoří daně (spotřební a z přidané hodnoty), a to ve výši cca 50%, jak 

je přehledně znázorněno na grafu 3. 

 

 

 

Graf 3  Procentuální skladba ceny benzínu a nafty na trhu v ČR 

 

Pro doplnění, aby bylo patrné, proč stále více motoristů uvaţuje o přechodu na LPG 

nebo CNG, uvádím v grafu 4 vývoj cen benzínu 95 a nafty v České republice za poslední 

2 roky (data viz. [10]). 

 

 

Graf 4  Vývoj ceny pohonných hmot v ČR za poslední 2 roky 
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4 VYUŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU V DOPRAVĚ 

Jak jiţ bylo několikrát v této práci uvedeno, existuje hned několik důvodů, proč je 

potřeba v celosvětovém měřítku hledat nové druhy pohonu motorových vozidel, ať uţ se 

jedná o důvody ekonomické, ekologické nebo prostě skutečnost, ţe zásoby ropy budou 

poměrně brzy vyčerpány. 

Významné místo z pohledu energetické suroviny vzhledem k zásobám, které jsou 

odhadovány na 200 let, jiţ dnes zaujímá v případě pohonu motorových vozidel zemní plyn. 

Jeho vyuţívání je ekonomicky výhodné a odpovídá také poţadavkům na ochranu ţivotního 

prostředí, zejména sníţeným mnoţstvím exhalací vznikajících při spalování [2], [3]. 

Rozvoj a perspektivy vyuţití zemního plynu v dopravě se pokusím nastínit 

v dalších kapitolách,. Je přitom lhostejné, jestli je zemní plyn vyuţíván ve formě stlačené - 

CNG (Compressed Natural Gas) nebo zkapalněné - LNG (Liquefied Natural Gas). 

 

4.1 Doprava a zemní plyn ve světě 

Podle informací dostupných z odborné literatury nebo internetu pokračoval 

v uplynulých dvou letech prudký nárůst počtu vozidel, které vyuţívají k pohonu zemní 

plyn (CNG) a podobně strmý nárůst byl zaznamenán také u nově vybudovaných plnících 

stanic, které jsou samozřejmě nedílnou součástí rozvoje. 

Meziročně se v období let 2009 a 2010 měl počet vozidel zvýšit o 12%, coţ 

v číslech znamená téměř celkově více neţ 12 milionů provozovaných CNG vozidel 

(z původního počtu cca 10,7 milionu na začátku roku 2009). Podobný vývoj ve výši 13% 

byl také u plnících stanic, kterých bylo podle údajů z roku 2010 aktivně provozováno 

bezmála 18 tisíc. Asi nejdynamičtější rozvoj v oblastech mimo Evropu zaznamenal Írán 

(1,95 mil. vozidel), Kolumbie (340 tis. vozidel), Thajsko (193 tis. vozidel) a Korea (26 tis. 

vozidel ) - data například viz. [11]. 

Z pohledu této práce je jistě zajímavým také údaj o počtu autobusů s pohonem na 

CNG, kterých bylo na světě vyuţíváno více neţ 401 tisíc. Statistiku je moţno ještě doplnit 

údajem o počtu těţkých nákladních automobilů, kterých bylo ke konci roku 2010 

provozováno 218 tisíc, coţ znamená meziroční nárůst ve výši cca 33%. 

Třebaţe jiţ bylo řečeno, ţe zásoby zemního plynu jsou zatím více neţ dostatečné, 

je důleţitou informací také údaj o spotřebě zemního plynu. Ta se podle [11] pohybovala 
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v uplynulém roce u CNG na hranici cca 40,8 miliard m
3
 oproti hodnotě 33,9 miliard m

3
 

v roce 2009 (nárůst o 20%). 

Základní přehled prvních 10 zemí na světě s největším procentuálním zastoupením 

motorových vozidel s pohonem na zemní plyn přináší upravená tabulka 2 (data převzata 

z [12] a doplněna o poslední informace z [13]. 

 

země 

počet CNG 

vozidel 

podíl na 

celkovém počtu 
počet CNG stanic 

[ks] [%] [ks] 

Pákistán 2 590 000 20,25 3 000 

Irán 1 950 000 16,74 1 079 

Argentina 1 807 000 16,26 1 851 

Brazílie 1 614 000 14,63 1 771 

Indie 730 000 6,30 500 

Itálie 700 000 5,29 770 

Čína 500 000 4,50 1 339 

Kolumbie 340 000 3,26 485 

Ukrajina 200 000 1,80 283 

Bangladéš 180 000 1,62 463 

 

Tab.2  CNG ve světě; přehled 10 zemí podle podílu vozidel - stav z roku 2010 

 

Pokud se zaměříme na Evropu, která je nám geograficky samozřejmě bliţší, pak 

zjistíme, ţe za světem Evropa vůbec nezaostává. Ve sledovaném období, tedy v letech 

2009 aţ 2010, došlo k nárůstu dokonce o celých 18%, coţ vyjádřeno čísly znamená posun 

z 1,12 milionu evidovaných vozidel s pohonem na zemní plyn v roce 2009 a 1,34 milionu 

v roce 2010. Tento trend potvrzuje také meziroční růst spotřeby zemního plynu v dopravě 

(CNG) o celých 34%, z hodnoty 5 miliard m
3
 v roce 2009 na 8,7 miliard m

3
 v roce 2010. 

S touto změnou naopak nekoresponduje nárůst počtu plnících stanic, kterých přibyly 

„pouze“ 3 procenta. Při cestách Evropou nyní můţeme vyuţít sluţeb cca 3 570 plnících 

stanic CNG. 
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Největšími tahounem vývoje v Evropě bylo v této době Švédsko s rekordním 

růstem ve výši 51%, následované Itálií s růstem 19% (zde s rekordem 700 tisíc vozidel 

celkem) a Německem s nárůstem ve výši 6 procent. 

Pro další intenzivní rozvoj a zvyšování podílu zemního plynu (CNG) v dopravě 

v zemích Evropské unie hovoří také skutečnost, ţe téměř 70% dosud zjištěných zásob 

zemního plynu se nachází v Evropě nebo její bezprostřední blízkosti. Naopak většina ropy 

se do Evropy dováţí. 

Podobně, jako tomu bylo u přehledu vyuţití CNG ve světě, zachycuje tab.3 prvních 

deset evropských zemí s procentuálně nejvyšším podílem vozidel na zemní plyn, doplněná 

o ceny v eurech za 1 kg CNG (viz. [12] a [13]). 

 

země 

počet CNG 

vozidel 

podíl na 

celk. počtu 

počet 

CNG stanic 
cena CNG 

[ks] [%] [ks] [Euro.kg
-1

] 

Itálie 700 000 5,29 770 0,89 

Ukrajina 200 000 1,80 283 - - - 

Rusko 103 000 0,93 226 5,00 

Německo 88 500 0,69 900 0,95 

Bulharsko 80 000 0,54 76 0,42 

Švédsko 28 100 0,28 133 1,70 

Francie 13 000 0,11 125 1,10 

Švýcarsko 7 600 0,07 117 1,10 

Rakousko 6 500 0,06 220 0,89 

Bělorusko 6 000 0,05 30 - - - 

ČR 2 300 0,01 33 0,86 

 

Tab.3  CNG v Evropě; přehled 10 zemí podle podílu vozidel - stav z roku 2010 

 

4.2 Doprava a zemní plyn v České republice 

Zajímavou a patrně málo známou informací z oblasti pohonu motorových vozidel 

zemním plynem v České republice je skutečnost, ţe první automobil byl na tento druh 

pohonu přestavěn jiţ v roce 1981. Brzy následovala vozidla další a tehdejší ČSSR se 
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zařadila celosvětově mezi první země, kde se začala plynofikace v dopravě významně 

prosazovat. Bohuţel tento vývoj v posledních 10 letech 20. století nepokračoval a změna 

nastala aţ po roce 2000. 

