
 

 

 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii 

 

 

 

 

TECHNICKO-EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY 

VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH POHONŮ 

MOTOROVÝCH VOZIDEL 

V HUTNÍM PODNIKU 

Autoreferát 

 

 

 

 

Autor:       Mgr. Ing. Radek Šnita, MBA 

Školitel:      doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2017



 

 

2017  1 

Anotace  

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

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

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

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

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

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

jedním z pilířů udržitelné dopravy směřující k ekologicky i ekonomicky výhodnějším 

řešením. 

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

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

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

podnikům usnadnit rozhodování o jejich vozovém parku. 

Klíčová slova 

alternativní paliva, CNG, ekologie, ekonomika, LPG, technologie, vozový park, zemní plyn, 

životní prostředí 

 

Annotation 

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

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

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

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

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

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

environmentally and economically more advantageous solutions. 

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

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

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

industrial decision making on their fleet. 
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1. Úvod 

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

prostředí, je použití alternativních paliv. Vysoké požadavky na vývoj v této oblasti klade 

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

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

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

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

a škodlivost jeho produktů - emisí, je předurčují k tomu být palivy budoucnosti.  Jejich 

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

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

alternativních pohonů je nejvhodnějším a nejudržitelnějším. Protože zájmové skupiny jsou 

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

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

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

usnadnit rozhodování o jejich vozovém parku. 

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

současný stav poznání, metodika a následně teoretická východiska alternativních pohonů - 

aktuální stav zásob fosilních paliv, vymezení alternativních paliv, rozdělení, druhy a jejich 

využití. Jelikož je tato práce nejen o alternativních palivech, ale také o možnostech využití 

alternativních paliv v průmyslovém podniku, budou v další teoretické části této práce 

popsány dopravní prostředky průmyslového podniku. 

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

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

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

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

vozovém parku. 

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

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

2.1 Současný stav poznání  

Převážná většina dnes provozovaných motorových vozidel je poháněna spalovacími motory, 

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

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

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

legislativními předpisy Evropské unie poslední doby, zejména nutností výrobců dodržovat 

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

výfukových exhalací. [24] 

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

celá řada aspektů, které výraznou měrou ovlivňují náklady na provoz motorového vozidla, 

a jim se bude dále tato práce věnovat. 

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

masivního nasazení vozidel s alternativními pohony, je problematika ochrany životního 

prostředí. Je zřejmé, že provoz tradičních motorových vozidel velmi významnou měrou 

přispívá k celkovému množství škodlivin vypouštěných do ovzduší a výměna tzv. 

„klasických paliv“ (ropných derivátů) užívaných ve spalovacích systémech motorových 

vozidel je patrně nezbytností příštích let. [6] 

Z pohledu ekologie by se mělo jednat o energie získávané z obnovitelných zdrojů, případně 

energie, které minimalizují množství emisí vypouštěných do ovzduší. 

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

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

provoz je ekonomicky výhodnější. Toho je dosahováno zmenšováním objemů motorů 

a jejich přeplňováním (u vozidel skupiny VW Group označováno jako TSI nebo TDI), ale 

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

vozidel poháněných klasickými spalovacími motory (zážehové - automobilový benzín, 

vznětové - motorová nafta), které jsou konstrukčně upravené pro spalování alternativních 

paliv, kterými jsou bionafta (FAME), bioethanol (E85), propan - butan (LPG), zemní plyn 

(CNG, LNG), vodík (H2) a případně další. Další možností, se kterou se u pohonů motorových 

vozidel lze dnes stále častěji setkat a v následujících letech se předpokládá prudký rozvoj, je 

využití elektromotorů.  

 

2.2 Cíle a předpokládané výstupy řešení 

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

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

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

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

několik desítek let. 

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

nových možností pohonu motorových vozidel. Jedná se především o: 

1. zmenšující se zásoby fosilních paliv, 

2. otázky ekonomiky provozu vozidel a 

3. zatěžování životního prostředí. 
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2.2.1 Definování problému 

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

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

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

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

nákladů na provoz dopravních prostředků. 

V tuto chvíli však neexistuje žádná metodika, která by relativně jednoduše po zadání 

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

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

proměnných, dokázala dát uspokojivou odpověď na otázku, jaký druh pohonu pro podnikové 

vozy zvolit. Další velice často diskutovanou otázkou je akční rádius provozovaných vozidel, 

ve vnější dopravě podniku pak zejména dojezd nákladních vozidel využívajících alternativní 

paliva v dálkové přepravě. To se například přímo dotýká vozidel s pohonem na zemní plyn 

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

potřebou čerpání paliva mimo vlastní, a tedy levnější stanice. 

