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Abstrakt 

Bakalářská práce shrnuje poznatky o problematice výběru alternativního pohonu 

pro použití ve firemní dopravě, zabývá se popisem alternativních paliv, komplikacemi 

s jejich nasazením, servisními náklady a budoucností užití ve střednědobém horizontu. 

Okrajově se také zabývá popisem alternativních variant, které z pohledu současného užití 

nepřichází v úvahu, ale jejich budoucnost v následující dekádě je pravděpodobně zajištěna. 

Cílem práce je shromáždit dostatek poznatků k sofistikované volbě alternativního paliva ve 

firemní dopravě a vytvořit algoritmus výpočtu ekonomické návratnosti jako prostředek pro 

podporu rozhodování při použití různých alternativních paliv.  

Klíčová slova 

Alternativní paliva, LPG, CNG, E85, Algoritmus, Analýza 

Abstract 

The bachelor thesis summarizes knowledge concerning the selection of an 

alternative drive for the use in company transport, it deals with the description of 

alternative fuels, complications with their establishment, service costs and future use in the 

medium term. Marginally it also deals with the description of alternative variations which 

in terms of current use are not an option, but their future in the next decade is likely to be 

ensured. The aim of the thesis is to collect sufficient information to provide a sophisticated 

choice of alternative fuels in the company transport and to create an algorithm for 

calculating economic recoverability as a tool for decision support for the usage of various 

alternative fuels. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

CNG  Compressed Natural Gas, česky stlačený zemní plyn 

E85    Palivo v dopravě na bázi etanolu 

LPG  Liquefied Petroleum Gas, česky zkapalněný ropný plyn 

PHP   Hypertext Preprocessor, česky skriptovací programovací jazyk 

PRE  Pražská Energetika a.s., dodavatel elektřiny 

RWE  RWE a.s. německá energetická společnost působící v ČR 

ČEZ  ČEZ a.s., dominantní výrobce elektřiny v ČR 
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1. Úvod 

Alternativní paliva v dopravě tvoří od počátku automobilové přepravy další 

variantu k běžně používaným fosilním palivům. Kromě benzínu a nafty, které tradičně 

považujeme za běžná paliva, můžeme pro pohon automobilu, jak v osobní, tak nákladní 

dopravě, použít různé druhy kapalných látek, ale také rozmanité druhy plynu v kapalné i 

plynné podobě. Aktuálnost použití alternativních paliv se v průběhu doby zvyšovala 

(například pod tlakem ropné krize v roce 1973), později s požadavky na vyšší ekologickou 

šetrnost, jak tomu bylo v 80. letech, tak nyní, kdy s utlumenou ekonomickou činností 

v důsledku krize vstupují do hry i tyto možnosti s ohledem na jejich nižší ekonomickou 

náročnost. [6][8] 

Evropská komise již 7.11.2001 navrhla a schválila balíček opatření pro podporu 

rozšíření alternativních paliv. Předpoklad Evropské komise je do roku 2020 nahradit 20 

procent na ropě závislých paliv alternativními variantami. Problematice využití 

alternativních pohonných hmot v dopravě je v současné době ve světě věnována intenzivní 

pozornost. Na tuto problematiku je zaměřena i předkládaná studie „Technicko-ekonomická 

analýza vhodných alternativních paliv v dopravě v České republice“, která byla 

vypracována Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze dne 2. 11. 2005 pro 

ministerstvo dopravy ČR. [4] [9] 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat možnosti alternativních paliv, která jsou 

k dispozici na území České republiky, navrhnout výpočtový algoritmus pro vybrané druhy 

alternativních paliv a aplikovat je na data získaná v rámci praktické aplikace.  

Dodávkám paliv pro dopravu, zvlášť pro silniční dopravu, dnes dominuje ropa.  

Spalování derivátů ropy a nerostných olejů způsobuje zvyšování emisí CO
2
 a navzdory 

faktu, že nová vozidla vypouští do vzduchu podstatně méně CO
2
 než starší, emise 

z dopravy se zvýšily a představují dnes téměř 20 procent z celkových emisí skleníkových 

plynů v EU. Cílem EU do roku 2050 je celkově snížit emise CO
2
 o 80 – 95 procent oproti 

úrovni v roce 1990.  

Na druhé straně, v nadcházejícím desetiletí se očekává počátek snižování produkce 

ropy, přičemž její vyčerpání by mělo nastat do roku 2050. Je tedy potřebné co nejdříve 

zahájit používání náhrad za ropu a abychom zajistili jistotu dodávek energie, je nutno 

rychle zvýšit jejich využívání.[24] 
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2. Alternativní paliva 

V závislosti na předpokladu existence třetí ropné krize v období kolem roku 2020 

se hledá alternativa ke klasickým pohonným hmotám, benzinu a motorové naftě, 

vyráběných na bázi ropy. V střednědobém časovém horizontu jsou jimi zemní plyn a 

syntetická kapalná paliva vyrobená na bázi zemního plynu (technologie GTL, Gas to 

Liquids) a v dlouhodobém časovém horizontu syntetická kapalná paliva vyrobená na bázi 

biomasy (technologie BTL, Biomas to  Liquids) a vodík. Alternativou ke klasickým 

kapalným palivům je i zkapalněný propan-butan (LPG), a to z důvodu, který bude popsán 

níže v této práci. Surovinou pro výrobu vodíku a syntetických kapalných paliv může být 

také uhlí (technologie CTL, Coal to Liquids), které by mělo hrát dominantní roli po 

vyčerpání zásob zemního plynu. [4]  

2.1. E85 - Ethanol  

E85 je směs obsahující 85 procent ethanolu a 15 procent benzinu B95. Poměr směsi 

se mění v závislosti na ročním období, každopádně by mělo platit, že poměr ethanolu 

nesmí klesnout pod 70 procent. Petr Miler ze společnosti BIOM k tomuto palivu napsal: 

„Ethanol lze používat a používá se na nízkoprocentní přimíchávání do 

automobilových benzínů, které se řídí zákonem č. 180/2007 Sb. (vychází z evropské 

směrnice 2003/30/ES) a na vysokoprocentní bioetanolové směsi, zejména palivo E85. 

Nízkoprocentní přimíchávání bioetanolu do cca 10 % nepřináší pro spalování v motoru 

téměř žádný problém, a není tedy potřeba žádná úprava motoru. Vysokoprocentní směsi 

nelze bez úprav spalovat v běžných motorech kvůli nízké výhřevnosti. Ethanol lze vyrobit z 

každé zemědělské plodiny, která obsahuje sacharidy, tj. od vojtěšky přes brambory, 

obiloviny až po cukrovou řepu nebo třtinu. Surovinou může být také jakákoli biomasa 

obsahující lignocelulózu např. dřevo, dřevěné piliny nebo odpady při výrobě celulózy a 

papíru. Z obilí a biomasy lze bioetanol vyrobit buď kyselou hydrolýzou pomocí kyseliny 

sírové, nebo vodní hydrolýzou za vyšších teplot a tlaků, podobně je to možné i kyselou 

hydrolýzou dřevěných pilin, štěpků nebo stružin.“[15] 

Americké vozy jsou schopny toto palivo spalovat bez úpravy motoru a naše Škoda 

Felicie toto palivo také nevidí jako problém. Jedná se ale především o starší vozy. 

V nových vozech je možnost použití tohoto paliva také, ale buď po úpravě motoru pomocí 

přídavné jednotky, nebo přímo v továrně upravených motorech, které se ale na našem trhu 

moc neobjevují. Přesto je to jednoznačně nejjednodušší alternativní palivo na trhu. 

Nevyžaduje žádné velké investice, v některých případech jsou vozy uzpůsobeny již při 

výrobním procesu na spalovaní tohoto paliva. [14] 

„V Evropě je palivo E85 nejvíce používáno ve Švédsku, kde je v provozu více než 16 

tisíc vozidel FFV (Flexi Fuel Vehicle) a počet plnících stanic s palivem E85 je vyšší než 

250.“[10] 

Použití E85 jako paliva skýtá asi nejvíce zjevných výhod. Mezi ně patří následující: 
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 Nádrž zůstává stejná jako pro B95 a pokud v okolí není k dispozici možnost 

načerpat E85, tak se načerpá klasicky B95.   

 „Při spalování paliva E85 vzniká až o 70 % méně škodlivých emisí CO
2
.“ [13] 

 Nejedná se o úpravu, kterou je nutné zapisovat do technického průkazu. 

 Cena přestavby se pohybuje kolem 6 000 Kč. 

 Montáž do několika málo hodin, maximálně do jednoho dne. 

 Nevzniká žádné omezení s parkováním. 

 Jízda má dynamičtější charakter. 

 „Bioethanol se také na rozdíl od „klasických“ pohonných hmot získává z 

rostlinných, tedy obnovitelných zdrojů.“[11] 

Jako vše, má tato alternativa několik nevýhod: 

 Vyšší spalovací teplota paliva vyžaduje kvalitnější zapalovací svíčky. 

 Interval výměny svíček se doporučuje zkrátit oproti benzinu. 

 E85 má čistící vlastnosti, a tím dochází k vyplachování nečistot z palivového 

systému, to má za následek až dvojnásobnou potřebu výměny palivového filtru. 

 Dle firem, které provádí dostavby možnosti spalování paliva E85, je 

navýšení přibližně o 15 procent. Firmy, které tyto úpravy provádí již v 

továrně, však uvádí až o 40 procent.  

 Při dlouhé a rychlé jízdě po dálnici by se katalyzátor mohl přehřát, protože 

evropské vozy mají malé katalyzátory, které na dálnici chrání zvýšením bohatosti 

směsi. A toho vstřikovací zařízení při spalování lihu, jehož je nutné do motoru v 

každém režimu dodat více, nemusí být schopno.[14] 

Síť čerpacích stanic 

Síť čerpacích stanic s palivem E85 (cca 200 ks v ČR) není v poměru k čerpacím 

stanicím s hlavními pohonnými hmotami velká. Pokud v okolí není k dispozici možnost 

načerpat E85, tak se načerpá do nádrže původní palivo B95, neboť nádrž ve vozidle 

zůstává stejná jako pro čerpání B95. Vozidla upravená ke spalování E85 neztrácí tedy 

schopnost spalovat klasický benzin B95. Zásadní problém pro nasazení tohoto paliva ve 

firemní dopravě je dostupnost jen na úzkém trhu čerpacích stanic, které se svou profilací 

dobrovolně hlásí k nižší cenové hladině. [12] 

 

Obrázek 1 - Statistika nárůstu čerpacích stanic  

Zdroj: E15 
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O síti čerpacích stanic s E85 můžeme napsat: 

 Podle statistiky z roku 2011 (obrázek 1) je podíl čerpacích stanic v ČR s palivem 

E85 pouhá 2,98 procenta vzhledem k celkovému počtu.  

 Palivo není možné zakoupit v žádné celostátní síti prodejců pohonných hmot. 

 Pohledem na síť čerpacích stanic s palivem E85 v ČR (obrázek 2) lze alokovat i 

rozsáhlé regiony, kde není možné toto palivo načerpat.  