Rozvoj pohonu vozidel na zemní plyn (CNG) je dnes plně srovnatelný s okolním 

světem. Ze statistik vyplývá, ţe oproti roku 2008, kdy bylo v České republice evidováno 

cca 1 100 vozidel poháněných CNG, v roce 2010 to bylo jiţ 2 300 vozidel, coţ představuje 

průměrný meziroční nárůst 45%, a to je dokonce více neţ činí průměr okolních zemí. 

Otázkou však zůstává, jak dlouho můţe v budoucnu tento prudký nárůst pokračovat, 

respektive kdy dojde k nasycení trhu. Uvedená čísla o počtech vozidel, včetně rozdělení 

podle kategorií, je potřeba brát s nadhledem, protoţe různé zdroje se v číslech liší. Podle 

některých statistik je na konci roku 2010 registrováno jiţ dokonce 2 700 vozidel. 

Také zvýšení spotřeby CNG potvrzuje vývoj v dané oblasti, kdy podle informací 

České plynárenské unie [14] činila v roce 2010 spotřeba zemního plynu v dopravě více neţ 

10 miliónů m
3
 oproti cca 8 miliónům m

3
 v roce 2009. Meziroční nárůst spotřeby byl tedy 

více neţ 20%. Znamená to sice mírné zpomalení (na přelomu let 2007 aţ 2008 spotřeba 

cca 4,2 miliónů m
3
), ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, ţe s vývojem nových 

technologií dochází ke sniţování spotřeby motorových vozidel. 

Zajímavým údajem je také rozdělení jiţ zmiňovaných přibliţně 2 300 vozidel, které 

jsou v České republice poháněny CNG, do skupin podle velikosti a určení. Dle informací 

dostupných například v [15] se jedná o následující počty: 

 osobní a dodávková vozidla - 1 600 vozidel, 

 autobusy (hromadná přeprava osob) - 450 vozidel, 

 komunální vozidla (svoz odpadu, čistění silnic …) - 12 vozidel, 

 pracovní stroje (vysokozdviţné vozíky, rolby, …) - 16 vozidel, 

 další vozidla (nákladní bez bliţší specifikace) - 222 vozidel. 

 

Procentuální podíly zastoupení jednotlivých typů vozidel s pohonem na CNG v ČR 

v roce 2010 uvádím pro přehlednost v grafu 5. 
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Graf 5  Rozdělení vozidel s pohonem na CNG v ČR v roce 2010 

 

Dalšímu zvyšování podílu vozidel s pohonem na zemní plyn v České republice 

nejspíše brání stále nedostatečná síť plnících stanic, zvláště pak těch veřejných, jejichţ 

sluţeb by mohli vyuţívat také majitelé soukromých vozidel. K březnu 2011 bylo v ČR 

evidováno celkem 33 veřejných plnících stanic CNG, jejichţ seznam uvádím v příloze 2 

a graficky jsou znázorněny na obr.4 (převzato a upraveno např. z [15] a [16]. Oproti roku 

2008, kdy bylo v provozu 18 veřejných stanic, je to sice nárůst ve výši 83%, ale přesto 

pohled na mapu odhalí několik téměř nepokrytých oblastí. 

 

 

 

Obr.4  CNG stanice v ČR - stav ke konci roku 2010 a plán do roku 2011 
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4.3 Legislativní podpora CNG v Evropě 

Základním impulsem, který nastartoval proces podpory ve vyuţití alternativních 

paliv v dopravě na evropském kontinentu, bylo stále se horšící ţivotní prostředí na konci 

20. století, zejména pak situace v oblasti vývoje mnoţství emisí z výfukových plynů (oxidů 

a aerosolů, karcinogenních polyaromatických sloučenin a podobně). 

Opatření pak na sebe nenechala dlouho čekat a jiţ od roku 1993 byla přijímána 

Evropským parlamentem a Evropskou komisí první z nich. Základem opatření má být 

nejprve zavádění biopaliv v dopravě a od roku 2001 pak v horizontu 20 let postupné 

nahrazení části vozidel poháněných klasickými palivy (benzín, nafta) vozidly s pohony 

alternativními s tím, ţe největší vyuţití se předpokládá u zemního plynu (CNG). 

Mezi základní a nejznámější dokumenty přijaté v oblasti podpory alternativních 

paliv bezesporu patří: 

 Rozhodnutí Rady EU č.93/500/EHS (září 1993) - dává členským zemím EU úkol 

s termínem plnění do roku 2005 v podobě nahrazení 5% paliv v dopravě palivy 

z obnovitelných zdrojů, 

 Stanovisko Rady EU (říjen 1997) - tímto dokumentem bylo rozhodnuto o podpoře 

pohonných hmot s obsahem bioethanolu, 

 Bílá kniha Evropské dopravní politiky s podtitulem “Evropská dopravní politika 

pro rok 2010, čas rozhodnutí” (září 2001) - je povaţována za opravdový základ 

s tím, ţe uloţila výrobcům automobilů do roku 2008 sníţit o 25% emise CO 

u nových vozidel a dále se věnuje vyuţití alternativních paliv především v oblasti 

osobní dopravy, 

 Program pro vyuţití alternativních pohonných hmot v dopravě (listopad 2001) - 

cílem programu, který je naplňován tzv. balíčkem opatření, je nahradit do roku 

2020 aţ 23% motorových paliv z ropy (motorové benzíny a nafty) palivy 

alternativními, zvláště pak zemním plynem, biopalivy, případně vodíkem s tím, ţe 

byl stanoven postupný nárůst podílu alternativních paliv k letům 2010, 2015 a 2020 

(u zemního plynu se jedná o 2, 5 a 10 procent), 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES (květen 2003) - základem je 

zajištění povinného podílu biosloţek v motorovém benzínu a naftě do konce roků 

2005 a 2010 ve výši 2, respektive 5,75%, včetně přijetí patřičné legislativy v dané 

zemi do konce roku 2004, 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/96/ES (říjen 2003) - Směrnice 

umoţnila členským státům EU sníţit sazbu spotřební daně na biopaliva nebo jejich 

směsi, pokud jsou vyuţívána jako motorová paliva, 

 nezávazná zpráva přijatá 570 poslanci Evropského parlamentu, která poţaduje do 

roku 2020 sníţení emisí skleníkových plynů o 25 ÷ 40% oproti stavu z roku 1990 

s pokračováním vývoje aţ do roku 2050 a dosaţení poklesu celkem o 80%. 

 

Pokud budeme pátrat po konkrétních příkladech podpory alternativních paliv 

v dopravě v rámci Evropy (zemní plyn nevyjímaje), pak narazíme s vyuţitím různých 

zdrojů (například dle [17]) podle zemí na následují pobídky: 

 Finsko, Francie, Itálie, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko - výrazné 

sníţení spotřební daně na zemní plyn vyuţívaný jako palivo v dopravě, 

 Belgie, Bulharsko, Estonsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Polsko, Řecko 

- v těchto zemích je spotřební daň na CNG nulová, 

 ve Francii platí podpora na koupi automobilu s výrazně sníţenou produkcí emisí 

CO2 (do 120 g.km
-1

) aţ do výše 1 000 euro na vozidlo, 

 v Anglii se například Londýn rozhodl podpořit čistotu ve městě tak, ţe chce do 

roku 2012 provozovat pouze „čisté“ autobusy, a to v počtu 8 000 kusů, 

 v Německu jsou města rozdělena na tzv. ekologické zóny, do kterých mají 

automobily právo vjezdu podle mnoţství vypouštěných emisí s tím, ţe vozidla na 

zemní plyn mohou do všech těchto zón. Toto nařízení, známé jako „plaketová 

vyhláška“, je v platnosti od roku 2008. 

 

4.4 Legislativní podpora CNG v České republice 

V dnešním globalizovaném světě není moţné, aby si jeden stát ţil v izolaci 

vlastním ţivotem a netýkaly se ho problémy okolních zemí. Proto je samozřejmé, ţe také 

Česká republika se dostala do situace, kdy byla donucena řešit problémy se znečištěním 

ţivotního prostředí, zejména v případě emisí oxidů síry (SO2), uhlíku (CO, CO2), dusíku 

(NOx) nebo polétavého prachu. Mezi hlavní znečišťovatele mimo velkých průmyslových 

podniků patří malé zdroje tepla (vytápění rodinných domů) a provoz motorových vozidel. 