2.2.2 Formulace cílů 

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

základní cíle této práce, které lze stručně definovat jako: 

 vymezení technicko - ekonomických a ekologických předpokladů uplatnění 

alternativních pohonů motorových vozidel, 

 návrh metodiky hodnocení pro uplatnění alternativních pohonů motorových vozidel 

v transferové a výrobní logistice metalurgické výroby, 

 vytvoření modelu k optimální volbě využití alternativních paliv v podmínkách 

vybraného podniku s přihlédnutím k dostupnosti paliv a cenové prognóze. 

2.2.3 Použité vědecké metody 

Základem k dosažení dříve stanovených cílů této práce bude shromáždění dostatečného 

množství relevantních informací k řešené problematice a jejich statistické vyhodnocení. 

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

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

uvádí např. literatura [10], a to: 

 analýza - představuje faktické nebo myšlenkové rozčlenění celku na části, rozbor 

jejich vlastností, vztahů, faktů, hledání rozporných tendencí, oddělení podstatných 

zjištění od nepodstatných, 

 syntéza - umožňuje spojovat poznatky získané dříve analytickým přístupem v jeden 

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

nových vztahů a zákonitostí, 

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

zpracovaných poznatků, 

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

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

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

prostředí, je použití alternativních paliv. Alternativní paliva v dopravě umožňují omezování 

emisí limitovaných (oxid uhelnatý, uhlovodíky, oxidy dusíku, pevné částice) 

a nelimitovaných (např. polyaromatické uhlovodíky) znečišťujících látek a skleníkových 

plynů (zejména oxidu uhličitého). 

3.1 Problematika využívání fosilních paliv 

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

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

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

doby nejrozšířenější palivo - dřevo, nestačilo požadavkům na výhřevnost ani dostupnost 

v dostatečném množství. [1] 

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

zdroji. Důvody jsou především: 

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

nebezpečných škodlivin), 

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

např. ropný vrchol (výkladový slovník),  

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

3.1.1 Omezené světové zásoby 

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

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

2100 budou vytěžena všechna dnes známá ložiska ropy. Lépe to vypadá se světovými 

zásobami uhlí, které jsou odhadovány zhruba na 100 miliard tun a měly by vystačit na staletí 

za předpokladu, že zůstane jeho spotřeba na nynější úrovni.  To se však nedá předpokládat, 

jelikož uhlí bude muset v některých odvětvích nahradit ropu, a tím jeho spotřeba stoupne. 

Dle odhadů vystačí i zásoba zemního plynu minimálně ještě na 100 let. [31] 

 

Obr. 1 Světové zásoby ropy v roce 2083 

Zdroj: [43] 
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3.2 Ekologicky šetrná vozidla 

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

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

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

a 3,5 % do benzínu. 

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

skleníkových plynů a ostatních limitovaných znečisťujících látek. V automobilovém 

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

cars“. 

Za ekologicky šetrná vozidla je možno považovat vozidla, která 

 využívají alternativní pohon, 

 využívají alternativní paliva [30]. 

3.2.1 Alternativní paliva 

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

nahradit stávající konvenční paliva na bázi ropy a řeší jiným způsobem (odlišnou 

technologií) pohon vozidel. Mezi hlavní důvody pro uplatnění alternativních motorových 

paliv se řadí: 

 omezené zásoby ropy pouze na málo dalších desetiletí, 

 rostoucí spotřeba paliv, 

 snaha snížit exhalace, 

 vysoká cena ropných paliv, 

 snaha hospodářsky vyspělých zemí o strategickou nezávislost na producentech ropy, 

 snaha řešit některé strukturální národohospodářské problémy, především spojené se 

zemědělskou výrobou, 

 orientace na biologicky obnovitelná paliva s uzavřeným cyklem oxidu uhličitého. 