 

Obrázek 2 -Síť čerpacích stanic E85  

Zdroj: http://www.e85ka.cz/ rok 2012 

Vozy na E85 

Na českém trhu lze již nyní zakoupit vozy mnoha značek, které dokáží na palivo 

E85 jezdit. Mezi nejvýznamnější patří Ford (FFV modely C-max, S-max, Mondeo), Škoda 

Auto (model Škoda Octavia Multifuel), Dacia nebo Saab Bio Power. Některé modely mají 

punc manažerských značek, jiné jsou svou pověstí z nižší střední třídy.   

Tabulka 1 - Přehled vozidel na E85 

 
* Cena1 je cena za vůz s možnosti čerpání E85, Cena2 je cena za vůz bez možnosti čerpání E85 

Cena1 Cena2 Spotřeba B95 Spotřeba E85

Ford

C-Max 1.6 Duratec Ti-VCT FFV  120 k 501 250 Kč    486 250 Kč 6,86 L 8,86 L

Mondeo 2.0 Duratec (145 k) 574 090 Kč    559 090 Kč 8,36 L 10,86 L

Škoda Auto

Škoda Octavia 1.6 MPI Multifuel 75 kw 397 677 Kč    391 177 Kč 7,20 L 9,70 L

Dacia

Logan 1,6 16V 77 kW/105 k 224 900 Kč    224 900 Kč 7,73 L 10,33 L

Duster 1,6 16V 105 k 4x2 279 900 Kč    279 900 Kč 7,56 L 10,63 L

Volvo

V70 2.0 969 000 Kč    958 000 Kč 7,00 L 9,60 L
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V tabulce 1 můžeme vidět jen taková vozidla, u nichž výrobce uvádí možnost 

spalování paliva E85 a zároveň se nesnaží tvrdit, že vozidlo na dvě různá paliva má přesně 

stejnou spotřebu.  

Tabulka 2 - Vypočtené hodnoty z továrních dat 

 

Z tabulky 2 je vidět cenový rozdíl mezi klasickou benzínovou verzí a verzí, která je 

pro spalování E85 upravena již z továrny. Pro potřeby výpočtu je použita cena benzínu 

B95 37 Kč za litr a cena E85 28 Kč za litr (ceny paliva jsou určeny empiricky pro období 

prosinec 2012). Spotřeby v tabulce číslo 1 jsou vyčteny z katalogových listů výrobců. Ve 

sloupci Rozdíl vidíme, že samotná úspora je velmi skromná a ve 4 případech z 6 za daných 

cen paliv a katalogových spotřeb dokonce záporná! Takto můžeme dojít k faktu, že toto 

palivo nebude ve všech případech rentabilní, v některých případech bude jeho použití 

dokonce ztrátové.  

Vozidla, která nejsou továrně upravena ke spalování E85, je možno relativně s 

malým nákladem upravit tak, aby tuto možnost poskytovala. Podle webového serveru 

www.automedik.cz se spotřeba zvýší o 5-15 procent. [13] 

Tabulka 3 - Orientační cena dostavby jednotky pro spalování E85 

 

Se zvýšenou spotřebou a zachováním původní palivové nádrže souvisí také 

negativum, a to snížení dojezdové vzdálenosti vozidla. Například Dacia Duster má 

k dispozici 50-ti litrovou palivovou nádrž na B95. Záměnou paliva se nádrž nijak nemění, 

co se mění je spotřeba vozu na toto palivo (Tabulka 1). Dojezd vozidla na jednotlivá paliva 

lze spočítat pomocí vzorce: 

[1] 

               
     

                     
 

Ztrátu v dojezdu pak budeme počítat jako rozdíl mezi dojezdovou možností na 

původní palivo B95 a nové palivo E85. 

Nárůst spotřeby Rozdíl ceny Km při B95 Km při E85 Rozdíl

Ford

C-Max 1.6 Duratec Ti-VCT FFV  120 k 29% 15 000 Kč  2,54 Kč    2,48 Kč   0,06 Kč 

Mondeo 2.0 Duratec (145 k) 30% 15 000 Kč  3,09 Kč    3,04 Kč   0,05 Kč 

Škoda Auto

Škoda Octavia 1.6 MPI Multifuel 75 kw 35% 6 500 Kč    2,66 Kč    2,72 Kč   0,05 Kč- 

Dacia

Logan 1,6 16V 77 kW/105 k 34% -  Kč       2,86 Kč    2,89 Kč   0,03 Kč- 

Duster 1,6 16V 105 k 4x2 41% -  Kč       2,80 Kč    2,98 Kč   0,18 Kč- 

Volvo

V70 2.0 37% 11 000 Kč  2,59 Kč    2,69 Kč   0,10 Kč- 

Počet válců Cena přestavby

3-4 Válec 5 200,00 Kč     

6 Válec 6 000,00 Kč     

8 Válec 6 800,00 Kč     
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[2] 

                                       

Aplikací tohoto vzorce na již zmíněný Dacia Duster dostaneme výsledek 193 km. 

Tedy toto vozidlo použitím paliva E85 zkrátí dojezdovou vzdálenost o 193 km (470 - 661). 

Servisní náklady 

Servisní náklady jsou nedílnou součástí provozu každého vozidla. Při jakékoli 

alternativní úpravě vozidla vznikají větší náklady. V případě úpravy vozu ke spalování E85 

či jízdy na E85 již z továrny jsou doporučeny častější kontroly, které tyto více náklady 

vytváří.  

Nedokonalým spalováním lihu, zejména při studených startech, vzniká 

formaldehyd, acetaldehyd, kyselina octová a mravenčí. Tím dochází k okyselování 

motorového oleje a je tak doporučeno zkrátit servisní interval výměny oleje na polovinu, 

tedy pro vozy Citroen na 10 000 km. Výměna oleje u vozu Citroen Berlingo stojí přibližně 

1 000 Kč, což na 1 km vytváří náklad 10 haléřů. [34] 

Vlivem čistící schopnosti E85 a předchozím dlouhodobém užívání B95 dojde po 

jejím zavedení do provozu k uvolňování nečistot z motoru a rychleji se zanáší palivový 

filtr. Pokud se už vůz nevrátí k užívání benzínu B95, tak tento úkon je jednorázový a 

provádí se po zhruba 1 000 ujetých kilometrech. Ovšem dochází-li ke střídání paliva či 

jeho poměrovému míchání (jakémukoliv), je nutné na tento fakt myslet a zajistit častější 

kontrolu a případně výměnu filtru. Výměna filtru například pro Citroen Berlingo stojí 250 

Kč (Filtr olejový FILTRON) a provádí se obvykle při výměně oleje. Častěji jen při střídání 

paliva. Náklad na 1 km je tedy vyšší o 2,5 haléře. [35] 

Při přechodu na toto alternativní palivo se doporučuje výměna startovacích svíček 

(např. za řadu Bosch platin LPG). Tato řada svíček je dimenzována na vyšší teploty zážehu, 

a tak nevzniká riziko problémů se zapalováním. Servisní interval je stejný jako u běžných 

svíček, tedy 30 000 km a 20 000 při velké zátěži vozu. Jediný rozdíl je cena. Běžná svíčka 

do prakticky jakéhokoli vozidla stojí přibližně 100 Kč a Bosch Platin LPG 300 Kč. Na 4 

válcovém motoru tedy rozdíl 800 Kč na 30 000 km - prostou matematikou je to 2,66 haléře 

na kilometr. Stejně tak ale můžete použít svíčky Brisk Silver LPG, které lze koupit již od 

39 Kč za ks, a tedy de facto ušetřit oproti svíčkám na benzín. Náklady na svíčky jsou tedy 

zanedbatelné a dále v práci zanedbány. [35] 

Celkové servisní náklady se tak zvýší přechodem na toto palivo o 3,50 haléře na 1 

km jízdy. Tedy po ujetí 10 000 km se šplhají náklady na servis k 350 Kč. 

2.2. CNG 

CNG (Compressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn. Zemní plyn je tedy 

používán nejen na vaření, ale také jako palivo pro pohon motorových vozidel. Je 

považován za relativně čistější alternativu k benzínu a motorové naftě, ale také k LPG. 
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Zemní plyn obsahuje 98 procent metanu CH4, je suchý, čistý a nekorozivní. Kromě 

metanu obsahuje 1 procento vyšších uhlovodíků a jen 1 procento dusíku. Metan má vysoké 

oktanové číslo, takže pro spolehlivé zažehnutí je potřeba jiskry s vyšší energií, respektive 

napětím. [1] 

CNG jako palivo byl historicky poprvé použit v Ottově spalovacím motoru roku 

1872. Evropská unie v roce 2001 prohlásila toto palivo jako „potenciálně schopné nahradit 

současná motorová paliva z více než 5 % v příštích 20 letech.“  [25] [17] 

Mezi výhody CNG řadíme především: 

 Menší množství škodlivin o 20 až 25 procent, což zajišťuje plnění norem i 

v budoucnu. 

 Nízká cena paliva. 

 Nemožnost krádeže paliva (soustava je pod trvalým tlakem). 

 Konstantní kvalita paliva (z veřejné sítě). 

Nevýhody CNG jsou následující: 

 Drahá vozidla s tímto pohonem od výrobce. 

 Zvýšená hmotnost vozidla. 

 Častější návštěvy servisu. 

 V případě dostavby snížení úložného prostoru. 

 Absolutně nedostatečná síť čerpacích stanic na území ČR. 

 U vozidel upravených pro použití CNG v továrně - obvykle malý dojezd. 

 Životnost dodatečné nádrže 10 let. 

 Studený start. 

Studený start  

Spalování plynu je u studeného motoru problematické. Takto upravené motory 

většinou startují na benzín. Teprve po zahřátí motoru dojde k manuálnímu nebo 

automatickému přepnutí na plyn. To kdy a za splnění jakých podmínek dojde k přepnutí na 

spalovaní plynu, určí řídící jednotka. Spotřeba benzínu v tomto režimu je pak zcela závislá 

na podmínkách provozu a počtu startů v daném časovém úseku. Například pokud v létě za 

horkého počasí nastartujete vozidlo, tak během několika sekund jednotka vyhodnotí, že 

jsou splněny všechny předem dané hodnoty a vůz automaticky přepne do režimu spalování 

plynu. Jiná situace nastane, pokud vůz nastartujete v zimě, kdy vůz stál celou noc odstaven 

na parkovišti. Za těchto okolností je doba přepnutí závislá na době, kdy dojde k ohřevu 

paliva v nádrži na teplotu, kdy uvolňované plyny vytvoří dostatečný tlak, a to může trvat 

různě dlouhou dobu (za silných mrazů i 10 km). Z tohoto důvodu vozidla na plyn musí mít 

alespoň plnou rezervu benzinu, aby mohla tento studený start absolvovat. [33] 

Síť čerpacích stanic 

„Zemní plyn byl jako palivo do motorových vozidel používán už ve třicátých, 

čtyřicátých i padesátých letech 20. století. Většímu rozšíření však tehdy bránila omezená 
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dostupnost zdrojů. V Česku je k 1.8.2012 v provozu 40 stanic. V Evropě bylo v únoru 2010 

v provozu celkem 3 163 plnících stanic.“ [29] 

Na následující mapě CNG (Obrázek 3) je vidět rozložení čerpacích stanic CNG 

v České republice. Z tohoto obrázku tak lze dovodit, že existují rozsáhlá území naší země, 

kde je dostupnost CNG paliva prakticky nulová. 