Pro velké podniky dnes platí limity pro vypouštění škodlivých látek do ovzduší 

(tzv. emisní povolenky), v případě malých zdrojů zahrnujících vytápění rodinných domů 

a bytů byly v uplynulých letech prostřednictvím Ministerstva ţivotního prostředí České 
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republiky a Státním fondem ţivotního prostředí investovány nemalé částky do plynofikací 

měst a obcí. Tento pozitivní trend v oblasti ochrany ţivotního prostředí se vlády ČR 

rozhodly dále podpořit legislativou a pobídkami v oblasti dopravy. Některé z nich jsou 

uváděny například v [18]. 

Postupným vývojem, podobně jako ve světě, se také Česká republika stále více 

přiklání k vyuţití zemního plynu k pohonu motorových vozidel, a proto logicky podstatná 

část podpory směřuje tímto směrem. Následující řádky představují významné legislativní 

dokumenty, usnesení a dohody, které byly v uplynulých několika letech přijaty státem na 

straně jedné a plynárenskými společnostmi na straně druhé, to vše s cílem podpořit rozvoj 

a pouţití ekologicky čistých paliv v dopravě. Jednalo se především o následující 

chronologicky řazené kroky: 

 Usnesení vlády ČR č. 563 (květen 2005) - dokumentem vláda přijala tzv. Bílou 

knihu Evropské dopravní politiky z roku 2001 a uloţila rozpracovaní jejich cílů do 

podmínek České republiky, 

 Dohoda mezi MPO ČR a plynárenskými společnostmi (březen 2006) - jedná se 

vlastně o dobrovolnou dohodu, kde se plynárenské společnosti zavázaly do roku 

2020 vystavět na území České republiky 100 plnících stanic CNG v hodnotě 

bezmála 1 miliardy korun a dalším oboustranným projektům, 

 Národní program sniţování emisí České republiky (červen 2007) - je základním 

dokumentem v ochraně ţivotního prostředí, který mimo jiné klade důraz na vyuţití 

nových ekologických technologií a podporu ekologických paliv, 

 stabilizace spotřební daně na CNG (2007) - rozhodnutím vlády ČR se stanovuje 

s účinností od roku 2007 nulová spotřební daň na CNG s tím, ţe tato bude nulová 

do konce roku 2011 a pak se bude do roku 2020 postupně navyšovat aţ na hodnotu 

3 355,- Kč za tunu, coţ v přepočtu znamená 2,35 Kč.m
-3

 (viz. graf 6), 

 Zákon č. 246/2008 Sb., který novelizuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční 

(červenec 2008) - mimo daňového zvýhodnění nových vozidel do celkového stáří 

108 měsíců od první registrace stanovuje také s účinností od roku 2009 nulovou 

sazbu silniční daně pro vozidla určená k dopravě osob nebo vozidla pro dopravu 

nákladů s nejvyšší povolenou hmotností 12 tun, pokud vyuţívají pohon šetrný 

k ţivotnímu prostředí (elektro, LPG, CNG, E85, vodík a jejich kombinace), 
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Graf 6  Vývoj spotřební daně na CNG v ČR v letech 2006 ÷ 2020 

 

 Usnesení vlády ČR č. 1592 - Program obměny vozového parku veřejné správy za 

„ekologicky přátelská“ vozidla (prosinec 2008) - dokument stanoví, aby do roku 

2014 bylo u vozidel vyuţívaných ve stání správě dosaţeno podílu ekologicky 

čistých vozidel ve výši 25%. 

 

Jistě by bylo moţné hovořit o dalších dokumentech, ale ekonomové ve firmách jistě 

raději hovoří o tom, jak se podpora obměny vozového parku a nových technologií projeví 

v penězích. To znamená, jestli je moţné zvýšenou cenu pořizovaného vozidla nějakým 

způsobem sníţit. 

Příkladem takové podpory můţe být například pořízení nového autobusu pro 

hromadnou dopravu osob. V rámci „Programu obnovy vozidel veřejné autobusové 

dopravy“ schváleného pro léta 2008 ÷ 2013 (mimo jiné schváleno také Evropskou komisí) 

je moţné pro nejčastěji zastoupená vozidla vyuţít následující podpory: 

 dotace na obnovu vozového parku autobusů - maximální výše podpory je 25% 

z pořizovací ceny autobusu, 

 dotace na plynový nebo elektrický pohon - navýšení podpory max. o 50% rozdílu 

ceny naftového a ekologicky čistého autobusu, 

 dotace na nízkopodlaţní autobus - navýšení podpory max. o 50% rozdílu ceny 

standardního a nízkopodlaţního vozidla. 
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Konkrétní částky je v rámci této práce poměrně těţké stanovit, protoţe se výše 

podpory vyhlašuje v platném období programu pro kaţdý rok samostatně, v případě dotace 

na obnovu vozového parku jsou vţdy vztaţeny na délku autobusu a skutečnost, zda se 

jedná o linkovou nebo městskou dopravu. Vţdy však platí, ţe se jedná o ceny bez DPH. 

Jistě potěšující zprávou pro dopravce je fakt, ţe plynárenské společnosti ještě nad tento 

rámec poskytují na kaţdý nový autobus s pohonem na zemní plyn (CNG) příspěvek ve 

výši 200 tisíc Kč. 
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5 EKONOMICKÉ OTÁZKY PROVOZU CNG VOZIDEL 

V této kapitole se budu zabývat ekonomickými otázkami, které si jistě poloţil 

kaţdý, kdo uvaţuje nad pořízením vozidla na CNG, bez ohledu na to, zda se jedná o osobu 

fyzickou a bude takové vozidlo pouţívat pro své soukromé jízdy nebo osobu právnickou 

a bude vozidla vyuţíváno v podnikání (k přepravě osob nebo zboţí). 

 

5.1 Osobní vozidla v ČR poháněná zemním plynem 

Pořízení osobního motorového vozidla s pohonem na zemní plyn (CNG) není 

v České republice v současné době problém. Nabídka napříč automobilovými značkami je 

poměrně bohatá a záleţí pouze na přání zákazníka, pro kterého výrobce a jaký model se 

rozhodne. 

 

 

 

Obr.5  Umístění tlakových nádob ve voze VW Passat Variant předchozí generace 

 

Samozřejmě existuje také moţnost dodatečné zástavby pohonu CNG do stávajícího 

vozidla [1], ale za předpokladu, ţe je vozidlo poháněno záţehovým (benzínovým) 

motorem. Je však nutné si uvědomit, ţe přestavba je vlastně zásahem do konstrukce, coţ 

můţe mít za následek mimo zmenšení zavazadlového prostoru také například ztrátu 

záruky. Výhodu originální zástavby od výrobce ukazuje umístění tlakových nádob u vozu 
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VW Passat Variant předchozí generace (obr.5, zdroj [19]), kde nedošlo ke zmenšení 

zavazadlového prostoru, pouze rezervní kolo bylo nahrazeno lepící sadou. 

 

Pro porovnání celkových nákladů na pořízení a provoz osobního automobilu 

s různými pohonnými jednotkami jsem si vybral nový Volkswagen Passat Variant, tedy 

vůz v provedení kombi (obr.6, zdroj [20]). Důvodů k tomuto výběru bylo hned několik: 

 jedná se o vozidlo vyšší střední třídy, 

 jedná se o nový model právě uvedený do prodeje, 

 provedení kombi splňuje nároky mnoha českých řidičů na velikost zavazadlového 

prostoru, 

 výrobce vozidlo nabízí s různými druhy pohonných jednotek (benzín, nafta, CNG), 

 existuje navíc verze BMT (Blue Motion Technology) jako ekologicky šetrná, 

 je moţné porovnat různé motorizace s podobnými výkony motoru. 