 

3.3 Druhy Alternativní pohonné hmoty 

Mezi aktuálně využívaná alternativní paliva v dopravě patří: 

 Plynná paliva 

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

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

jeho přímé vazby na zpracování fosilní ropy), 

 Biopaliva 

Čistá (estery mastných kyselin - FAME, a také čisté rostlinné oleje), 

nebo v různě koncentrovaných směsích s fosilními palivy bioethanol s benzínem 

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

nafta s 30 % metylesteru řepkového oleje). [30] Ve výhledu několika dalších let se 

uvažuje s využíváním biopaliv II. generace vyráběných nikoli z potravinářských 

plodin, ale z nepotravinářské biomasy (celulóza z dřevní hmoty nebo jiných rostlin). 
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4. Teoretická východiska dopravních prostředků v průmyslu 

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

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

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

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

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

4.1 Silniční vozidla 

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

a nákladů všeho druhu. Rozdělují se na: 

 Motorové vozidlo - druh silničního vozidla, které je poháněno svým vlastním 

motorem a dá se k němu připojit přípojné vozidlo. 

 Přípojné vozidlo - je silniční vozidlo, které není poháněno svým vlastním motorem 

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

Dále se motorová vozidla rozdělují do kategorií dle zákona č. 56/2001 Sb.  

 L - Motorová vozidla, která mají méně než čtyři kola 

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

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

nákladů 

− Přípojná vozidla 

 T - Zemědělské nebo lesnické traktory 

 S - Pracovní stroje 

 R - Vozidla, která nelze zařadit do uvedených kategorií 

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

vozidla, která se nejčastěji vyskytují v průmyslových podnicích a slouží pro přepravu osob či 

nákladů. [56] 

4.1.1 Vozidla kategorie M 

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

řidiče nebo také víceúčelová vozidla. 

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

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

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

kromě řidiče a zároveň jejich nejvyšší přípustná hmotnost přesahuje 5 tun. 

Využití vozidel kategorie M v průmyslovém podniku 

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

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

nákladu nebo zboží. Tento přepravovaný prvek musí však mít omezenou hmotnost a rozměr. 
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4.1.2 Vozidla kategorie N 

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

3,5 tuny. 

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

nepřevyšuje 12 tun. 

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

12 tun. 

Využití vozidel kategorie N v průmyslovém podniku 

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

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

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

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

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

V opačném případě si průmyslový podnik zajišťuje dopravu u externích dopravců. [32], 

 

4.2 Železniční vozidla 

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

každý podnik má ovšem přímý přístup ke kolejové síti. 

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

dopravě silniční se kolejová doprava vyznačuje relativně malou spotřebou energie na 

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

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

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

a omezuje se pouze ve výjimečných případech. [56] 

Lokomotivy 

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

vlakových souprav, skládajících se z železničních vozů. 

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

rozchodem kolejí, maximální rychlostí, adhezní hmotností, tahem a uspořádáním podvozku. 

Nákladní vozy 

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

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

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

vyznačovat rozsochovým vedením dvojkolí, jednostupňovým vypružením a ocelovými 

pružinami nebo pružnicemi a špalíkovou brzdou. 

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

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

a hydraulické tlumiče. [49] 

Využití železniční dopravy v průmyslovém podniku 

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

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

přepravce. Velikou výhodou železniční dopravy je možnost velkého objemu přepravovaného 

materiálu a relativně nízké náklady spojené se samotnou přepravou. 
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4.3 Vnitropodnikové dopravní prostředky 

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

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

podniku pomocí strojů a zařízení. 

Mostový jeřáb 

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

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

nákladu na určenou pozici ve výrobní hale. Pro manipulaci s mostovým jeřábem je zapotřebí 

školený pracovník, který může jeřáb ovládat buď přímo z kabiny jeřábu nebo pomocí 

dálkového ovládání ze země. 

Vysokozdvižné vozíky 

Vysokozdvižné vozíky se v průmyslových podnicích hojně používají pro přepravu materiálů 

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

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

vertikálně manipulovat s daným nákladem.  

Podle pohonu se VZV dělí na spalovací a elektrické. Spalovací motory se dále dělí na 

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

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

 

Využití vnitropodnikové dopravy v průmyslu 

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

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

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

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

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

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

5.1 Dopravní prostředky v provozu hutního podniku z pohledu možného 
využití alternativních pohonů 

Možnosti využití alternativních pohonů motorových vozidel z pohledu provozu 

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

podmínkách společnosti, do jaké míry se rozhodne alternativní paliva ve svém vozovém 

parku využívat. Při zavádění je vždy potřeba vycházet z toho, zda se jedná o dopravu 

(přepravu) vnější nebo vnitropodnikovou, silniční nebo železniční, příp. další manipulační 

prostředky, viz předchozí kapitola. 