 

Obrázek 3 - Rozložení čerpacích stanic CNG rok 2012  

Zdroj: [26] 

Plnění může probíhat dvěma způsoby, a to rychlým nebo pomalým způsobem - oba 

jsou vedeny z plynovodní sítě. V rychlém procesu je plyn v době čerpaní tlakován do 

pomocných zásobníků a následně při čerpání tlakem 30 MPa přesouván do nádrže auta. 

Tento způsob čerpání je standardem u čerpacích stanic občanské vybavenosti. Při pomalém 

způsobu čerpání plynu ze sítě nasaje nejprve plyn kompresor, a ten teprve plyn vhání 

potřebným tlakem do nádrže vozidla. Rychlé plnění trvá 4 až 15 minut, avšak pomalé až 4 

až 8 hodin. Z tohoto důvodu se pomalé plnění používá výhradně na rodinných domcích.  

Nádrže 

Zemní plyn se uchovává ve voze ve válcových nádobách stlačený na 20–30 MPa. 

Nádoby se v odborné terminologii nazývají tlakové zásobníky a jsou dimenzovány na 

destrukční tlak 45-73 MPa. Tlakové nádoby mohou být buď bez výplně, nebo vyplněné 

aktivním uhlím, které má velkou absorpční schopnost a pojme tak až o 50 procent více 

plynu než nádoba bez výplně. [1] [18] 

Vzhledem k velké prostorové náročnosti se CNG snáze umisťuje jako palivo do 

linkových autobusů, kde není o dostatek prostoru pro umístění nádrží taková nouze jako 

v osobních automobilech. Příklad aplikace nádrže CNG v osobním automobilu viz. 

obrázek 4. To je také důvod, proč obvykle osobní vozy na CNG mají malý dojezd 

(většinou kolem 250 km). 
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Obrázek 4 - Nádrž na CNG válcová 70 litrů  

Zdroj: http://www.auto-plyn-lpg.cz/ 

Z hlediska spalování v automobilových motorech se jedná o velmi čisté palivo. 

Vyznačuje se příznivým složením emisí, tvořených téměř výhradně nespáleným metanem, 

bez obsahu aromatických uhlovodíků. Jako pozitivní se hodnotí i menší emise CO
2
 ve 

srovnání se spalováním benzínu. To je dáno vysokým poměrem uhlík/vodík v molekule 

metanu. Z technického hlediska je výhodné vysoké oktanové číslo metanu, které umožňuje 

použití vysokého kompresního poměru u motorů na CNG. Ve většině případů jsou však 

palivové soustavy automobilů na CNG koncipovány jako duální (benzín/CNG). 

Nevýhodou CNG je naopak relativně malé množství paliva v jednotkovém objemu tlakové 

nádrže, a tedy malý dojezd na jednu náplň. Každá CNG nádrž vzhledem k požadavkům na 

ni kladených splňuje následující zkoušky [18]: 

 Hydraulická tlaková zkouška. 

 Tlaková zkouška při různých teplotách. 

 Nárazová zkouška z různých úhlů. 

 Zkouška ohněm. 

 Odolnost na průstřel. 

Životnost daná výrobcem, a tím i použitelnost nádrže, je 20 let od data uvedení do 

provozu. V případě přestaveb je životnost podle typu použité nádrže. 

Vozy na CNG 

Tabulka 4 zachycuje několik vozů z nabídky automobilek, které jsou již od 

prvopočátku přestavěny na spalování CNG. Pro srovnání je, pokud neexistoval původní 

vůz, přiloženo i nejbližší vyšší vozidlo daného výrobce tak, aby bylo možno srovnávat 

alespoň přibližná data. Cena1 je prodejcem uváděná cena za vozidlo s tovární úpravou ke 

spalování CNG a Cena2 je částka, kterou bychom investovali za srovnatelné vozidlo 

v benzínové verzi za předpokladu, že bychom se o alternativní palivo nezajímali. 
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Tabulka 4 - Příklady továrních vozů na CNG 

 

V tabulce 5 je vidět cenový rozdíl mezi klasickou benzínovou verzí a verzí na CNG. 

Dále jsou v tabulce dopočteny náklady na km při spalování jednotlivých paliv, resp. jejich 

rozdíl, z kterého je vidět úspora na 1 ujetý km. 

Tabulka 5 - Vypočtené hodnoty z továrních dat 

 

Můžeme dovodit, že například investice do vozidla typu Opel Zafira se bude 

vyplácet až po ujetí 51 470 km (70000/1,36). 

Přestavba, či lépe dostavba, možnosti spalovat alternativní palivo CNG je pouze 

z jednou variant úprav vozidla, která na našem trhu není ovšem zcela běžnou záležitostí. 

Hlavní negativum přestavby vozidla na CNG spočívá v praktické likvidaci zavazadlového 

prostoru, jak bylo zmiňováno v kapitole E85 - Nádrže. 

Vzhledem k počtu provozovaných vozidel CNG na našem území (2500 ks v roce 

2011) je jasně vidět, že trh s CNG na našem území stále v podstatě nerozvinul, a tak nákup 

použitého originálního vozidla je spíše dílem náhody či cíleného dovozu ze zemí, kde se 

toto palivo používá v hojnějším počtu.[27]  

Náklady na přestavbu jsou sice nezanedbatelnou položkou, jak to nastiňuje tabulka 

6, ale ve srovnání s náklady u originálních vozů vychází přeci jen cenově přijatelněji.   

Tabulka 6 - Náklady na přestavbu CNG 

 

  

Cena1 Cena2 Spotřeba B95 Spotřeba CNG

Fiat

Fiat Doble 1.4 T-Jet 16v 120k CNG 484 900 Kč    369 900 Kč 7,20 L 7,40 L

Fiat Punto 1.4 70k CNG 334 900 Kč    239 900 Kč 5,70 L 6,30 L

Opel

Zafira Classic 1.6 Turbo (110kW/150k) 474 900 Kč    8,16 L

Zafira Classic 1.8 (103kW/140k) 404 900 Kč 7,36 L

Volkswagen

Passat 1,4 EcoFuel TSI 110 kW (150 k) 748 900 Kč    6,30 L

Passat 1,8 TSI 118 kW (160 k) 692 900 Kč 7,20 L

Fiat Nárůst spotřeby Rozdíl ceny Km při B95 Km při CNG Rozdíl

Fiat Double 1.4 T-Jet 16v 120k CNG 3% 115 000 Kč 2,66 Kč 1,24 Kč 1,43 Kč

Fiat Punto 1.4 70k CNG 11% 95 000 Kč   2,11 Kč 1,05 Kč 1,06 Kč

Opel

Zafira Classic 1.6 Turbo (110kW/150k)

Zafira Classic 1.8 (103kW/140k)

Volkswagen

Passat 1,4 EcoFuel TSI 110 kW (150 k)

Passat 1,8 TSI 118 kW (160 k) -13% 56 000 Kč   2,66 Kč 1,05 Kč 1,61 Kč

11% 70 000 Kč   2,72 Kč 1,36 Kč 1,36 Kč

Přestavby Cena

http://www.gera.cz/cng/prestavba-na-cng.php 44 500,00 Kč

http://www.cngcompany.cz/113-original_nebo_prestavba 50 000,00 Kč
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Servisní náklady  

CNG jako palivo je ze servisního hlediska velmi výhodné, především díky jeho 

kvalitě. Kvalita paliva je garantována po celém území ČR kvalitou distribuční soustavy 

plynárenských společností, a tedy obsahuje právě 98 procent metanu. Množství nečistot je 

minimalizováno až do takové míry, že tato vozidla nepoužívají žádné filtry na jejich 

zachycení. Z toho důvodu odpadá jejich výměna, a také jakékoli náklady s tím spojené. 

Nádrže CNG jsou montovány ve větším počtu, čímž se zajišťuje vyšší dojezdová 

vzdálenost. Tyto nádrže by měly procházet roční revizí (jednoduchá kontrola detektorem 

úniku plynu). Cena revize je v rozmezí 300 až 400 Kč. Slovo „měly“ je podstatné, není to 

dáno zákonem, a tak je čeká prohlídka až s kontrolou emisí, tedy po 4 letech u nových 

vozů, a co 2 roky u vozů starších. Největším a nejdražším problém vozu na CNG je 

případná výměna CNG nádrže. Jaroslav Čadek na webu autoplyn.cz k tomu problému píše:  

„Jednou za 5 let je nutná velká revize, při které se zjišťuje, zda není nádrž 

poškozena mechanicky, zkorodovaná a zda neuniká plyn. Pro tuto revizi musí být nádrž 

přístupná ze všech stran. Tuto informaci uvádíme proto, že zde vzniká problém u 

automobilů s CNG montovaných přímo v továrnách (nádrže jsou uloženy ve dvojitých 

prostorách a jsou špatně přístupné). U dodatečných vestaveb tento problém nevzniká. 

Životnost nádrží je 15 let. Po uplynutí této doby se musí nádrže vyměnit. Při cenách nádrží 

na CNG v rozmezí 6 - 12 000 Kč/kus, ceně dalších komponentů a náročnosti provedení je 

tato operace finančně poměrně nákladná (může to být i částka kolem 50 000 Kč). Je však 

velmi pravděpodobné, že s vyšším počtem montáží CNG se ceny nádrží sníží“.[37] 

Tento fakt bude však v návrhu výpočtového algoritmu vynechán záměrně, a to 

z toho důvodu, že ve firemní dopravě je osobní automobil stáří 15 let a více velkou 

výjimkou, a také to, že do 15 let starého vozu se taková to oprava bude prakticky za 

jakýchkoli okolností jevit jako nerentabilní. 

Problém startovacích svíček je zde obdobný jako u E85, tak jak je zmiňováno již v 

kapitole 2.1. 

2.3. LPG 

LPG (Liguefied Petroleum Gases, nebo česky zkapalněný ropný plyn či dříve 

nazývaný propan-butan) je jako pohonná látka používán v dopravě již několik desítek let. 

Obecně o tomto druhu paliva panuje zavádějící představa (pravděpodobně na základě 

překladu zkratky), že do skupiny alternativních paliv nepatří, protože jeho existence je 

závislá na výrobě ropy. Realita je však tomuto tvrzení, více nežli vzdálená. Pro výrovu 

LPG jsou používány dva zdroje, jedním z nich je opravdu ropa, kdy se propan a butan 

získávají jako vedlejší produkt při jejím zpracování, ale také jako vedlejší produkt při těžbě 

a zpracování zemního plynu (Tabulka 7).  
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Tabulka 7 - Propan a butan v zemním plynu 

 

zdroj: [4] 

Poměr zdrojů pro výrobu LPG je dokonce 60/40 ve prospěch zemního plynu. 

Možnosti LPG získávaného z ropy jsou omezeny předpokládaným poklesem produkce 

zásob. Naopak podíl LPG získávaného ze zemního plynu se bude časem zcela jistě 

zvyšovat, ať už vlivem stoupající poptávky po zemním plynu či nedostatkem ropy. [4] 

Použití LPG v dopravě ze střednědobého i  dlouhodobého hlediska je tedy zajištěno 

a jeho nasazení ve firemní dopravě nic nebrání. 

Motorové palivo LPG bylo v provozu u větší skupiny vozidel použito poprvé 

během 30. let 20. století v Německu. Další vlna používání se datuje do poloviny 50. let 20 

století, kdy ve válkou zničené zemi opět začal fungovat chemický průmysl. Od té doby 

pokračoval rozvoj používání LPG v každé zemi nerovnoměrně.[2] 

Vlastnosti LPG:  

 Stlačením zmenší svůj objem 260*. 