 

 

 

Obr.6  Nový VW Passat Variant, modelový rok 2011 

 

Z bohaté nabídky motorizací byly nakonec vybrány modely v základní výbavě se 

6 stupňovou manuální převodovkou a s motory: 

 benzín 1,4 TSI 90 kW (122 k), 

 benzín 1,4 TSI BMT 90 kW (122 k), 

 nafta 2,0 TDI BMT 103 kW (140 k), 

 CNG 1,4 EcoFuel TSI 110 kW (150 k). 
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Základní technické parametry výše vybraných motorizací osobního automobilu 

Volkswagen Passat Variant uvádí přehledně tabulka 4, a to včetně pořizovací ceny - zdroj 

informací [21]. Další technické specifikace jsou uvedeny v příloze 1. Z tabulky vyplývá, ţe 

ekologicky šetrné k ţivotnímu prostředí nemusí nutně znamenat pomalejší a „lenivější“. 

Udávané hodnoty maximální rychlosti a zrychlení jsou naprosto srovnatelné, u vozidla 

s pohonem na zemní plyn jsou dokonce lepší, coţ můţe být mimo jiné způsobeno vyšším 

cetanovým číslem CNG oproti benzínu a naftě. 

 

parametr 

motorizace 

1,4 TSI 

90 kW 

1,4 TSI BMT 

90 kW 

2,0 TDI BMT 

103 kW 

1,4 EcoFuel 

TSI 110 kW 

pořizovací cena, 

včetně 20% DPH [Kč] 
606 400 608 400 675 800 726 300 

zdvihový objem [cm
3
] 1390 1398 1968 1390 

maximální točivý 

moment [N.m] 
210 200 320 220 

CO2 zplodiny [g.km
-1

] 149 142 119 119 

palivo BA95 BA95 nafta CNG 

pohotovostní 

hmotnost [kg] 
1473 1484 1571 1626 

maximální 

rychlost [km.h
-1

] 
200 202 210 212 

zrychlení 

0-100 km.h
-1

 [s] 
10,6 10,6 10,0 9,9 

spotřeba paliva, 

kombinovaný provoz 

[l/100 km] nebo 

[kg/100 km] 

6,4 6,1 4,6 4,3 

 

Tab.4  Technické parametry vybraných motorizací VW Passat Variant 

 

V další části kapitoly se pokusím srovnat dříve uváděné modifikace automobilu 

VW Passat Variant z pohledu ekonomiky provozu a výhodnosti investice do cenově 

draţšího modelu. Základem pro srovnání bude: 

 kombinovaná spotřeba udávaná výrobcem automobilu (viz. tab.4), 

 průměrné ceny pohonných hmot včetně DPH (benzínu 95 a nafty) platné ke dni 

21.3.2011 dle informací společnosti CCS (viz. kap.3.3), 
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 průměrná cena CNG včetně DPH platná od 1.3.2011; cena je vypočtena jako 

průměrná hodnota cen ze 32 veřejných plnících stanic v České republice (viz. 

příloha 2) podle informací zveřejňovaných na [22], 

 doporučená prodejní cena automobilu (včetně DPH 20%), viz. tab.4. 

 

V případě ceny CNG a kombinované spotřeby CNG je vhodné upozornit na 

skutečnost, ţe obě hodnoty jsou běţně udávány v kg nebo m
3
, kdyţ mezi hodnotami platí 

vztah: 

 1 kg CNG = 1,4 m
3
 CNG. 

Pro doplnění ještě uvádím další obecně pouţívané vztahy při srovnávání pohonů na 

benzín, naftu a CNG, tedy: 

 1 m
3
 CNG ≈ 1 l benzínu, 

 1 m
3
 CNG ≈ cca 0,8 l nafty. 

 

Při výpočtu a porovnání jsou zohledněny pouze ceny pohonných hmot, spotřeba 

paliva v kombinovaném provozu a pořizovací ceny automobilů, naopak nejsou zahrnuty 

náklady na amortizaci vozidla, pravidelné servisní prohlídky (včetně výměny provozních 

kapalin nebo revizí tlakových nádob v případě CNG), silniční daň a další (tab.4 a 5). 

 

parametr 

motorizace 

1,4 TSI 

90 kW 

1,4 TSI BMT 

90 kW 

2,0 TDI BMT 

103 kW 

1,4 EcoFuel 

TSI 110 kW 

palivo BA95 BA95 nafta CNG 

cena pohonných hmot 

[Kč.l
-1

] nebo [Kč.kg
-1

] 
34,11 34,11 33,77 23,50 

spotřeba paliva, 

kombinovaný provoz 

[l/100 km] nebo 

[kg/100 km] 

6,4 6,1 4,6 4,3 

cena pohonných hmot 

na ujetí 1 km [Kč] 
2,18 2,08 1,55 1,01 

 

Tab.5  Přehled cen pohonných hmot a nákladů na 1 km pro modely VW Passat Variant 

 

Z tab.5 vyplývá, ţe nejméně výhodný z pohledu ceny pohonných hmot potřebných 

pro ujetí 1 kilometru je vozidlo s benzínovým motorem. Dále je zřejmé, ţe úspora nákladů 
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vynaloţených na pohonné hmoty v případě vozidla s benzínovým motorem „s“ nebo „bez“ 

technologie BMT je minimální, stejně jako rozdíl v pořizovací ceně, proto pro přehlednost 

dalšího srovnávání volím pouze jeden model s touto motorizací. 

Ekonomické srovnání, při kterém vyuţívám známých pořizovacích cen motorizací 

a vypočtených nákladů na ujetí 1 km, uvádím v následující tab.6. Pro výsledné porovnání 

nákladů (úspor) jsem zvolil ujetou vzdálenost 250 tisíc kilometrů, udávající kilometrový 

průběh, kterého jsou současná vozidla schopna dosáhnout bez zvýšených nákladů na 

pravidelný servis a opravy. 

 

parametr 
motorizace 

1,4 TSI 2,0 TDI BMT 1,4 EcoFuel  

palivo BA95 nafta CNG  

pořizovací cena, 

včetně 20% DPH [Kč] 
606 400 675 800 726 300  

cena pohonných hmot 

na 1 km [Kč] 
2,18 1,55 1,01  

parametr 

srovnání motorizací 

1,4 TSI 

1,4 TSI 

proti 

2,0 TDI BMT 

2,0 TDI BMT 

proti 

1,4 EcoFuel 

1,4 TSI 

proti 

1,4 EcoFuel 

porovnání paliva BA95 BA95 / nafta nafta / CNG BA95 / CNG 

navýšení pořizovací 

ceny [Kč] 
- 69 400 50 500 119 900 

sníţení ceny poh. hmot 

na 1 km [Kč] 
- 0,63 0,54 1,17 

sníţení ceny poh.hmot 

na 1 km [%] 
- 28,90 34,84 53,67 

návratnost rozdílu 

pořizovací ceny [km] 
- 110 159 93 519 102 479 

cena poh. hmot 

na 250 tis. km [Kč] 
545 000 387 500 252 500 - 

úspora ceny poh. hmot 

na 250 tis. km [Kč] 
- 157 500 135 000 292 500 

náklady na 250 tis. km, 

vč. poř.ceny vozu [Kč] 
1 151 400 1 063 300 978 800 - 

úspora na 250 tis. km, 

vč. poř.ceny vozu [Kč] 
- 88 100 84 500 172 600 

 

Tab.6  Ekonomické posouzení dostupných druhů pohonů VW Passat Variant 
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Graf 7  Porovnání pořizovacích cen motorizací VW Passat a nákladů na ujetí 1 km 

 

 

 

Graf 8  Porovnání nákladů různých motorizací VW Passat na ujetí 250 tis. km 

 

Výsledky v tabulkách 5, 6 a jejich prezentace v grafech 7 a 8 potvrzují očekávaný 

fakt, ţe investice do novějších technologií, ať uţ se jedná o nový vznětový motor nebo 

pohon na zemní plyn (CNG), se vyplatí, pokud ale zrovna nepatříte mezi tzv. „sváteční 