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

nutné potřeba brát v úvahu tyto hlavní faktory: 

 profesní zaměření společnosti, 

 velikost areálu společnosti a míra manipulace s materiálem nebo výrobky uvnitř 

areálu, 

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

rádius dopravních prostředků, 

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

nových vozidel, 

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

5.1.1 Srovnání ekologické  

Jedním z hlavních argumentů pro používání alternativních motorových paliv jsou ekologické 

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

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

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

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

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

s ohledem na zvýšení technické náročnosti výroby. [42] 

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

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

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

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

lidské zdraví, vznik fotochemického smogu. 

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

kvalita paliv řešena vyhláškou č. 357/2002 Sb. 

 Těkavé organické látky (VOC
1
) - u některých jsou prokázané toxické a karcinogenní 

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

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

                                                 
1
 Těkavá organická látka (VOC - volatile organic compound) je organická sloučenina schopná vytvořit 

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

Podle jiné definice jsou to organické chemické látky, která mají při běžné pokojové teplotě vysoký tlak páry. 
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 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) - karcinogenní látky vznikající při 

nedokonalém spalování.  

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

motoru, obrus pneumatiky a brzdových destiček. [57] 

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

(O3).  

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

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

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

uvolněné z katalyzátorů. Mezi sekundární znečištění vzniklé v důsledku emisí z dopravy 

řadíme i smog. Ten jako takový můžeme rozdělit do dvou základních typů: 

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

(fog) za inverzních podmínek. Oxidy ze spalovacích procesů reagují s mlhou za 

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

městských a průmyslových kouřů.  

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

vysokým obsahem přízemního ozónu. Tento přízemní ozón vzniká zejména díky 

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

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

zmiňovaný přízemní ozón. Tento typ smogu je agresivní, dráždivý a toxický. [36] 

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

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

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

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

vozidle. 

 

Obr. 2 Metoda posuzování životního cyklu 

Zdroj: [48] 

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

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

a dalších souvisejících produktů.  
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Obr. 3 Porovnání výrobní ceny alternativních paliv a emisí 

Zdroj: [59] 

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

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

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

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

pouze zemní plyn - CNG. Produkce bioetanolu z odpadní slámy, popřípadě termochemická 

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

vývojové technologie s minimální výrobní kapacitou. S postupujícím nárůstem ceny ropné 

suroviny se bude posouvat vodorovná osa kříže směrem k vyšším hodnotám a tím se do 

1. kvadrantu přemístí i další kapalná a plynná alternativní paliva a význačně se tak rozšíří 

spektrum konkurence schopných pohonných hmot (bionafta, bioetanol, syntetická nafta). 

[59] 

Mimo oblast reálného použití ve střednědobém i krátkodobém horizontu pravděpodobně 

zůstane produkce elektrolytického vodíku (3. i 2. kvadrant). Graf uvádí do souvislosti úsporu 

oxidu uhličitého, jako hlavního skleníkového plynu, s navýšením provozních nákladů na ujetí 

vzdálenosti 100 km v osobním automobilu různé technické úrovně. Z grafu je patrné, že 

praktické použití palivových článků (body - čtverečky), ať už přímo spalujících vodík či jiná 

konvenční kapalná paliva prostřednictvím on-board reforméru, je z ekonomického hlediska 

ve střednědobém horizontu ve spotřebním měřítku zcela nepravděpodobné. Dominantní 

postavení bude stále patřit spalovacím motorům. [59] 

 

5.1.2 Srovnání ekonomické 
Rozhodující úlohu v rozvoji využívání alternativních paliv v dopravě má celková ekonomika 

(jak investiční a provozní náročnost vozidel, tak ekonomika čerpacích stanic). Při vysokém 

využití plnicích stanic je možné nabídnout odběrateli výhodnější cenu alternativních paliv, 
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která za předpokladu vysokého využití vozidel zlepšuje návratnost finančních prostředků 

vložených do pořízení vozidla s alternativním pohonem. 

Podobně jako v případě srovnání vozidel s různými pohonnými jednotkami po stránce 

ekologie, respektive jejich dopadů na životní prostředí, je velice složité také porovnání 

výhodnosti těchto pohonů z pohledu ekonomiky provozu. Každý, kdo uvažuje o provozování 

vozidla (fyzická osoba) či vozidel (právnické osoby) s pohonem alternativními palivy, by si 

měl uvědomit, co všechno bude ovlivňovat celkové náklady na provoz a v důsledku pak 

návratnost vložené investice. 