 Hořlavá kapalina 1. třídy nebezpečnosti. 

 LPG je těžší než vzduch a zároveň lehčí než voda. 

 Netoxický, ale narkotický. 

 „Při expanzi kapalného LPG do prostoru s atmosférickým tlakem dochází v 

důsledku odpařování k silnému ochlazení kapaliny (až na teploty okolo -45 °C), 

proto při styku zkapalněného plynu s pokožkou hrozí vznik omrzlin.“[4] 

Výhodami LPG jsou hlavně: 

 Velmi dobrá základna čerpacích stanic v ČR a po celé EU. 

 Nízká cena paliva. 

 Nemožnost krádeže paliva (soustava je pod trvalým tlakem). 

 Zvýšený dojezd díky dvou samostatným nádržím. 

 Velký výběr zástaveb. 
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 Originální vozy na LPG za přijatelných cenových podmínek. 

Nevýhody LPG jsou následující: 

 Zvýšená hmotnost vozidla. 

 Častější návštěvy servisu. 

 V případě válcové nádrže snížení úložného prostoru. 

 Životnost nádrže 10 let. 

 Studený start jako u CNG. 

Síť čerpacích stanic 

 
Obrázek 5 - LPG stanice na území ČR 

Zdroj: http://lpg-cng.ochranamotoru.cz/ 

LPG je nejrozšířenějším používaným alternativním palivem v Evropě. Počet aut 

využívajících toto palivo se pohybuje kolem 5 milionů, což představuje 3 procentní podíl 

všech paliv použitých na provoz v automobilech. V Evropě je více než 27 000 čerpacích 

stanic na LPG. Největší výhodou tohoto alternativního paliva je jednoznačně jeho 

dostupnost. Na webovém serveru www.poi.cz, sdružující soubory do navigací, se uvádí 

počet 715 čerpacích stanic LPG k 26.10.2012 19:32 na území ČR. Alokaci čerpacích stanic 

na LPG lze vidět na obrázku 5.  Z obrázku je jasně patrné dostatečné vykrytí potřeb 

motoristů po palivu LPG na území celé ČR. [24] 

LPG se v ČR prodává v poměru daným aktuálním ročním obdobím. V zimě je 

poměr propan/butan 60/40 a v létě je tento poměr přesně opačný, tedy 40/60. 

Poměr propan/butan je v okolních zemích různý, což může vést k odlišnému 

chování vozidla při kontaktu s touto směsí, podstatné však zůstává, a to, že LPG je 

dostupné v celé Evropě. Poměry, tak jak jej určují normy okolních zemí, zobrazuje tabulka 

8. 
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Tabulka 8 - Poměr letní/zimní směsi v Evropě 

 

zdroj: [4] 

Nádrže 

Nádrže pro uskladnění LPG ve vozidle mají na rozdíl od CNG dvojí provedení. 

Jsou buď válcové (Obrázek 7 - Válcová nádrž), nebo toroidní (Obrázek 6 - Toroidní nádrž). 

Toroidní nádrž lze dále rozdělit na externí a interní, a to podle způsobu aplikace ve vozidle. 

 

 

Obrázek 6 - Toroidní nádrž 

 

Obrázek 7 - Válcová nádrž 

Nádrže se vyrábí ve velké škále velikostí (Tabulka 9 - Přehled velikostí nádrží) a je 

možno tak do auta naistalovat prakticky jakoukoli velikost, pokud to technické parametry 

vozu dovolí. Z důvodů bezpečnosti je na nádržích naistalován víceúčelový bezpečnostní 

ventil. Víceúčelový ventil omezuje naplnění nádrže na 80 procent, je vybaven tlakovou a 

tepelnou pojistkou, která při zvýšení tlaku odpouští plyn mimo prostor vozidla. Funkčnost 

se zkouší tzv. "Bon fire" testem. [32] Tento test probíhá tak, že se vozidlo celé zapálí a 

čeká se, zda nádrž exploduje. Pokud nádrž neexploduje, byl test úspěšný. 

Tabulka 9 - Přehled velikostí nádrží 

 

Nádrže se vyrábějí z oceli, sváry jsou provedeny kvalitní technologií. Nádrž je 

zkoušena tlakovou zkouškou na tlak 6,7 MPa. Tlak při čerpání LPG je 1 MPa. Porovnáme-

li tato čísla s hodnotami nádrží u CNG, kde je skladovací tlak  20–30 MPa a destrukční tlak 

45-73 MPa, pak lze dojít k závěru, že požadavky na LPG nádrž musí být o dost menší, a 

tím pádem i levnější. 

Letní směs Zimní směs 

Česká Republika 40/60 60/40

Belgie 30/70 50/50 

Německo převaha propanu převaha propanu 

Finsko propan  propan

Holandsko 30/70 70/30 

Norsko propan  propan

Rakousko 20/80 80/20 

Švédsko, Švýcarsko propan propan

Země 

Složení LPG (poměr propan / butan) 

Nádrž Nejmenší Největší Plnění min Plnění max

Válcová 15,0 L 270,0 L 12,0 L 216,0 L

Toroidní interní 33,0 L 80,0 L 26,4 L 64,0 L

Toroidní externí 34,0 L 77,0 L 27,2 L 61,6 L
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Dalším bezpečnostním prvkem je plynotěsná schránka (Obrázek 8 - Plynotěsná 

schránka a víceúčelový ventil), která společně s odvětrávacím potrubím odvádí případný 

uniklý plyn mimo prostor vozidla. Důležité je upevnění a zajištění hadice odvětrávacího 

potrubí sponami a použití průchodek. [32] 

 
Obrázek 8 - Plynotěsná schránka a víceúčelový ventil 

Zdroj: http://www.lpg.cz/prestavby/fotky_potrubi.htm 

Životnost daná zákonem, a tím i použitelnost nádrže, je 10 let od data uvedení do 

provozu. Tedy o 10 let kratší, než je tomu u CNG nádrží. 

Vozy na LPG  

Počet čerpacích stanic a poptávka trhu po vozidlech s levným provozem dala 

v posledních letech možnost vzniknout tovární nabídce vozidel přestavěných přímo 

z továrny, a tím i servis u dodavatele vozidla. Počet automobilek, jež své vozy přizpůsobují 

poptávce trhu po LPG vozidlech, neustále roste. Jsou mezi nimi nejen automobilky 

z tabulky 10, ale také vozidla Hyundai, Kia, Škoda, Opel či Subaru. Konkurenční tlak nutí 

automobilky vyrábět stále levnější vozidla. S tím také souvisí levný provoz, kterého 

bohužel není u fosilních paliv jednoduché dosáhnout.  

Tabulka 10 obsahuje data získaná z dokumentace výrobců daných vozidel, a tak se 

mohou od reálných hodnot lišit. Za reálné můžeme považovat navýšení spotřeby mezi LPG 

a benzínem, které je v průměru 28 procent. Pohledem na vypočtené hodnoty návratnosti 

dojdeme k závěru, že při běžném provozu okolo 20 000 km ročně se návratnost pohybuje 

okolo jednoho roku.  
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Tabulka 10 - Originální vozy na LPG 

 

Náklady na přestavbu vozidla pro provoz na LPG se pohybují zhruba uprostřed 

v porovnání s náklady na přestavbu na palivo E85 a CNG. Jejich výše je navíc odvislá od 

složitosti motoru. Starší vozy s karburátorem se podle tabulky 11 přestavují na LPG  již od 

10 000 Kč.  

Tabulka 11 - Cena přestavby na LPG 

 

Servisní náklady 

Stejně jako v případě CNG nádrže je i u LPG nutná její výměna po konci její 

životnosti. Jaroslav Čádek k tomuto uvádí: 

„Nádrž na LPG je ve většině případů montována pouze jedna a má životnost 10 let, 

pak je nutné ji vyměnit. Za novou nádrž (+ multiventil) včetně výměny zaplatíte nyní cca 

5500,- Kč včetně DPH. Do budoucna se budou měnit pouze nádrže, multiventily mají již 

cca 5 let homologace 01 a jejich výměna nebude nutná (vyměníte pak pouze nádrž za cca 3 

000,- Kč)“. [37] 

Oproti CNG jsou však náklady na výměnu mnohem nižší, ale i zde platí, že vozidlo 

ve firemní dopravě po 10 letech je spíše výjimkou, nicméně vzhledem k ceně je 

Seat

Vůz Logan Duster Ibize SC Punto Doble 

Motor 1.6. 60 kW 1,6 75 kW 1,6 59 kW 1.4 8v 77k 1.4  120k 

Cena B95 209 000 Kč 279 000 Kč 241 900 Kč 239 900 Kč 369 900 Kč 

Cena LPG 229 000 Kč 299 000 Kč 284 900 Kč 267 500 Kč 397 500 Kč 

Spotřeba B95 7,73 L 7,56 L 6,20 L 5,70 L 7,20 L

Spotřeba LPG 9,93 L 9,50 L 8,00 L 7,24 L 9,14 L

Nárůst spotřeby 28% 26% 29% 27% 27%

Rozdíl ceny 20 000 Kč   20 000 Kč   43 000 Kč   27 600 Kč   27 600 Kč   

Km při B95 2,90 Kč       2,84 Kč       2,33 Kč       2,14 Kč       2,70 Kč       

Km při LPG 1,68 Kč       1,61 Kč       1,35 Kč       1,22 Kč       1,55 Kč       

Rozdíl 1,22 Kč       1,23 Kč       0,97 Kč       0,91 Kč       1,15 Kč       

Nádrž B95/LPG 50 L / 42L 50 L / 34 L

Návratnost 16386 Km 16267 Km 44193 Km 30193 Km 23903 Km

LPG 16,90 Kč     

Benzin 37,50 Kč     

Dacia Fiat

Ceny jsou uvedeny včetně DPH HLPropan Progres

Vozidla s karburátorem 11 900 Kč 10 000 Kč        

Monovstřikování 14 900 Kč 14 900 Kč        

Vícebodové vstřikování 16 900 Kč

Sekvenční vstřikování tříválec 25 000 Kč 25 000 Kč        

Sekvenční vstřikování čtyřválec 26 000 Kč 25 000 Kč        

Sekvenční vstřikování šestiválec 29 000 Kč 35 500 Kč        

Sekvenční vstřikování osmiválec 32 000 Kč 39 000 Kč        
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pravděpodobné, že k výměně dojde a podle zaměstnanců HLPROPANu to sice není zcela 

rutinní záležitost, ale děje se tomu tak. Pravidelná roční revize úniku stojí 500 Kč.  

Další servisní náklad vzniká, stejně jako je tomu u vozu na E85, při výměně 

zapalovacích svíček. Cena je zanedbatelná, a byla by zavádějící, tedy zde není brána 

v potaz.  

Po 20 000 km je nutná výměna filtru plynné fáze, samotný filtr stojí jen 49 Kč, ale 

protože se nepředpokládá servis vlastními silami, vychází se z ceny účtované 

HLPROPANem, a to 500 Kč. Tedy přepočet na kilometr nám dá servisní náklad 2,5 haléře.  