řidiče“ s malým ročním kilometrovým průběhem. Zvýšené pořizovací náklady se majiteli 

vrátí po ujetí cca 100 tisíc kilometrů. Výpočet platí pro stávající ceny vozidel, spotřební 

daně na pohonné hmoty a další faktory, u kterých je samozřejmě těţké odhadovat budoucí 

vývoj. 
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5.2 Zemní plyn v autobusové dopravě v České republice 

Kaţdý, kdo sleduje vývoj v oblasti vyuţití zemního plynu v  dopravě v České 

republice, bude patrně souhlasit s tvrzením, ţe nejdynamičtější je v tomto směru vývoj 

v autobusové dopravě, zvláště pak v městské hromadné dopravě osob. Podíváme-li se na 

registrace nových vozidel v ČR v období leden aţ prosinec 2010, zjistíme například dle 

[23] nebo [24] následující počty: 

 169 236 osobních automobilů, z toho 150 automobilů na CNG (0,09%), 

 11 576 malých uţitkových automobilů, 

 5 445 nákladních automobilů, 

 751 autobusů, z toho 36 autobusů na CNG (4,79%), 

 

coţ jen potvrzuje výše uvedené tvrzení o dynamickém nástupu zemního plynu 

zejména v hromadné dopravě osob. Pokud navíc uváţíme, ţe z celkového počtu nových 

autobusů je 199 z nich (26,5%) určeno pro městský provoz a CNG autobusy směřují právě 

do městských aglomerací, pak z uvedeného plyne, ţe v loňském roce byl téměř kaţdý 

5 městský autobus (18%) vybaven pohonem na zemní plyn. 

V České republice zatím v průběhu let získalo osvědčení k provozu svých autobusů 

s pohonem na zemní plyn (CNG) celkem 6 výrobců, jmenovitě jde o značky Irisbus Iveco, 

Karosa, Mercedes Benz, SOR, TEDOM a Solaris. Jelikoţ však Irisbus Iveco je vlastně 

nástupcem značky Karosa ve Vysokém Mýtě, jde ve skutečnosti pouze o 5 výrobců. 

A právě těchto 5 výrobců se podělilo o podstatnou část trhu nových autobusů 

registrovaných v České republice v roce 2010, jak dokládá tabulka 7, převzatá z [24]. 

Bohuţel se mi nepodařilo zjistit, kolik vozidel s pohonem na zemní plyn bylo dodáno 

konkrétním výrobcem. Zajímavostí zůstává fakt, ţe přes různé druhy podpor na obměnu 

vozového parku poklesl prodej nových autobusů v roce 2010 oproti roku 2009 o 24 kusů, 

coţ má mimo jiné faktory za následek, ţe se opět zvýšilo stáří vozidel v hromadné dopravě 

osob a na konci roku 2010 dosahoval podle CRV (Centrální Registr Vozidel) průměrný 

věk autobusů 14,38 roků. 
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značka autobusu 
registrace 2010 

[ks] 

registrace 2010 

[%] 

SOR 275 36,62 

Irisbus Iveco 241 32,09 

Mercedes Benz 115 15,31 

TEDOM 20 2,66 

Solaris 15 2,00 

ostatní (celkem 17 značek) 85 11,32 

 

Tab.7  Registrace nových autobusů v ČR v roce 2010 podle značek 

 

Jak jiţ bylo uvedeno v kap.4.2, je v současné době v ČR dopravci provozováno 

s pohonem na zemní plyn na 450 autobusů (vozidel pro hromadnou přepravu osob). Na 

pomyslné špičce ve vyuţívání CNG autobusů jsou: 

 Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. - 50 vozidel, 

 FTL - First Transport Lines, a.s.,  Prostějov - 42 vozidel, 

 ČSAD Česká Lípa, a.s. - 40 vozidel, 

 ČSAD Havířov a.s. - 31 vozidel, 

 ČSAD Liberec, a.s. - 16 vozidel, 

 Znojemská dopravní společnost - Psota s.r.o. - 16 vozidel, 

 COMETT PLUS, spol. s r.o., Tábor - 15 vozidel, 

 Dopravní podnik města Pardubice, a.s. - 14 vozidel 

 a další (Přerov, Karlovy Vary, Trutnov …). 

 

Je aţ zaráţející, ţe tak velké městské aglomerace, jakými bezesporu Praha, Brno 

a Ostrava jsou, se k projektům s nasazením autobusů s pohonem na zemní plyn dosud 

nepřihlásily, třebaţe také tato města trápí problémy se znečištěným ovzduším nebo vysoké 

ceny nafty. Dopravní podnik Ostrava, a.s. však jiţ tato vozidla začal na svých vybraných 

linkách testovat. 

Z pěti jiţ dříve zmíněných výrobců autobusů v České republice se na našich 

silnicích, respektive ve městech, setkáváme s vozidly tří z nich. Bez udání pořadí se jedná 

o autobusy: 
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 SOR BNG 12, SOR NBG 12 a SOR NBG 18, městský nízkopodlaţní autobus, 

výrobce SOR, spol. s r.o., Libchavy u Ústí nad Orlicí, 

 Citelis 12M CNG EVV a Citelis 18M CNG EVV, městský nízkopodlaţní autobus, 

výrobce Iveco Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto, 

 TEDOM C12 G a TEDOM C18 G (obr.7), městský nízkopodlaţní autobus, výrobce 

TEDOM, s.r.o. divize BUS, Třebíč. 

 

Technické listy vybraných modelů jednotlivých výrobců jsou uvedeny v přílohách 

3, 4 a 5, doplněných pro srovnání ještě o autobus Irisbus Citelis 12M Diesel v příloze 6, 

tedy zástupcem s klasickým naftovým motorem. 

Výrobce SOR, spol. s r.o., Libchavy dodává na trh také meziměstské nízkopodlaţní 

autobusy SOR CG 12 a SOR CNG 12, vhodné na přepravu osob na kratší aţ střední 

vzdálenosti. Podobně výrobce TEDOM, s.r.o., Třebíč vyrábí také příměstský autobus typu 

Low Entry s označením TEDOM L12 G. 

 

 

 

Obr.7  Městský nízkopodlaţní autobus TEDOM C18 G [25] 

 

Pro ekonomické zhodnocení výhodnosti, respektive návratnosti zvýšené ceny 

autobusu s pohonem na zemní plyn (CNG), bylo největším problémem získat relevantní 

údaje, zejména údaje o pořizovací ceně autobusů a výši spotřeby pro lehký a těţký městský 

provoz, které nejsou uvedeny ani v technických listech uváděných v přílohách 3 aţ 6. 

Nakonec se potřebné podařilo získat z různých zdrojů, od provozovatelů vozidel (Dopravní 

podnik Ostrava, a.s., ČSAD Havířov, a.s.) aţ po zdroje na internetu, např. [26]. 
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Orientační ceny srovnatelných 12 metrových autobusů (v tomto případě bez 

záruky) jsou v tabulce 8. Dá se tedy říci, ţe průměrné navýšení ceny v případě autobusu 

s pohonem na zemní plyn (CNG) oproti vozidlu naftovému je ve výši 1,2 mil. Kč. 

 

značka autobusu 
nafta 

[Kč] 

CNG 

[Kč] 

navýšení ceny 

[Kč] 

SOR řady 12 

městský nízkopodlaţní 
3 300 000 4 900 000 1 600 000 

Irisbus Iveco řady 12M 

městský nízkopodlaţní 
5 700 000 6 800 000 1 100 000 

TEDOM řady C12 

městský nízkopodlaţní 
5 000 000 5 900 000 900 000 

 

Tab.8  Orientační ceny nových autobusů výrobců v ČR podle značek 

 

Jelikoţ jsou si autobusy po technické stránce velmi podobné a například výrobce 

SOR, spol. s r.o., Libchavy pouţívá ve svých vozidlech stejné motory Cursor 8 CNG EVV 

jako firma Iveco Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto, zvolil jsem pro srovnání naftového 

a CNG autobusu modely Irisbus Citelis 12M CNG EVV a Citelis 12M Diesel právě od 

výrobce z Vysokého Mýta. 