Cena ropy, jakožto strategické suroviny, je určujícím faktorem i pro ceny ostatních paliv 

a energií. Podobný cenový vývoj těchto komodit je důsledkem historické vazby 

alternativních paliv na ceny ropných produktů. Tato vazba byla samozřejmě dotvářena 

základními ekonomickými vztahy, jako jsou vzájemná konkurenceschopnost či zákon 

nabídky a poptávky. 

Srovnání vybraných ekonomických charakteristik základních paliv, shrnuje tabulka č. 1. 

Tab. 1 Ekonomické srovnání paliv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Problematice ekonomiky provozu od lehkých až po těžká užitková vozidla, která jsou 

z pohledu dopravy hutního podniku nejzajímavější, se dnes věnuje řada prací. Řešeny jsou 

například otázky průměrné spotřeby paliv, snížení spotřeby paliva a emisí skleníkových 

plynů nebo náklady a efektivita provozu při zavádění nových technologií. 

5.1.3 Srovnání technologické 

Tab. 2 Porovnání vlastnosti paliv 

 

Zdroj: [28] 

Průměrná cena za MJ 

(2016) v Kč
MJ Cena nového vozidla Přestavba z Benzínu

LPG 14,86 Litr Pouze přestavba 30 000 Kč

CNG 24,7 Kg 450 000 Kč 60 000 Kč

Bioetanol 23,5 Litr Pouze přestavba 30 000 Kč

Bionafta - Litr Stejná jako nafta -

Rostlinné oleje 31 Litr Pouze přestavba 20 000 Kč

Elektřina 450 Měsíc 800 000 Kč 200 000 Kč

Nafta 29,92 Litr 450 000 Kč -

Benzín 30,84 Litr 430 000 Kč -
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6. Technicko - ekonomické a ekologické předpoklady k uplatnění 
alternativních pohonů  

6.1 Shrnutí poznatků o alternativních palivech 

Na základě teoretických východisek, studiu odborných publikací a také na základě zkušeností 

v oboru, byla sestrojena hodnoticí tabulka, která na základě technicko - ekonomických 

a ekologických kritérií porovnávala alternativní paliva. Mezi porovnávaná alternativní paliva 

byla zařazena plynná paliva CNG a LPG, z biopaliv - bionafta a bioethanol, dále rostlinné 

oleje, elektřina a nafta s benzínem. 

Hodnotící kritéria byla rozdělena na technické, ekonomické a ekologické. Mezi technická 

kritéria jsou zařazeny parametry jako: Počet čerpacích stanic, uskladnění paliva, parkování 

v garážích, bezpečnost provozu, možnost přestavby, dojezdová vzdálenost a výkon. 

V ekonomických kritérií byly sledována cena automobilu. 

A co se týče ekologických parametrů, byly pozorovány tyto proměnné: Výroba paliva 

a emise. 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny textové výsledky alternativních paliv v jednotlivých kritérií. 

Tab. 3 Hodnotící tabulka 

 

Palivo

Čerpací stanice Uskladnění paliva Parkování v garážích Výroba paliva Bezpečnost provozu

LPG
Velké množství 

čerpacích stanic
Tlakové lahve NE

Závislost na dodávkách 

zemního plynu a jeho 

ceně 

Méně bezpečný provoz

CNG
Omezené – 120 a více v 

ČR
Tlakové lahve

Zákaz parkování 

v některých 

podzemních garážích

Závislost na dodávkách 

zemního plynu a jeho 

ceně 

Bezpečný provoz

Bioetanol Široce dostupné

Nevyžaduje žádné 

zvláští podmínky pro 

uskldadnění

ANO

Eneregetická náročnost 

celého vyrobního 

procesu

Bezpečný provoz

Bionafta
Velmi omezená 

dostupnost

Nevyžaduje žádné 

zvláští podmínky pro 

uskldadnění

ANO

Eneregetická náročnost 

celého vyrobního 

procesu

Bezpečný provoz

Rostlinné oleje
Velmi omezená 

dostupnost

Nevyžaduje žádné 

zvláští podmínky pro 

uskldadnění

ANO Běžně dostupné Méně bezpečný provoz

Elektřina
Omezené - 30 a více v 

ČR
Litinové baterie ANO

Výroba lithia - 

obrovská energetická 

náročnost

Bezpečný provoz

Nafta Široce dostupné

Nevyžaduje žádné 

zvláští podmínky pro 

uskldadnění

ANO
Získává se destilací a 

rafinací z ropy
Bezpečný provoz

Benzín Široce dostupné

Nevyžaduje žádné 

zvláští podmínky pro 

uskldadnění

ANO
Získává se  frakční 

destilací ropy
Bezpečný provoz
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Protože uvedená kritéria nejsou pro porovnání stejně důležitá, byla stanovená váha těchto 