Po ujetí 50 000 km je nutná výměna filtru kapalné fáze, samotný filtr stojí 100 Kč 

s prací u stejné firmy pak 600 Kč. Dále je vhodná repase vstřikovačů, jež si servis cení na 

750 Kč (skutečný náklad je cca 30 Kč). Po přepočtu to dělá 2,7 haléře na kilometr.  

Po ujetí cca 100 000 km je nutná výměna filtrů reduktoru, která vyjde v servisu na 

1200 Kč. Tedy po přepočtu 1,2 haléře na kilometr.  

Celkové servisní náklady v souhrnu dosáhnou částky 6,40 haléře na km. Nejedná se 

o nijak závratné číslo, přesto je tato kalkulace zahrnuta pro úplnost do této podkapitoly.  

2.4. Vodík 

První vozidlo na vodík spatřilo světlo světa již před 205. lety, přesto tento druh 

paliva (vodík není klasické palivo, ale energetický vektor neboli nosič energie) je zde 

uváděn v podstatě jen pro úplnost. Toto palivo má sice v budoucnu podle předpokladů 

největší šanci stát se plnohodnotnou náhradou fosilních paliv, ale současný stav rozvoje 

infrastruktury jasně naznačuje, že tato technologie je i přes svou historii teprve v počátcích. 

[19] 

V ČR jezdí jediný exemplář takového vozu, a to autobus, který byl uveden do 

provozu v roce 2009 v Neratovicích, a s ním byla uvedena do provozu také jediná čerpací 

stanice vodíku v ČR. V EU podobných autobusů jezdí 75. [20] [21] 

Spotřeba autobusu v Neratovicích je 7,5 kg vodíků na 100 km, a je energeticky 

srovnatelná s 20 litry nafty. Kilogram vodíku stojí přibližně 130 korun. Při ceně např. 36 

Kč za 1 litr nafty tedy 20*36=720 a ceně vodíků 7,5*130=975 je snadno prokazatelná 

současná ekonomická nezajímavost tohoto paliva ve firemní dopravě. [20] 

Na webu http://vedmakalouskova.tripod.com/hybrid.htm se autor k vodíku jako 

alternativnímu palivu vyjádřil takto: „Vodík by se dal považovat za palivo budoucnosti. 

Nalézá se všude a jeho zásoby jsou nevyčerpatelné. Dnešní ceny jsou sice vysoké a výroba 

je náročná, ale jinak převládají klady. Vlády různých zemí se snaží podporovat programy 

na rozvoj vodíkového pohonu“. Přesto, že článek není označen datem vzniku, je možné 

z následující věty „Kolem roku 2010 se očekává masová výroba vodíkových aut.“ dovodit, 

že text už je staršího data a autorovi jeho predikce příliš nevyšla. [22] 
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Obrázek 9 - Čerpací stanice vodíku 

Zdroj: [6] 

Z obrázku 9 je vidět, že případná instalace čerpací stanice v občanské zástavbě by 

nijak nevybočovala ze zaběhnutého standardu čerpacích stanic na našem území. 

Vzhledem k faktu, že toto palivo na svou slávu a masově rozšířitelnou použitelnost 

ještě čeká, je toto palivo vyřazeno z programu pro výpočet návratnosti. 

2.5. Elektro a hybridní vozy 

Vozidla na elektrický pohon jsou komerčně dostupná již řadu let, nicméně se 

nesetkala s větším zájmem uživatelů. Velikost a cena akumulátorů ve vztahu k obsažené 

energii jsou příčinou, proč nejsou vyráběna vozidla s dostatečným výkonem a průběhem 

mezi dobitím akumulátoru. Nicméně tento typ vozidel má stále prostor pro uplatnění tam, 

kde je požadována doprava na kratší vzdálenosti, bezhlučnost a žádné emise, jako je tomu 

například ve známém rekreačním centru Zermatt ve Švýcarsku.[1] 

Výhodami elektro vozu jsou: 

 Nízké provozní náklady. 

 K dispozici všechen výkon vozu už od startu. 

 Jediný pohyblivý díl motoru (rotor). 

 Nízká poruchovost. 

 Nulové přímé emise, odpadá výměna oleje, prodloužená výměna brzd díky 

rekuperaci. 

 Elektromobil prakticky není slyšet, pouze při rychlé jízdě zbývá šum vzduchu a 

hluk kol. 

 Cena elektřiny roste pomaleji než cena benzínu a nafty a tento trend je velice 

pravděpodobný i v budoucnu. 
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Nevýhodami elektro vozu jsou: 

 Minimum možností dobíjení. 

 Malá dojezdová vzdálenost. 

 Nevhodný pro lidi bez vlastní garáže. 

 Vysoká cena. 

 Životnost baterií maximálně 200 000 km. 

Více o historii elektromobilů lze nalézt na stránkách: 

http://www.electroauto.cz/tech_parametry_cars.html 

Dobíjení 

Hlavní, nicméně minimálně ze střednědobého hlediska snadno řešitelný problém, je 

vybudování dobíjecích stanic rozmístěných na zájmovém prostoru tak, aby s ohledem na 

současný stav dojezdu vozidel na elektrický pohon bylo možné bez potíží vozidlo doplnit o 

chybějící elektrickou energii a pokračovat v jízdě. Obrázek 10 ukazuje pomalu vznikající 

síť čerpacích stanic a její stav v roce 2012. Z tohoto obrázku lze také snadno vyčíst, že 

rychlé dobíjecí stanice s parametry 400 V / 3*126 A jsou na našem území jen dvě. 

Uváděný počet 159 ks se může zdát na první pohled jako velké číslo například ve srovnání 

s počtem čerpacích stanic CNG.  

 
Obrázek 10 - Mapa dobíjecích stanic  

Zdroj: [31] 

Po otevření webového odkazu jedné z blízkých dobíjecích stanic je možné se 

dozvědět toto: 

„CZ137 – Ostrava - Plesná - Radovan Burkovič Last Updated by Jaromír 

Marušinec on Apr 24, 2010 

230V 16A - NONSTOP, vedle domovních dveří rodinného domu u stání pro auta vedle 

okrasného záhonu (cca 2 metry). V noci osvětlená. Platba dobrovolná 5,- Kč/1 kWh vhoďte 

do poštovní schránky. 400V 32A pětikolík - v garáži. Nutno mít prodloužení cca 10 metrů. 
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Přístupná obvykle všední dny odpoledne a víkendy přes den. Nutno předem zavolat 603 

497 106. Cena 5,- Kč/1 kWh.“ [31] 

Dočteme se, že ne všechny dobíjecí stanice jsou dílem velkých společností, ale na 

mapě našli prostor pro vyjádření své podpory také jednotlivci, kteří tak dávají k dispozici 

své vlastní zdroje. 

Dalším podstatně významným problémem, který musel každý uživatel elektro vozu 

akceptovat, byla neexistence standardizovaného dobíjecího konektoru pro dobíjení vozidla. 

Tento problém našel své řešení na konferenci EVS26 konané v Los Angeles, stát 

California v termínu 6.5 - 9.5.2012, kde se zúčastnění zástupci výrobců elektrických 

vozidel shodli na ustanovení standartu. Tento standart je k prohlédnutí na obrázku 11. 

„Automobilky Audi, BMW, Chrysler, Daimler, Ford, General Motors, Porsche a 

Volkswagen se na konferenci EVS26 dohodly na jednotném standardu dobíjení pro své 

elektromobily. Vzhledem k tomu, že zmíněné automobilky jsou součástí nadnárodních 

koncernů, které patří k těm největším a nejvýznamnějším na světě, stane se z nového 

způsobu dobíjení standard celosvětový. Mimo současnou alianci stojí v podstatě pouze 

japonské automobilky Toyota, Nissan, Honda a Mitsubishi, které v řadě elektromobilů 

používají svůj vlastní standard nazývaný CHAdeMO.“[30] 

 

Obrázek 11 - Univerzální nabíjecí konektor pro Evropu 

 

Obrázek 12 - Dobíjecí stanice RWE 

Síť čerpacích stanic se snaží rozvíjet nejen energetické společnosti, jako je PRE, 

RWE či ČEZ, které energii nutnou na dobíjení zatím dotují a pro které by současný dotační 

program přinesl v budoucnu zajímavý prostor k podnikání, ale také společnosti jako je 

Kaufland či Ikea. [38] [39] 

Vozy na elektřinu 

Snad každá automobilka pracuje na vývoji či už vyvinula vlastní produkt vozidla 

poháněného elektrickou energii. Server electroauto.cz, který je dnes již neaktualizován, 

uvádí 21 pokusů a dotažených projektů za posledních 20 let. Uvádí se, že první pokusy 

měli velké potíže především s nedostatečným dojezdem. Současné vozy na elektřinu tento 

problém již zvládají lépe, ale s porovnáním běžných vozidel jsou ještě dost pozadu. 

Dojezdy současných elektrovozů je možné zhlédnout v tabulce 12. [42] 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/auto-jarov-sro-11262436/11262436?rtype=V&rmain=7854196&ritem=11262436&rclanek=13308353&rslovo=423209&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/radost-je-bmw-staci-jen-nasednout-10835024/10835024?rtype=V&rmain=7848594&ritem=10835024&rclanek=13308353&rslovo=426552&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/ford-ka-v-auto-palace-sporilov/10836608?rtype=V&rmain=7835815&ritem=10836608&rclanek=13308353&rslovo=428807&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/nakupujete-casto-na-eshopu-11285421/11285421?rtype=V&rmain=7849430&ritem=11285421&rclanek=13308353&rslovo=420944&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/auto-jarov-sro-11262436/11262436?rtype=V&rmain=7855539&ritem=11262436&rclanek=13308353&rslovo=437079&showdirect=1
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Tabulka 12 - Ukázka vozů na elektřinu 

 

Servisní náklady 

Současné verze elektro vozů mají také své „Achillovy slabiny“. První z nich je, že 

za cenu, kterou musíme vynaložit na koupi elektro vozu v dané kategorii, jsme často 

schopni koupit dva jiné vozy ve stejné kategorii od stejného výrobce. Například Citroen C-

Zero (Tabulka 12) stojí 551 800 Kč - svou koncepcí je vozidlo prakticky totožné 

s vozidlem značky Citroen C1, který stojí 174 900 Kč v nejvyšší dodávané výbavě. 

Druhým, a to minimálně stejně závažným slabým místem, je životnost baterií, které vydrží 

600 až 900 nabíjecích cyklů. Výměna bateriového celku například ve voze Toyota Prius 

vyjde na 220 000 Kč bez DPH, počet dobití je limitován počtem 900, ale i případně více, 

pokud se nedojíždí baterie na nulu. Doba dobití je 4 hodiny při spotřebě 10 KWh. Dojezd 

vozu Toyota Prius čistě na baterie je 80 km. Vezmeme-li jako fakt, že se nám podaří jezdit 

po celou dobu životnosti elektro vozu zdarma v rámci pobídek energetických společností, 

dostaneme se na cenu: [40] 

 [3] 

     
           

      
          

 [4] 

                                   

Tento výpočet vychází, jak již bylo uvedeno, z předpokladu, že baterie vozu ukončí 

svůj provozní cyklus po 900 dobíjení a že cena za elektřinu k dobíjení elektro vozu bude 

nulová. Při ceně paliva, ať už benzínu či nafty, 36,60 Kč za litr, je cena 1 km elektro vozu 

srovnatelná s vozem, který má spotřebu 10 litrů na 100 km. Motor navíc nebude nutné 

vyměnit po 72 000 km. V případě vozidla značky Nissan Leav se sice uvádí životnost 

baterii 10 let (nebo 160 000 km), ale jedním dechem je uvedeno, že životnost se může 

výrazně snížit při používání rychlo-nabíječky. Doba nabíjení z běžné zásuvky je 7 hodin, u 

rychlo nabíječky je to o 80 procent méně, tedy 1 hodinu a 34 minut. Dojezd je různý 

(záleží na zdroji, který toto uvádí) a uvádí se tedy od 110 – 220 km na jedno dobití, 

v případě složité dopravní zácpy dokonce jen 76 km.  