Dále bylo pro srovnání vyuţito následujících údajů: 

 kombinované spotřeby autobusů pro městský (těţký) a meziměstský (lehčí) provoz, 

 průměrné velkoobchodní ceny nafty bez DPH platné ke dni 21.3.2011, např. nafta 

motorová ČSN EN 590 (ČEPRO) [27], 

 průměrné ceny CNG bez DPH platné od 1.3.2011 (viz. cena u veřejných stanic dle 

kap.5.1); přepočtené na cenu v Kč.m
-3

 bez DPH, 

 průměrný denní kilometrový průběh vozu 150 km, tedy cca 55 tisíc km ročně, 

 deklarovaná ţivotnost autobusu v městském provozu cca 12 let. 

 

Do srovnání naopak nebylo zahrnuto: 

 náklady na AdBlue, coţ je vysoce kvalitní roztok močoviny, který je u naftových 

motorů přidáván k palivu z důvodu splnění emisní normy Euro 5 a jeho spotřeba 

odpovídá cca 5% spotřeby nafty, 

 vedlejší náklady na provoz CNG autobusů (vybavení dílen, tlakové zkoušky …), 

 výše moţných dotací na pořízení CNG autobusu. 
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parametr 

model Citelis / typ provozu 

12M Diesel 

těţký provoz 

12M CNG 

těţký provoz 

12M Diesel 

lehčí provoz 

12M CNG 

lehčí provoz 

palivo nafta CNG nafta CNG 

cena pohonných hmot 

[Kč.l
-1

] nebo [Kč.m
-3

] 
26,92 14,00 26,92 14,00 

průměrná spotřeba 

paliva [l/100 km] nebo 

[m
3
/100 km] 

45 55 35 42 

cena pohonných hmot 

na ujetí 1 km [Kč] 
12,11 7,70 9,42 5,88 

 

Tab.9  Přehled cen pohonných hmot a nákladů na 1 km pro autobusy Irisbus Citelis 12M 

 

 

 

Graf 9  Porovnání cen autobusů Irisbus Citelis 12M Diesel a CNG a nákladů na ujetí 1 km 

 

Také v případě dopravních prostředků určených pro hromadnou přepravu osob se 

potvrdil předpoklad o ekonomičtějším provozu vozidel poháněných zemním plynem. 

Návratnost zvýšené investice po ujetí cca 250 ÷ 300 tisíc kilometrů podle typu provozu se 

můţe zdát vysoká, ale je třeba si uvědomit, ţe ve výpočtu nebyla uvaţována dotace státu, 

případně příspěvek plynárenských společností. Získané výsledky jsou mimo tabulky 9 a 10 

přehledně zobrazeny také v grafech 9 a 10. 
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parametr 

model Citelis / typ provozu 

12M Diesel 

těţký provoz 

12M CNG 

těţký provoz 

12M Diesel 

lehčí provoz 

12M CNG 

lehčí provoz 

palivo nafta CNG nafta CNG 

pořizovací cena, 

bez DPH [Kč] 
5 700 000 6 800 000 5 700 000 6 800 000 

cena pohonných hmot 

na 1 km [Kč] 
12,11 7,70 9,42 5,88 

parametr 

srovnání model Citelis / typ provozu 

12M Diesel 

těţký provoz 

12M CNG 

těţký provoz 

12M Diesel 

lehčí provoz 

12M CNG 

lehčí provoz 

porovnání paliva - nafta / CNG - nafta / CNG 

navýšení pořizovací 

ceny [Kč] 
- 1 100 000 - 1 100 000 

sníţení ceny poh. hmot 

na 1 km [Kč] 
- 4,41 - 3,54 

sníţení ceny poh.hmot 

na 1 km [%] 
- 36,42 - 37,58 

roční cena poh. hmot 

na 55 tis. km [Kč] 
666 050 423 500 518 100 323 400 

roční úspora ceny 

poh. hmot [Kč] 
- 242 550 - 194 700 

návratnost rozdílu 

pořizovací ceny [km] 
- 249 433 - 310 734 

cena poh. hmot za 

12 let provozu [Kč] 
7 992 600 5 082 000 6 217 200 3 880 800 

úspora ceny poh. hmot 

za 12 let provozu [Kč] 
- 2 910 600 - 2 336 400 

náklady za 12 let, 

vč. poř.ceny vozu [Kč] 
13 692 600 11 882 000 11 917 200 10 680 800 

úspora za 12 let, 

vč. poř.ceny vozu [Kč] 
- 1 810 600 - 1 236 400 

 

Tab.10  Ekonomické posouzení modelů autobusů Irisbus Citelis 12M Diesel a CNG 
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Graf 10  Porovnání nákladů autobusů Irisbus Citelis 12M Diesel a CNG za 12 let provozu 

 

5.3 Srovnáváme osobní automobil a hromadnou dopravu 

Není ţádným tajemstvím, ţe situace spojená s vývojem ţivotního prostředí se 

v posledních letech nevyvíjí tím správným směrem. Kaţdoročně především v zimních 

měsících zaţíváme na vlastní kůţi její nepříznivé dopady na lidský organismus. Pokud se 

sejde několik faktorů, mezi které patří zejména povětrnostní situace a produkce škodlivin, 

ať uţ se jedná o velké průmyslové znečišťovatele nebo dopady všech druhů dopravy, pak 

zaţíváme velmi těţká období smogových situací. 

Dá se říci, ţe situace je dlouhodobě velmi váţná v ostravském regionu, kde zvláště 

hodnoty polétavého prachu jsou v zimních měsících trvale na vysokých hodnotách a často 

několikanásobně překračují hodnoty povolené. Samozřejmě mimo polétavého prachu hrají 

důleţitou roli také další koncentrace znečišťujících látek, mezi které patří SO2, NO2, CO 

a podobně. 

Situaci přímo v Ostravě se vedení města rozhodlo řešit opatřením, kdy při vyhlášení 

smogové situace je hromadná doprava provozovaná DPO v městských zónách 1 ÷ 4 pro 

cestující zdarma. Pozitivní přínos tohoto opatření je často vnímán negativně a je těţké 

posoudit, nakolik se sníţí počet automobilů v ulicích. Je moţné však posoudit (v rámci 

dostupných informací), kolik znečisťujících látek vyprodukuje na jednoho cestujícího na 

stanovenou vzdálenost autobus a kolik osobní automobil, a to v závislosti na obsazení 

těchto vozidel. 
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Jelikoţ jsou v různých částech této práce posuzovány ekonomické otázky provozu 

vozidel s klasickým pohonem a CNG, proto se v následující tab.11 objevují také. 

 

parametr 
Irisbus Citelis VW Passat Variant 

12M Diesel 12M CNG 2,0 TDI 1,4 TSi CNG 

palivo nafta CNG nafta CNG 

spotřeba paliva 

[l/100 km] nebo 

[kg/100 km] 

35 30 4,6 4,3 

cena pohonných hmot 

na 1 km bez DPH [Kč] 
9,42 5,88 1,29 0,84 

CO2 zplodiny [g.km
-1

] 1336 1069 119 119 

konstr. obsaditelnost 

vozu [osob] 

80 

(30+50) 

80 

(30+50) 
5 5 

vzdálenost 100 km a 2/5 obsazení vozu (autobus 32 osob, osobní vůz 2 osoby) 

parametr 12M Diesel 12M CNG 2,0 TDI 1,4 TSi CNG 

cena pohonných hmot 

na 1 osobu [Kč] 
29,44 18,38 64,50 42,00 

CO2 zplodiny 

na 1 osobu [g.km
-1

] 
4 175 3 340 5 950 5 950 

vzdálenost 100 km a plné obsazení vozu (autobus 80 osob, osobní vůz 5 osob) 

parametr 12M Diesel 12M CNG 2,0 TDI 1,4 TSi CNG 

cena pohonných hmot 

na 1 osobu [Kč] 
11,78 7,35 25,80 16,80 

CO2 zplodiny 

na 1 osobu [g.km
-1

] 
1 670 1 336 2 380 2 380 

 

Tab.11  Srovnání autobus - osobní automobil (cena PHM a emise CO2 na 1 osobu) 

 

Předpoklady pro zpracování uvedené tabulky jsou následující: 

 srovnáváme městský autobus Irisbus Citelis 12M v provedení Diesel a CNG (viz. 

kap.5.2) a osobní vozidlo VW Passat Variant (Diesel, CNG), kap.5.1, 

 v případě autobusu jsou vzhledem ke sledované vzdálenosti 100 km zvoleny dle 

tab.9 hodnoty spotřeby pro lehčí (příměstský) provoz, 

 spotřeba paliva je přepočtena na litry nebo kilogramy (nafta, CNG) a cena je vţdy 

udávána bez DPH, 
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 konstrukční obsaditelnost vozidel je v případě autobusu 80 osob (30 míst k sezení 

a 50 ke stání), u osobního vozu 5 osob, 

 byly zvoleny výpočty pro 2/5 obsazení vozidel a plné obsazení, 

 pro srovnání znečisťujících látek byl zvolen obsah CO2 ve výfukových plynech, 

protoţe jen tento údaj byl dostupný pro autobus i osobní automobil, 

 obsah CO2 u CNG autobusu je dle dostupných údajů stanoven jako 80% hodnoty 

autobusu s dieselovým motorem. 