kritérii. Jednou z možností pro vyhodnocení těchto parametrů je metoda párového 

srovnávaní. Tato metoda bývá nazývána Fullerovou metodou nebo také metoda párového 

srovnávání, protože při její aplikaci sestavujeme váhy pomocí tzv. Fullerova trojúhelníku. Při 

větším počtu kritérií je výhodné srovnávat navzájem vždy pouze dvě kritéria, o kterých je 

snazší rozhodnout, které je důležitější. Princip párového srovnávání je takový, že vždy 

porovnáváme dvě kritéria. Pro větší přehlednost při srovnávání sestavujeme tzv. Fullerův 

trojúhelník. Trojúhelník má vždy k-1 dvojřádků. V prvním řádku jsou všechny kombinace 

pro porovnání s prvním kritériem, v druhém kombinace pro porovnání s druhým kritériem, 

kromě té, která je v předchozím řádku, v každém dalším řádku jsou kombinace pro porovnání 

s dalším kritériem, které nejsou v předchozích řádcích. Každý řádek má tedy o 1 člen méně 

než řádek předchozí. Porovnání je zobrazeno v tab. 4 

Tab. 4 Metoda párového srovnávání (Fullerova metoda) 

 

Provoz 

Lze předělat? Cena automobilu Dojezdová vzdálenost Výkon Emise

LPG Ano

LPG vozy se výrábějí 

zřídka, spíše jde o 

přestavbu z 

benzínových motorů, 

cca 20-30 tis. Kč

300-500 km Snížení výkonu vozu Nižší emise

CNG Ano
Podobná cenám 

naftových vozidel
až 1 000 kilometrů Výkon podobný naftě Nízké emise

Bioetanol Ano Přestavba 7-30 tis. Kč Podobné benzínu Zvýšení výkonu vozu
Při spalovacím procesu 

lépe shoří

Bionafta Ne
Mohou používat pouze 

určené typy motorů
Podobné naftě Zvýšení výkonu vozu

Při spalovacím procesu 

lépe shoří

Rostlinné oleje Ano Přestavba 5-20 tis. Kč ? Snížení výkonu vozu
Podle konstrukce 

motoru

Elektřina Ano, ale drahé Vysoká cena vozidel

Nízká dojezdová 

vzdálenost -maximálně 

kolem 200 kilometrů 

na jedno nabit

Snížení výkonu vozu Žádné výfukové plyny

Nafta Ne Vyšší než benzínová
Delší dojezdová 

vzdálenost než benzín
Výchozí výkon Vyšší emise

Benzín Ne Výchozí 500-1000 km Zvýšení výkonu vozu Výchozí
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Po provedení párového hodnocení, byla vypočítaná váha jednotlivých kritérií a ta je uvedena 

pod daným kritériem v tab. 5. Kritérium s největší váhou jsou emise, naopak nejmenší váhu 

získalo uskladnění paliva a parkování v garážích.  

Následně bylo potřeba paliva mezi sebou srovnat nejen textově, ale také kvantifikovaně. 

Proto byla pro každé kritérium navrhnuta bodová škála od 1 do 10 bodů. Kdy jedna je 

nejméně bodů a deset je nejvíce bodů. Textová tvrzení byla tedy převedena do numerizované 

formy prostřednictvím pozitivního či negativního dopadu. 

Výsledkem je suma bodů (scóre) jednotlivých paliv vzhledem k váze kritéria a bodům, které 

za dané kritérium získala. Bodové hodnocení je uvedeno v tabulce 5. 