Za platnosti těchto podmínek nebude tento typ paliva nadále zahrnován do 

alternativních paliv při návrhu programu pro výpočet návratnosti. [41]  

Cena Dojezd Dobíjení P/R Spotřeba W Cena km

Citroen C-zero 551 800 Kč    135 Km 9H/30Min 19 800 0,68 Kč 

Nisan Leav 900 000 Kč    175 Km 17 500 0,46 Kč 

Tesla Roadster 2 400 000 Kč 393 Km 3,5H 58 800 0,69 Kč 

kW hodina 4,63 Kč          
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3. Kritéria pro výběr alternativního paliva 

Pro výběr alternativního paliva je nutné vzít v úvahu také další kritéria nejen jejich 

ekonomickou efektivnost či návratnost, ale i cenu paliva, jeho geografickou dostupnost 

s ohledem na požadavky a přání investora, servisní zázemí a podobně. 

Cena paliva  

Cena paliva je velmi podstatný údaj pro výpočet návratnosti a řekněme jeho 

výhodnosti. Tabulka 13 zobrazuje průměrné ceny paliv za 11 měsíců roku 2012 - data pro 

B95, Naftu a LPG byly získány na stránkách Českého statistického úřadu, data pro CNG 

na stránkách cng.cz k datu 27.1.2012 a data pro E85 dodala čerpací stanice v Ostravě-

Dubině na ulici Plzeňská.  

Tabulka 13 - Průměrné ceny paliv 

 

Samotné grafické vyjádření těchto změn v tomto období pak najdeme na obrázku 

13. Z obrázku vyplívá, že cenová hladina se pohybuje v přibližně stejných úrovních.  

 
Obrázek 13 - Pohyb cen paliv 

Pro potřebu aplikace výpočtu návratnosti je nutné znát alespoň cenu zájmového 

alternativního paliva a ceny B95, tak abychom mohli do programu pro výpočet zadávat 

vždy co nejaktuálnější data. 

  

B95 Nafta LPG CNG E85

Průměr 36,82 Kč     36,52 Kč     17,71 Kč     18,12 Kč     25,62 Kč     
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Silniční daň  

Podle § 5 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, vzniká za každé vozidlo 

provozované k podnikatelské činnosti povinnost platit silniční daň. Přesná částka se řídí § 

6 tohoto zákona a je zobrazena v tabulce 14. 

Tabulka 14 - Silniční daň 

 

Ve stejném § 6 části 6 se nachází slevy z daně, které snižují placenou částku podle 

stáří vozidla.  

„(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu 

následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu 

následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 

kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním 

měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při 

změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele 

uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny 

provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby 

daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5. Snížení sazby daně se nevztahuje na 

vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda 

České republiky.“[23] 

V § 3 stejného zákona se nachází také pasáž s osvobozením od placení této daně, 

která je pro tento dokument klíčová. Popisuje, na jaká vozidla se toto osvobození vztahuje. 

„Zákon o dani silniční 

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční 

§ 3 Osvobození od daně 

f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou 

hmotností méně než 12 tun, která: 

1. mají elektrický pohon 

2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor 

3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo 

stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo 

Objem motoru Daň

do 800 cm3 1 200 Kč       

801-1250 cm3 1 800 Kč       

1251-1500 cm3 2 400 Kč       

1501-2000 cm3 3 000 Kč       

2001-3000 cm3 3 600 Kč       

3001+ cm3 4 200 Kč       
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4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového 

benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.“[23] 

Zpracováním výše uvedených dat byla vytvořena tabulka 15, která zobrazuje 

úsporu na silniční dani, kterou získáme přechodem na alternativní palivo. Přechodem na 

alternativní palivo nedojde jen k úspoře vynakládaných prostředků, ale navíc odpadne také 

přílišná byrokracie, která souvisí s pravidelným čtvrtletním vykazováním silniční daně 

finančnímu úřadu. Změnou vzniká jen v lednu každého kalendářního roku povinnost 

k registraci a doložení existence alternativního paliva zápisem v technickém průkazu. Další 

tři čtvrtletí se již nic nevykazuje. 

Tabulka 15 - Výše poplatku za silniční daň za měsíc 

 

Dojezd 

Problém dojezdové vzdálenosti získává na důležitosti se způsobem užití daného 

vozu, jeho délkou jednorázových jízd a nutností čerpat palivo. V případě paliva E85 se 

jednorázová dojezdová vzdálenost sníží o zvýšenou spotřebu paliva při jízdě na E85. Tento 

výpočet je demonstrován v kapitole 0. Naopak v případě použití plynných paliv CNG a 

LPG je nádrž přídavná speciálně pro tento typ paliva, tím dochází k zvýšení dojezdové 

vzdálenosti. Dojezdová vzdálenost je tedy součet vzdálenosti, které je možno ujet na B95 a 

CNG/LPG. V případě automobilu Dacia Duster tentokrát v LPG verzi (tabulka 10) 

vypočteme dojezd podle upraveného vzorce. [2] 

[5] 

                                       

Výsledkem bude dojezd 1 019 km ( 661+358).  

Dojezdové vlastnosti elektro vozů jsou dány v jejich specifikaci od výrobce 

(tabulka 12 - ukázka vozů na elektřinu). 

Parkování v podzemních parkovištích 

Parkování s palivem E85 není nijak omezeno s ohledem na podobné vlastnosti a 

nakládání jako s B95 či naftou. Problém s parkováním se objevuje (Obrázek 14) jen při 

použití plynných paliv, a to z důvodu vyhlášky č. 23 z roku 2008 o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, která v § 30 v odstavci 8 říkala toto: „V podzemní 

hromadné garáži určené pro veřejné užívání nelze parkovat vozidla s pohonem na plynná 

paliva.” Touto větou bylo parkování v ČR v podzemních parkovištích zakázáno a 

prakticky neexistovala možnost, jak parkovat legálně v podzemních parkovištích s vozem 

Měsíce Sleva do 800 800-1250 1250-1500 1500-2000 2000-3000 3000+

0-36 48% 52 Kč 78 Kč 104 Kč 130 Kč 156 Kč 182 Kč

36-72 40% 60 Kč 90 Kč 120 Kč 150 Kč 180 Kč 210 Kč

72-108 25% 75 Kč 113 Kč 150 Kč 188 Kč 225 Kč 263 Kč

108+ 0% 100 Kč 150 Kč 200 Kč 250 Kč 300 Kč 350 Kč

Objem motoru v cm
3



Adam Gibala: Analýza alternativních paliv 

 

2013   25 

 

na plynné palivo. Dne 6. září 2011 schválila vláda vyhláškou č. 268 změny vyhlášky č. 23 

z roku 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb, v tom smyslu že: „§ 30 se 

odstavec 8 zrušuje.” Nově také tato změna specifikuje odstavec 2 § 21, a to z původního 

znění:  

„Garáž, která slouží pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být 

vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním.” [28] 

Pasáž byla pozměněna na:  

„(2) Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí 

být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s českou technickou 

normou uvedenou v příloze č. 1 části 1 bodu 2 a části 17. Požadavek uvedený ve větě první 

platí i pro příjezdový a výjezdový prostor hromadné garáže sloužící i pro parkování 

vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud je tento prostor delší než 30 m a je obestaven 

stavebními konstrukcemi alespoň ze tří stran. Posouzení garáže sloužící i pro parkování 

vozidel s pohonem na plynná paliva a jejího vybavení elektrickým zařízením z hlediska 

rizika vzniku výbušné atmosféry musí být provedeno v souladu s českými technickými 

normami uvedenými v příloze č. 1 části 16 bodech 2 až 4.“. [28] 

 

Obrázek 14 - Zákaz parkováni s LPG 

Zdroj: http://www.eshop-tabulky.cz/ 

Touto změnou se sice dal prostor pro vytváření podzemních garáží pro vozidla na 

plynná paliva, nicméně pro ty stávající se de facto nic nemění, protože případná přestavba 

by byla investicí a vyhláška nijak nenutí provozovatele ke změně. Pro společnost, která tak 

uvažuje o plynném alternativním palivu a má za požadavek parkování v podzemních 

garážích, je toto kritérium omezující a musí zde počítat buď s omezením, nebo investicí do 

technických prostředků naplňujících novou definici odstavce 2 § 21 vyhlášky o 

technických podmínkách požární ochrany staveb. 
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Servis 

Náklady na servis vozu s jednotlivými druhy alternativních paliv byly již vyčísleny 

v předchozích kapitolách. Shrneme-li tuto analýzu nákladů z předcházejícího textu, 

dostaneme rozpětí servisních nákladů na 1 km od 0 do 6,4 haléře (E85 3,5 haléře, CNG 0, 

LPG 6,4 haléře). Budeme-li předpokládat zvýšení spotřeby vozu o jeden jediný litr vlivem 

agresivnější jízdy řidiče, tak i při nejlevnějším druhu paliva dojde ke zvýšení ceny na 1 km 

o 15 haléřů. Z tohoto důvodu je servisní složka zanedbána při celkovém výpočtu pro její 

praktickou marginálnost. 

Z pohledu servisu je při volbě alternativního paliva o mnohem důležitější jeho 

lokální dostupnost a kvalita, než následné servisní náklady. Samotná cena servisu se pak 

logicky odvozuje od ceny za celkovou instalaci a není nijak zvlášť zatěžujícím faktorem.   

Možnost čerpání paliva 

Existence dostatečně kvalitní sítě čerpacích stanic je velmi významným a za 

určitých okolnosti až kritickým bodem při volbě paliva. V tabulce 16 je shrnutí počtu 

čerpacích stanic v ČR. Z této tabulky je snadno čitelný nejen počet, ale i celkové 

procentuální zastoupení mezi všemi čerpacími stanicemi v ČR. Jak je vidět, v tomto ohledu 

má LPG velký náskok. Počet čerpacích stanic v ČR je 6 690, jak bylo zmíněno v kapitole 

2.1. 

Tabulka 16 - Shrnutí počtu čerpacích stanic v ČR 

  

E85 CNG LPG

200 40 715

2,99% 0,60% 10,69%

Čerpací stanice
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4. Program pro výpočet návratnosti v PHP 

Pro návrh programu zajištující výpočet nákladnosti, respektive návratnosti investice 

do alternativního paliva je použit skriptovací jazyk PHP. Tento skriptovací jazyk je vybrán 

z několika důvodů. K dispozici je rozsáhlá dokumentace a jakýkoli problém, který byl 

potřeba řešit, se dal vždy snadno dohledat v odborné literatuře, popřípadě na odborných 

diskuzních fórech. Skripty se spouštějí na straně serveru, a tak nehrozí, že výsledek bude 

na každém PC vypadat jinak. Prostřednictvím webu je možné jej snadno zpřístupnit dalším 

uživatelům a na základě jejich podnětů odstranit případné nedostatky. 