 

Je nutné podotknou, ţe výpočet nákladů je proveden pouze pro cenu pohonných 

hmot a nezahrnuje tedy pořizovací cenu vozidel nebo jejich provozní náklady (servisní 

prohlídky, servis po poruše, ostatní provozní kapaliny a podobně). 

Srovnání potvrzuje předpoklad niţších emisí CO2 přepočtených na 1 dopravovanou 

osobu v případě autobusu (tab.11) a dá se předpokládat, ţe podobně tomu bude také 

u dalších sledovaných nečistot. Současně však tab.11 a graf 11 přináší informaci o niţších 

nákladech autobusů na pohonné hmoty za 1 dopravovanou osobu, a to jak v případě 

vznětových, tak plynových motorů a při plném nebo částečném obsazení vozidla. 

 

 

 

Graf 11  Porovnání cen PHM autobus - osobní automobil na 1 osobu a vzdálenost 100 km 
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5.4 Pořízení domácí plnící stanice 

Podle kap.4.2 (Doprava a zemní plyn v České republice) bylo k březnu 2011 v ČR 

provozováno celkem 33 veřejných plnících stanic zemního plynu (CNG). To jistě není 

vysoké číslo a pokud navíc přihlédneme k jejich rozmístění (viz. mapka na obr.4), pak je to 

zřejmě důvod toho, ţe podíl osobních vozidel poháněných motory na CNG zůstává za 

očekáváním. 

Nemůţeme přece chtít po majiteli vozidla, který má k nejbliţší veřejné plnící 

stanici třeba 50 ÷ 100 kilometrů, aby investoval do pohonu na zemní plyn a podstatnou 

část úspor na pohonných hmotách „věnoval“ na dojíţdění k plničce CNG a vědomě tak 

oddaloval návratnost své investice. 

Proto se nabízí otázka, zda v tomto případě pořízení malé domácí plnící stanice 

zemního plynu je pro takového majitele vozidla tím správným řešením nebo jde pouze 

o další náklady, které se nikdy nevrátí. Na tuzemském trhu se nabízí jiţ několik výrobků 

zahraničních výrobců, ale také první výrobky z domácí produkce, například od firmy 

MOTOR JIKOV Group a.s., České Budějovice nebo VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., 

Ostrava. Ukázka domácí plnící stanice z produkce společnosti JIKOV Group je na obr.8. 

 

 

 

Obr.8  Domácí plnící stanice z produkce JIKOV Group a.s. - CNG MJ05 [28] 

 

Domácí plnící stanice, jejíţ cena se v základním provedení pohybuje kolem částky 

140 tisíc Kč včetně DPH, je schopna za noc v plně automatickém provozu naplnit nádrţe 

1 aţ 2 vozidel. Výkonnost plnění je moţné zvýšit pořízením tlakového zásobníku, ale jeho 
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cena se rovná většinou ceně domácí plničky a v případě plnění soukromých vozidel tak jde 

zpravidla o investici zbytečnou, třebaţe dochází ke zvýšení komfortu obsluhy a rychlosti 

plnění. 

A jak je to tedy s návratností vynaloţené investice? Hlavním zdrojem úspor je 

rozdíl ceny za jednotku zemního plynu pořízeného u veřejné plnící stanice a ceny, kterou 

plynárenské společnosti účtují soukromé osobě pro vytápění plynem. Ve většině případů je 

také vhodné započíst úsporu plynoucí z dojezdové vzdálenosti k nejbliţší veřejné plnící 

stanici. 

Při výpočtu tudíţ vycházím z následujících předpokladů: 

 pořizovací cena domácí plnící stanice cca 140 000,- Kč vč. DPH, 

 cena zemního plynu u veřejné stanice dle kap.5.1 ve výši 23,50 Kč.kg-1 vč. DPH, 

 cena zemního plynu při variantě Topím++ při spotřebě nad 63 MWh.rok
-1

 je 

průměrně například podle [29] pro Moravskoslezský kraj ve výši 8,85 Kč.m
-3

, tedy 

12,39 Kč.kg
-1

 vč. DPH (správně bychom měli započíst ještě cenu na distribuci 

v průměrné výši 85,34 Kč vč. DPH za měsíc), 

 cena energie na stlačení 1 kg CNG dle [30] ve výši 2,10 ÷ 2,40 Kč, pro výpočet 

uvaţuji náklady 2,25 Kč.kg
-1

, 

 sledovaným vozidle je opět VW Passat Variant, celkový objem tlakových nádob na 

CNG je dle [31] 31 kg, coţ při spotřebě 4,3 kg na 100 km zajišťuje vozidlu dojezd 

cca 700 kilometrů na jedno naplnění, 

 vzdálenost místa bydliště a nejbliţší veřejné CNG stanice uvaţuji 50 km (100 km 

v obou směrech), tedy při dojezdu 700 km na jedno naplnění nádrţí to představuje 

1/7 ceny. 

 

Návratnost investice do domácí plnící stanice po ujetí více neţ 250 tisíc km, coţ by 

například při najetých 60 tisících km za rok představovalo dobu asi 4,5 roku (viz. tab.12 

a graf 12), vypadá docela hrozivě. Je ale dobré si uvědomit, ţe mnohé domácnosti jiţ 

běţně provozují více neţ jedno osobní vozidlo a domácí plnící stanice je běţně schopna 

během noci naplnit tlakové nádoby dvou vozidel, aniţ bychom museli do pouţité 

technologie dále investovat. To samozřejmě návratnost vynaloţených prostředků násobně 

sníţí. 
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parametr 
typ stanice 

veřejná domácí 

pořizovací cena plnící stanice vč. DPH [Kč] 0 140 000 

spotřeba paliva [kg/100 km] 4,3 4,3 

cena CNG vč. DPH [Kč.kg
-1

] 23,500 12,39 

cena el. energie na stlačení 1 kg CNG [Kč] 0 2,25 

cena za dojezd k plnící stanici [Kč/100 km] 14,44 0 

celkové náklady na 100 km [Kč/100 km] 115,49 62,95 

úspora nákladů na 100 km [Kč/100 km] - 52,54 

náklady na 300 tis. km, včetně pořizovací 

ceny domácí plnící stanice [Kč] 
346 470 328 856 

návratnost pořiz. ceny plnící stanice [km] - 266 474 

návratnost při ujetí 60 tis. km za rok [rok] - 4,44 

 

Tab.12  Porovnání nákladů v případě veřejné a domácí plnící stanice 

 

 

 

Graf 12  Porovnání nákladů na CNG u veřejné a domácí plnící stanice 
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6 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci, v souladu s jejím názvem a zadáním, se věnuji moţnostem 

vyuţití stlačeného zemního plynu jako alternativního paliva v osobní motorové dopravě, 

a to zejména z pohledu moţností dalšího rozvoje a ekonomiky provozu. 