Tab. 5 Scóre alternativních paliv 

 

Na základě analýzy lze konstatovat, že jednoznačně nejlépe vyšlo z hodnocení alternativní 

palivo CNG, které získalo 9,1 bodů viz. obr. 4. Zcela nejhůř na tom jsou elektřina a rostlinné 

oleje, které nedosáhly na hranici šesti bodů. Prvenství CNG je způsobeno hlavně pozitivním 

vlivem na životní prostředí a s tím spojenými emisemi, které získaly také největší váhu 

v párovém hodnocení. Dále hraje roli příznivá cena paliva, bezpečnost provozu, snadná 

přestavba, dojezdová vzdálenost a také samotná cena automobilu. Elektřina dopadla nejhůř 

hlavně kvůli ceně automobilů, dojezdové vzdálenosti a výrobě paliva, která zahrnuje také 

samotnou výrobu palivových článků - baterií.  

 

Čerpací 

stanice

Usklad-

nění 

paliva

Parkování 

v garážích 

Výroba 

paliva

Bezpe-

čnost 

provozu

Lze 

předělat

?

Cena 

automo-

bilu

Dojezdo-

vá vzdále-

nost

Výkon Emise Scóre

Váha 10% 3% 3% 13% 9% 10% 12% 11% 12% 16% 100%

LPG 8 8 1 5 2 10 6 5 6 8 6,2

CNG 6 8 5 9 10 10 10 10 9 10 9,1

Bioetanol 7 8 10 4 10 10 8 9 10 9 8,3

Bionafta 2 8 10 4 10 5 3 9 10 9 6,7

Rostlinné 

oleje
3 8 10 7 2 8 5 5 6 7 5,8

Elektřina 3 5 10 1 10 6 2 2 6 10 5,2

Nafta 10 9 10 2 10 8 8 10 9 2 7,1

Benzín 10 9 10 3 10 8 9 9 10 3 7,5
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Obr. 4 Grafické výsledky srovnání alternativních paliv 

S ohledem na rozvoj jednotlivých technologií, dostupnost paliv a energií, jejich cen a také 

ekologických dopadů na životní prostředí, je zřejmé, že velice zajímavou variantou 

využitelnou v provozu dopravních prostředků v průmyslovém podniku je zemní plyn (CNG, 

LNG). Nejedná se sice o klasické alternativní palivo, ale jeho spalování zatěžuje životní 

prostředí jen minimálně a plní tak s přehledem dnes platné legislativní požadavky dle 

specifikace Euro 6. Zemní plyn je totiž přibližně z 98% tvořen metanem CH4, což je zárukou 

nulové produkce oxidu siřičitého (SO2), výrazného snížení emisí pevných částic, podstatné 

snížení obsahu uhlovodíků (HxCx), oxidu uhelnatého (CO), oxidu dusíku (NOx) a oxidu 

uhličitého (CO2), který se významnou měrou podílí na tvorbě skleníkového efektu. 

 

6.2 Technické předpoklady CNG 
U technických předpokladů vozů jezdících na CNG je pravděpodobnost velkých odlišností 

mezi jednotlivými typy dopravních prostředků, proto je výhodné zaměřit se na konkrétní 

modely vozů. Technické rozdíly jsou u CNG znatelné od osobních vozů, až po nákladní 

automobily či železniční lokomotivy. V tabulce 6 je zřejmý rozdíl ve výkonu vozidel, a to 

hlavně u lehkých užitkových a nákladních vozů. 

U osobních automobilů, konkrétně u vozu Škoda Octavia Active, rozdíl není mezi variantou 

dieselu a CNG. U vozu Mercedes Benz Sprinter KAWA je výkon srovnatelný u paliva CNG 

a benzínu, kdežto diesel zde vede o 5 kW. Nákladní automobil Iveco Stralis má v naftovém 

provedení slabší výkon o 8 kW. Přestože výkon může být u provedení CNG slabší než 

u dieselu či benzínu, ekonomické i ekologické předpoklady bývají často pro variantu CNG 

velmi pozitivní. 
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Tab. 6 Srovnání základních parametrů vozidel (benzín, nafta, CNG) 

 

palivo označení motoru výkon [kW] komb. spotřeba 
[jedn./100 km] 

emise CO2 

[g/km] 

cena vozu [Kč] 

osobní - Škoda Octavia Active 

nafta 1,6 TDI 81 3,8 l 99 445 900,- 

CNG 1,4 TSI G-TEC 81 5,4 m
3 

(3,6 kg) 94 441 900,- 

lehký užitkový - Mercedes Benz Sprinter KAWA 

benzín 316 115 12,7 l 303 859 705,- 

nafta 316 CDI 120 6,8 171 923 230,- 

CNG 316 NGT 115 11,8 m
3 

(8,1 kg) 211 1 011 560,- 

nákladní - Iveco Stralis, 3-stranný sklápěč 

nafta Cursor 8 228 35 l neudáno 1 872 000,- 

CNG Cursor 8-CNG 220 43 m
3 

(29,5 kg) neudáno 2 392 000,- 

 