Návrhy algoritmu 

Algoritmus je obecný postup, jak řešit daný problém. Základní vlastností algoritmu 

je, aby byl konečný, resultativní, dostatečně obecný a složený z elementárních článků tak, 

aby byl snadno revidovatelný a tím efektivní. 

V následujících řádcích je navrženo několik základních algoritmů a následně 

vytvořeny algoritmy složitější, které budou aplikovány v následném programu PHP. 

Výpočet nákladů na provoz 1 km jízdy vozu s palivem B95 nebo naftou: 

[6] 

     
                    

   
 

spotřeba se udává v jednotkách na 100 km. 

Výpočet nákladů na provoz 1 km jízdy vozu s palivem CNG nebo LPG. 

[7] 

       
                        

   
 

                               

   
   

Ina = násobitel navýšení spotřeby z důvodu použití alternativního paliva 

Výpočet nákladů na provoz 1 km jízdy vozu s palivem E85: 

[8] 

      
                        

   
  

Vzorec pro celkové náklady na X km zohledňující vstupní investici. Za kmPaliva zadáme 

cenu 1 km paliva, pro které tyto celkové náklady právě počítáme. 

[9] 
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Průměrná cena 1 km po započtení vstupních nákladů po ujetí X km. 

[10] 

       
  

 
 

Vzorec pro výpočet návratnosti v kilometrech: 

[11] 

             
              

                         
 

Výsledkem bude počet kilometrů, které je třeba najezdit běžným provozem, aby 

byly splaceny vstupní náklady investované do alternativního pohonu.  

Je-li předem znám počet najetých kilometrů ročně, lze pomoci následujícího vzorce 

spočítat i pravděpodobnou návratnost v měsících. 

[12] 

                 
            

           
    

Další výpočet, který má smysl u firem kalkulovat, je úspora na silniční dani, tak jak 

je popsána v části 3. Daň vypočítává následující vzorec za jeden měsíc: 

[13] 

                                                       

V programu je tento úkol vyřešen pomocí funkce, do které jsou zakomponovány i 

obsahy tabulek podle zákona. 

function silnicni_dan($obsah,$stari) { 

 switch($obsah) { 

     case 1: $dan=100; break; 

  case 2: $dan=150;break; 

  case 3: $dan=200; break; 

  case 4: $dan=250; break; 

  case 5: $dan=300; break; 

  case 6: $dan=350; break;  } 

 if ($stari<=36 ) { $dan=$dan*0.52;} 

 if ($stari>36 AND $stari<=72) { $dan=$dan*0.6;} 

 if ($stari>72 AND $stari<=108) { $dan=$dan*0.75;} 

  return $result=$dan;     } 
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Voláním této funkce s parametrem o obsahu vozidla a jeho stáří v měsících 

obdržíme v návratové funkci informaci o dani silniční za daný měsíc. 

Příklad použití na dostupných datech 

V této kapitole dojde ke zpracování statistických dat získaných provozem vozidla 

Citroen Berlingo (rok výroby 2010) s motorem 1.6 VTI 120k. Vozidlo bylo již od začátku 

svého provozu přestavěno na provoz LPG společností HLPropan. Cena za dostavbu činila 

30 000 Kč s DPH. Data byla získána v období od 15.11.2011 až do 11.11.2012. Vozidlo 

01.12.2012 „oslavilo“ 2 roky na pozemních komunikacích. Zdrojová data jsou k nalezení 

na přiloženém CD. Sběr dat začíná při stavu tachometru 30 368km a končí 55 526km. Je 

tak k dispozici provoz vozu během 12 měsíců a zároveň 25 158 km. Tabulka 17 zobrazuje 

průměrné hodnoty cen paliva nakoupeného během sledovaného období včetně spotřeby 

LPG. Hodnota pro průměrnou spotřebu B95 byla získána snížením hodnoty spotřeby LPG 

o 15 procent.  

Tabulka 17 - Průměrné hodnoty z provozu 

 

Tabulka 18 zobrazuje množství nakoupeného paliva během sledovaného období. V 

této tabulce se také nachází údaj o spotřebě benzínu nutného ke startování a případně 

pojezdu na palivo B95 během nedostatku LPG. Kombinací hodnot o počtu najetých 

kilometrů a spotřebovaného paliva B95 vznikl údaj o spotřebě B95 při jízdě na LPG. 

V tomto případě je spotřeba B95 vyjádřena hodnotou 0,62 litru na 100 km. Tento údaj je 

potřebný pro výpočet návratnosti v programu PHP. 

Tabulka 18 - Spotřeba paliva 

 

Z tabulek 17 a 18 vznikla tabulka 19, která zobrazuje vypočtené náklady na 1 km 

jízdy s daným typem paliva. Tabulka také zobrazuje cenu jednoho km paliva včetně 

nákladu na B95 nutného ke startování během provozu na LPG.  

Tabulka 19 – Cena na 1 km s daným palivem 

 

Spotřeba LPG na 100 km 11,09 L

Spotřeba B95 na 100 km 9,65 L

Cena B95 39,48 Kč

Cena LPG 17,83 Kč

Použito B95 155,80 L

Použito LPG 2730,01 L

Benzin během provozu LPG/km 0,24 Kč

Spotřeba B95 na LPG 0,62 L

Cena za km/B95 3,81 Kč

Cena za km včetně B95 2,22 Kč

Cena LPG/km 1,98 Kč
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Tabulka 20 sleduje náklady na palivo při provozu na LPG a B95, jejich rozdíl pak 

v jednom případě zobrazuje úsporu na palivu během sledovaného období (25 158 km a 12 

měsíců), a pak také předpokládanou úsporu během celého provozu vozu. Odečtením 

investice do dostavby ve výši 30 000 Kč při pořízení vozu získáme hodnotu 9 965 Kč, 

kterou jsme ušetřili včetně zápočtu počátečních nákladů.  

V případě celkového provozu se jedná o částku 58 206 Kč, kterou provozovatel 

ušetřil na palivu provozem na alternativní palivo LPG. 

Tabulka 20 - Úspora financí 

 

Vložením údajů do navrženého programu získá uživatel informaci o úspoře a 

návratnosti do několika sekund. Program je navržen tak, aby jeho ovládání zvládl každý, 

kdo má alespoň základní znalosti o spotřebě srovnávaného vozu a cenách paliv v zájmové 

oblasti. Program nabízí možnost rychlého výpočtu návratnosti všech podstatných 

alternativních paliv, ale také možnost srovnání ekonomické efektivnosti mezi palivem B95 

a motorovou naftou. Obrázek 15 zobrazuje vložená vstupní data, tak jak byla prezentována 

v předchozím textu.  

 

Obrázek 15 - Vstupní obrazovka programu 

Výstupní obrazovka na obrázku 16 ve své horní části zobrazuje, pro kontrolu, 

zadané vstupní údaje z předchozího formuláře. Uprostřed se pak nachází výpočet nákladů 

finančních prostředků po ujetí daného počtu kilometrů. Zde si uživatel může sám vypočítat, 

kolik ušetří po ujetí vybraného počtu kilometrů. V poslední třetině se nachází 3 řádkový 

výstup.  

25 158 km 55 526 km

Náklad na B95 95 828,25 Kč 211 501,70 Kč

Náklad na LPG 55 863,14 Kč 123 295,05 Kč

Úspora za 12 měsíců 39 965,11 Kč

Během celé stávající historie 88 206,65 Kč
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Obrázek 16 - Výstupní obrazovka programu 

Zaškrtané části (Obrázek 15 a 16) zakrývají původní hodnoty, které nebyly 

v obrazovce měněny, tak aby to nemátlo při čtení hodnot. 

V prvním řádku je k dispozici úspora po ujetí 100 000 km na alternativní palivo. 

V druhém řádku je vypočteno po kolika kilometrech se vrátí investice do pořízení 

alternativního paliva, ať už originálního vozidla či dodatečné přestavby. Třetí řádek pak 

vypočítává úsporu firmy či živnostníka na silniční dani. V případě, že zadavatelem údajů je 

nepodnikající osoba, je tento řádek pouze informativní, protože nepodnikající osoby nejsou 

povinni plátci silniční daně. 
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Závěr 

Nasazení alternativních paliv ve firemní dopravě je otázkou, kterou dříve nebo 

později bude řešit jakákoli firma, která hledí nejen na své zisky, ale také na své provozní 

výdaje. Tato práce shrnuje dostupné poznatky o všech obecně diskutovaných alternativních 

palivech a podává odpovědi často řešených otázek při diskuzi nad tímto tématem. 

Okrajově se také zabývá popisem použití vodíku a jeho pravděpodobném rozšíření.  

Dnes již není nutné vozy jen přestavovat, trh s osobními automobily doznal 

takových změn, že je již možné koupit vozidlo továrně upravené pro spalování 

alternativního paliva a je mu tak zcela zachována tovární záruka, která v některých 

případech může být v délce až 7 let. 

Při výběru vhodného alternativního paliva, tak jak bylo popsáno v textu, nehraje 

hlavní roli jen jeho ekonomická náročnost a tedy i rentabilita, ale také řada faktorů, které 

mohou vhodnost vybraného paliva snížit a jiné naopak upřednostnit. K nejvážnějším 

faktorům se řadí například hustota sítě čerpacích stanic daného paliva, problém 

s hromadným podzemním parkováním či dostupnost vhodného servisního partnera 

v případě poruchy. 

Cílem práce bylo shromáždit dostatek informací a navržení výpočtového algoritmu 

ekonomické návratnosti tak, aby každý alespoň trochu znalý a uvědomělý uživatel 

dopravního prostředku byl schopen vyhodnotit z údajů, které si je schopen sám 

nashromáždit, a zadat tato data do jednoduchého výpočtového programu a z jeho výsledků 

pak zhodnotit časovou návratnost a finanční efektivitu vybraného paliva. K tomuto účelu 

jsem vytvořil program v jazyce PHP, který prošel několikaměsíční vývojovou cestou 

včetně připomínkového procesu ze strany jeho uživatelů na internetovém serveru 

www.lpgforum.cz, který se zaměřuje na problematiku pohonu LPG. Tím se podařilo 

vytvořit prostředek prakticky šitý na míru velkému počtu zájemců o vybraná alternativní 

paliva. V poslední časti této práce je daný program použit k analýze návratnosti reálných 

dat, a tím ověřena jeho funkčnost. 



Adam Gibala: Analýza alternativních paliv 

 

2013   33 

 

Literatura 

[1] MATĚJOVSKÝ, V. Automobilová paliva. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 

2004. 231 s. ISBN: 978-80-247-6240-1 

[2] KAMEŠ, J. Alternativní pohon automobilu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství BEN – 

technická literatura, 2005. 231 s. ISBN 978-80-7300-127-8. 

[3] BROŽ, M. BEZVODA, V. Microsoft Excel 2007/2010 Vzorce, funkce, výpočty. 1. 

Vyd.  Praha: Computer Press, a.s. 616 s. 978-80-251-3267-8 

[4] Technicko – ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě. : 1 část. 