Úvodní kapitola v krátkosti mapuje důvody, které vedou jak velké dopravce, tak 

soukromé osoby k úvahám o vyuţití zemního plynu k pohonu provozovaných motorových 

vozidel. Můţeme věřit tomu, ţe mnoho majitelů motorových vozidel uvaţuje ekologicky 

a stav ţivotního prostředí okolo nás jim není lhostejný, ale faktem zůstává, ţe většinou je 

důvodem k rozhodnutí pro vyuţití CNG jako paliva jednoznačně ekonomika provozu. 

Stlačený zemní plyn samozřejmě není jedinou alternativou ekologicky čistého 

pohonu motorových vozidel. Další moţnosti představuje kapitola 2 této práce, vţdy včetně 

uvedení krátkého výčtu výhod a nedostatků dané technologie. Z tohoto pohledu je patrně 

nejdéle a nejčastěji vyuţíváno k pohonu LPG, čemuţ odpovídá také počet provozovaných 

vozidel a vybudovaných plnících stanic. Velice zajímavou moţností bude v budoucnu 

vyuţívání vodíku. 

Stále tenčící se zásoby ropy jako hlavní suroviny pro výrobu motorových benzínů 

a nafty (samozřejmě mimo jiné výrobky) a sloţitá politická situace zemí v oblastech těţby 

se podepisují na stále rostoucích cenách ropy, jak dokládá další kapitola. Současně jsou za 

stejné období uváděny pro srovnání ceny zemního plynu. Tyto ve sledovaném období 

prakticky nevykazují ţádný růst a výhled do budoucnosti vzhledem k celosvětovým 

zásobám je poměrně optimistický. Jelikoţ se stále mezi motoristy diskutuje o tom, proč 

jsou ceny pohonných hmot u čerpacích stanic tak vysoké, provedl jsem také orientační 

rozbor skladby těchto cen. 

Podstatná část práce dle zadání je soustředěna do kapitol 4 a 5. První z nich přináší 

informace o současném stavu ve vyuţívání a podpoře stlačeného zemního plynu v dopravě 

v celosvětovém měřítku, stejně jako v podmínkách České republiky. Dá se předpokládat 

další navyšování podílu vozidel s pohonem na CNG. Z uváděného je zřejmé, ţe velkým 

problémem dalšího rozvoje v České republice, bereme-li v úvahu soukromou dopravu, je 

zejména nedostatečná síť veřejných plnících stanic. U velkých společností s rozsáhlým 

vozovým parkem bývá situace odlišná, protoţe s rozhodnutím o vyuţití CNG vozidel často 

přichází také rozhodnutí o stavbě vlastní plnící stanice CNG. Rozdílné podmínky jsou také 

v oblasti podpory. Soukromý vlastník vţdy zaplatí plný rozdíl v pořizovací ceně vozu 

a musí spoléhat na úspory v cenách pohonných hmot. Na druhé straně pro dopravce 
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podnikajícího v hromadné přepravě osob pořízení CNG autobusu nemusí nutně znamenat 

navýšení pořizovací ceny, hlavně pokud vyuţije všech moţností dotací v souvislosti 

s obnovou vozového parku. Bonusem navíc je pak samozřejmě nulová silniční daň na 

ekologicky čisté vozidlo pro přepravu osob nebo vozidlo do 12 tun. 

Pro ekonomické posouzení výhodnosti vyuţití zemního plynu (CNG) v dopravě 

osob jsem zvolil celkem čtyři příklady. První z nich řeší otázku výhodnosti investice do 

pořízení konkrétního osobního automobilu, který je nabízen podle pouţitých technologií ve 

čtyřech základních provedeních z pohledu ceny, pouţitého paliva a spotřeby. Ve druhém 

případě bylo provedeno srovnání nákladů na pohonné hmoty u autobusů se vznětovým 

a plynovým pohonem v podmínkách městského a linkového provozu. Neméně zajímavým 

je srovnání autobusové dopravy a osobního automobilu při přepočtu na jednu osobu 

přepravovanou do vzdálenosti 100 km podle vyuţití konstrukční obsaditelnosti vozidel. 

Posledním příkladem je výpočet návratnosti pořizovací ceny malé domácí plničky. 

Je nutné zdůraznit, ţe ve většině případů jsou výpočty prováděny pouze s ohledem 

na aktuální ceny pohonných hmot, pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak. Je to 

zejména z důvodu toho, ţe vyčíslení provozních nákladů je poměrně sloţité, ovlivňuje ho 

řada faktorů a je tudíţ nejednoznačné. Získané výsledky potvrzují předpoklad, ţe pohon 

vozidla za stlačený zemní plyn je z pohledu ceny paliva vţdy výrazně ekonomicky 

výhodnější. Pokud zahrneme do výpočtu také rozdíl v pořizovací ceně vozu, pak se 

návratnost počáteční investice u osobních automobilů pohybuje někde na hranici 100 tisíc 

ujetých kilometrů, u autobusů pak 250 ÷ 300 tisíc kilometrů, pokud nejsou do výpočtu 

zahrnuty dotace na pořízení nového vozu. 

Ze zmiňovaného srovnání autobusu a osobního automobilu vychází překvapivě 

vţdy lépe autobus. Srovnával jsem cenu pohonných hmot a mnoţství emisí CO2 

přepočtené na jednu dopravovanou osobu s tím, ţe bylo uvaţováno s 2/5 nebo plným 

obsazením vozidel v provedení se vznětovým nebo plynovým pohonem. 

Po zralé úvaze jsem upustil od plánovaného vyčíslení nákladů na výstavbu a provoz 

velké plnící stanice zemního plynu. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí byla marná snaha 

získat relevantní cenové údaje, které by vedly k hodnověrnému výpočtu. Mohu pouze 

předpokládat , ţe by výslednou pořizovací cenu tvořily náklady na odborné posouzení dané 

oblasti včetně dostupných sítí (hlavně plynovodu), zpracování projektové dokumentace, 

inţenýrské činnosti, přípojky plynu, elektrorozvodů, vody, dodávku vlastní technologie 

plnící stanice, aţ třeba po školení obsluhy, nutný servis a podobně. Poměrně kusé 

informace hovoří o cenách výstavby plnící stanice v rozmezí od 10 do 18 miliónu Kč. 
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Z tohoto pohledu je cena za pořízení domácí plnící stanice úplně minimální, ale je 

třeba si uvědomit, ţe si ji budou pořizovat hlavně soukromé osoby. V kap.5.4 je uveden 

výpočet návratnosti takové investice. Opět záleţí na tom, kolik kilometrů s vozidlem ročně 

najezdíme a zda plánujeme plnění jednoho nebo více vozidel. 

Celkově se dá říci, ţe by se zemní plyn mohl do budoucna stát v dopravě velice 

vyuţívaným a ţádaným palivem, ať uţ ve stavu stlačeném (CNG) nebo zkapalněném 

(LNG), coţ potvrzuje také dosavadní rozvoj. Z pohledu celosvětových zásob, které jsou 

odhadovány minimálně na 150 let (u některých studií je to aţ 200 let), tomu jistě nic 

nebrání, a to minimálně do doby, neţ budou do běţné praxe uvedeny vodíkové technologie 

pohonu motorových vozidel, včetně ekonomicky přijatelné výroby samotného vodíku. 
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Příloha číslo 1 VW Passat Variant - ceny a technická data 
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(zdroj dat [32]) 
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Příloha číslo 2 Veřejné plnící stanice v ČR (ceny platné od 1.3.2011) 

 

(zdroj dat [22]) 
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Příloha číslo 3 SOR NBG12 a NBG18 - technické listy 

 

(zdroj dat [33]) 
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Příloha číslo 4 Irisbus Citelis 12M CNG EVV - technický list 
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(zdroj dat [34]) 
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Příloha číslo 5 TEDOM C12 G - technický list 
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(zdroj dat [35]) 
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Příloha číslo 6 Irisbus Citelis 12M Diesel - technický list 
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(zdroj dat [36]) 
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Příloha číslo 7 Plnící zařízení s výkonem 5 m3.h-1 - Jikov CNG MJ05 

 

(zdroj dat [37]) 