[online]. [cit. 2012-11-02]. Dostupné z: 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/F2EF24EF-5E59-42C7-B6C7-

A5508CE8F820/0/Technickoekonomicka_analyza_vhodnych_alternativnich_paliv

_v_dopravecast_1.pdf 

[5] Technicko – ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě. : 2 část. 

[online]. [cit. 2012-11-02]. Dostupné z: 

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

6CBBD103381D/0/Technickoekonomicka_analyza_vhodnych_alternativnich_paliv

_v_dopravecast_2.pdf 

[6] [online]. [cit. 2012-11-02]. Dostupné z: http://www.trihybus.cz/ 

[7] Ropná krize v roce 1973. [online]. [cit. 2012-11-02]. Dostupné z: 

http://www.penize.cz/nezamestnanost/15178-ropna-krize-v-roce-1973 

[8] Ropný vrchol. [online]. [cit. 2012-11-02]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropn%C3%BD_vrchol 

[9] Alternativní paliva v dopravě. ZAPLATÍLEK, Ing. Jan. [online]. 2006 [cit. 2012-

11-02]. Dostupné z: http://www.petroleum.cz/upload/ap_2006_02.pdf 

[10] Produkty - PHM: Ethanol E85. [online]. [cit. 2012-11-02]. Dostupné z: 

http://www.etk.cz/popis-prodavanych-phm-na-cs-etk/clanek 

[11] E85 – palivo nové generace. [online]. [cit. 2012-11-02]. Dostupné z: 

http://www.cukrovaryttd.cz/agroetanol-ttd/vyrobky/e85-palivo-nove-generace/ 

[12] CZ Biom – České sdružení pro biomasu: Rekordní počet více než 200 čerpacích 

stanic s bioetanolem E85 v České republice. [online]. [cit. 2012-11-02]. Dostupné z: 

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/rekordni-pocet-vice-nez-200-

cerpacich-stanic-s-bioetanolem-e85-v-ceske-republice 

[13] Přestavby pro palivo E85. [online]. [cit. 2012-11-02]. Dostupné z: 

http://www.automedik.cz/palivo-prestavby-e85.html 

[14] Tankujte biolíh E85, můžete ušetřit. Každé auto ho ale nevypije. ŠVIDRNOCH, 

Roman. [online]. [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: http://auto.idnes.cz/tankujte-biolih-

e85-muzete-usetrit-kazde-auto-ho-ale-nevypije-pry-

/automoto.aspx?c=A101005_152001_automoto_fdv 

http://knihy.cpress.cz/?p=searching&type=author&searchFor=B&search=Milan+Bro%C5%BE&searchBy=author


Adam Gibala: Analýza alternativních paliv 

 

2013   34 

 

[15] Zhodnocení ekologického potenciálu paliva E85. MILER, Petr. [online]. [cit. 

2012-11-03]. Dostupné z: http://biom.cz/cz/odborne-clanky/zhodnoceni-

ekologickeho-potencialu-paliva-e85 

[16] Co je Ethanol E85? (BioEthanol‚ E85). [online]. [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: 

http://www.e85.websnadno.cz/Co-je-Ethanol-E85-BioEthanol-E85.html 

[17] Slovníček. [online]. [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: 

http://www.nazeleno.cz/cng.dic 

[18] CNG nádrže. [online]. [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: http://www.elpigas.cz/cng-

nadrz 

[19] První vodíkové auto je starší než všechna na benzin, je mu 205 let. [online]. [cit. 

2012-11-03]. Dostupné z: http://auto.idnes.cz/prvni-vodikove-auto-je-starsi-nez-

vsechna-na-benzin-je-mu-205-let-p7j-

/automoto.aspx?c=A120221_011818_automoto_vok 

[20] Česko má první „benzinku“ na vodík ve střední Evropě. Je v Neratovicích. 

[online]. [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: http://auto.idnes.cz/cesko-ma-prvni-

benzinku-na-vodik-ve-stredni-evrope-je-v-neratovicich-1g0-

/automoto.aspx?c=A091105_154310_automoto_fdv 

[21] PRVNÍ VODÍKOVÝ AUTOBUS JEZDÍ V NERATOVICÍCH. [online]. [cit. 2012-

11-03]. Dostupné z: http://www.parlament-vlada.eu/index.php/hlavni-temata-

energetika/243-piloha-energetika 

[22] Hybridní pohon osobních automobilů. [online]. [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: 

http://vedmakalouskova.tripod.com/hybrid.htm 

[23] Zákon o dani silniční: Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. [online]. [cit. 2012-

11-03]. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/silnicnidan/zakon.aspx 

[24] Alternative fuels for transport. [online]. Brussels, 25 January 2011 [cit. 2012-11-

03]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-

41_en.htm?locale=fr 

[25] Z historie plynu v dopravě. [online]. [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: 

http://www.cng.cz/cs/historie-130/ 

[26] Stanice CNG. [online]. [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: 

http://www.cng.cz/cs/interaktivni-mapa/ 

[27] Statistika CNG vozidel k počátku roku 2011. [online]. [cit. 2012-11-03]. Dostupné 

z: http://www.cng.cz/cs/statiska-cr-evropa-svet/ 

[28] CNG4YOU. [online]. [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: http://www.cng4you.cz 

[29] Stlačený zemní plyn. [online]. [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stla%C4%8Den%C3%BD_zemn%C3%AD_plyn 

[30] VOKÁČ, Luděk. Výrobci elektromobilů se dohodli na zástrčce. Nabíjet bude 

možné všude. [online]. 2012, 2012-5-30 [cit. 2012-11-20]. Dostupné z: 

http://auto.idnes.cz/velke-automobilky-se-dohodly-na-spolecnem-dobijecim-

standardu-elektromobilu-1ww-/automoto.aspx?c=A120520_164246_automoto_vok 



Adam Gibala: Analýza alternativních paliv 

 

2013   35 

 

[31] Mapy nabíjecích stanic. [online]. 2012 [cit. 2012-11-20]. Dostupné z: 

http://www.elektromobily.org/wiki/PluginMap.eu 

[32] Bezpečnostní prvky při přestavbě automobilů na propan butan. [online]. 2012 [cit. 

2012-11-25]. Dostupné z: http://www.lpg.cz/prestavby/bezpecnost.php 

[33] Studený start. [online]. 2012 [cit. 2012-11-25]. Dostupné z: 

http://cs.autolexicon.net/articles/studeny-start/ 

[34] VACULÍK, Martin. E85: Měřili jsme spotřebu a emise. Svět motorů. Praha: Svět 

motorů, roč. 2012, č. 46. ISSN 0039-7016. 

[35] Montáž na E85 a servis [online]. [cit. 2012-11-29]. Dostupné z: 

http://www.e85systems.com/montaz-a-servis 

[36] E85: Z čeho je vyrobený? [online]. [cit. 2012-11-29]. Dostupné z: 

http://upravye85.wz.cz/e85.html 

[37] Velikost nádrží CNG [online]. [cit. 2012-11-29]. Dostupné z: 

http://www.autolpg.cz/velikost-nadrzi-cng-27.html 

[38] Dobíjecí stanice u prodejen Kaufland mají úspěch. [online]. [cit. 2012-12-01]. 

Dostupné z: http://www.hybrid.cz/dobijeci-stanice-u-prodejen-kaufland-maji-

uspech 

[39] RWE má v Evropě 2000 dobíjecích stanic pro elektromobily. [online]. [cit. 2012-

12-01]. Dostupné z: http://www.hybrid.cz/rwe-ma-v-evrope-2000-dobijecich-

stanic-pro-elektromobily 

[40] Trakční baterie do Toyoty Prius (Plug In Hybrid). [online]. [cit. 2012-12-01]. 

Dostupné z: http://www.evcgroup.cz/tbdotoyotyprius.html 

[41] Nissan Leaf – nejprodávanější elektromobil na světě. [online]. [cit. 2012-12-01]. 

Dostupné z: http://elektrickevozy.cz/clanky/nissan-leaf-nejprodavanejsi-

elektromobil-na-svete/ 

[42] ELEKTROMOBILY vyráběné SERIOVĚ: Přehled parametrů [online]. [cit. 2013-

04-16]. Dostupné z: http://www.electroauto.cz/tech_parametry_cars.html 

 



Adam Gibala: Analýza alternativních paliv 

 

2013   36 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 - Statistika nárůstu čerpacích stanic ..................................................................... 3 

Obrázek 2 -Síť čerpacích stanic E85 ..................................................................................... 4 

Obrázek 3 - Rozložení čerpacích stanic CNG rok 2012 ........................................................ 8 

Obrázek 4 - Nádrž na CNG válcová 70 litrů ......................................................................... 9 

Obrázek 5 - LPG stanice na území ČR ................................................................................ 13 

Obrázek 6 - Toroidní nádrž .................................................................................................. 14 

Obrázek 7 - Válcová nádrž .................................................................................................. 14 

Obrázek 8 - Plynotěsná schránka a víceúčelový ventil ........................................................ 15 

Obrázek 9 - Čerpací stanice vodíku ..................................................................................... 18 

Obrázek 10 - Mapa dobíjecích stanic .................................................................................. 19 

Obrázek 11 - Univerzální nabíjecí konektor pro Evropu ..................................................... 20 

Obrázek 12 - Dobíjecí stanice RWE .................................................................................... 20 

Obrázek 13 - Pohyb cen paliv .............................................................................................. 22 

Obrázek 14 - Zákaz parkováni s LPG .................................................................................. 25 

Obrázek 15 - Vstupní obrazovka programu ......................................................................... 30 

Obrázek 16 - Výstupní obrazovka programu ....................................................................... 31 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 - Přehled vozidel na E85 ....................................................................................... 4 

Tabulka 2 - Vypočtené hodnoty z továrních dat .................................................................... 5 

Tabulka 3 - Orientační cena dostavby jednotky pro spalování E85 ...................................... 5 

Tabulka 4 - Příklady továrních vozů na CNG ..................................................................... 10 

Tabulka 5 - Vypočtené hodnoty z továrních dat .................................................................. 10 

Tabulka 6 - Náklady na přestavbu CNG .............................................................................. 10 

Tabulka 7 - Propan a butan v zemním plynu ....................................................................... 12 

Tabulka 8 - Poměr letní/zimní směsi v Evropě .................................................................... 14 

Tabulka 9 - Přehled velikostí nádrží .................................................................................... 14 

Tabulka 10 - Originální vozy na LPG ................................................................................. 16 

Tabulka 11 - Cena přestavby na LPG .................................................................................. 16 

Tabulka 12 - Ukázka vozů na elektřinu ............................................................................... 21 

Tabulka 13 - Průměrné ceny paliv ....................................................................................... 22 



Adam Gibala: Analýza alternativních paliv 

 

2013   37 

 

Tabulka 14 - Silniční daň ..................................................................................................... 23 

Tabulka 15 - Výše poplatku za silniční daň za měsíc .......................................................... 24 

Tabulka 16 - Shrnutí počtu čerpacích stanic v ČR .............................................................. 26 

Tabulka 17 - Průměrné hodnoty z provozu ......................................................................... 29 

Tabulka 18 - Spotřeba paliva ............................................................................................... 29 

Tabulka 19 – Cena na 1 km s daným palivem ..................................................................... 29 

Tabulka 20 - Úspora financí ................................................................................................ 30 

 