Zdroj: [63] 

6.3 Ekonomické předpoklady 

Na základě výše popsaných skutečností je patrné, že určit míru výhodnosti použití zemního 

plynu v dopravě z ekonomického hlediska je velice složité. Výhodnost pohonu, resp. výše 

úspor plynoucích z použití alternativních paliv bude proměnná v čase a bude závislá zejména 

na rozdílu mezi výslednými tržními cenami tzv. klasických paliv (automobilové benzíny 

a motorové nafty) a paliv alternativních (CNG, LNG).  

Tab. 7 Vývoj cen CNG v ČR a dalších paliv 

 

 
Zdroj: [39] 

Pro porovnání provozních nákladů vozidel s různými typy paliva lze využít např. informací o 

obsahu energie v palivech (BA - 8,6 kWh.l
-1

, NM - 9,9 kWh.l
-1

, CNG - 13,3 kWh.kg
-1

). 

Obecně tedy platí, že v 1 kg CNG je tolik energie, kolik je obsaženo v 1,5 litru benzínu nebo 

1,3 litru nafty. Běžně byly prezentovány názory, že použitím CNG lze proti benzínu uspořit 

až 50% a u nafty pak 35% nákladů za paliva. Je však zřejmé, že s aktuálně celosvětově 

klesající cenou klasických paliv a rostoucí cenou CNG (také z důvodu nižší státní podpory) 

již tyto rozdíly neplatí. 
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Obr. 5 Graf vývoje průměrných ročních cen CNG - benzín - nafta v letech 2008-2016 

Zdroj: [39] 

6.4 Ekologické předpoklady 

Ekologické výhody zemního plynu v dopravě jsou jednoznačné a vyplývají z jeho složení, 

především poměru atomů uhlíku a vodíku v molekule. Zemní plyn je tvořen z cca 98% 

metanem CH4 s příznivým poměrem C:H = 1:4. 

Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. 

To se týká především běžně sledovaných škodlivin (oxidů dusíku NOx, oxidu uhelnatého 

CO, oxidu uhličitého CO2, a pevných částic PM), ale i dalších zdravotně a ekologicky 

rizikových uhlovodíků - emise při spalování zemního plynu jsou jednoznačně přijatelnější 

než emise ze spalování automobilového benzínu, vzhledem k menšímu obsahu aromátů, 

včetně benzenu a nenasycených uhlovodíků s vysokým potenciálem pro tvorbu 

fotooxidačního smogu a přízemního ozónu. Významně je redukována i produkce emisí 

těkavých aldehydů a karcinogenních polyaromatických uhlovodíků.  

Plynové motory produkují dále o jeden až dva řády méně emisí pevných částic než motory 

naftové, a to bez použití technických prostředků na dodatečnou eliminaci z těchto částic 

z výfukových plynů (lapače částic). Tato skutečnost je velmi příznivá s ohledem na to, že 

částice ze vznětových motorů jsou z hlediska negativního zdravotního působení považovány 

za velmi rizikové a stále proto roste tlak na snižování jejich emisí. 

Při použití zemního plynu nedochází ke ztrátě paliva, které při provozu a tankování 

kapalných pohonných hmot vzniká odparem. U zemního plynu nehrozí ani kontaminace 

půdy a spodních vod při haváriích způsobených úniky paliva.  

Tab. 8 Srovnání emisí produkovaných naftovými motory a motory na zemní plyn 

Zdroj: [45] 

Rovněž vliv na skleníkový efekt je u vozidel na zemní plyn nižší (v porovnání s naftou či 

benzínem nabízí potenciál 20 - 25% snížení emisí oxidu uhličitého). Výhodou zemního plynu 

je i jeho menší potenciál k tvorbě fotooxidačního smogu. V případě užití zemního plynu 

v městských autobusech dochází též ke snížení hluku o 50% vně vozidel, o 60 - 70% uvnitř 

vozidel. 

Pevné částice Snížení o 85 - 90 % 

NOx Snížení o 50 - 60 % 

HC Srovnatelné, resp. zvýšení nedosahující limitu  

CO snížení o 75 - 90 % 

CO2 snížení o 15 - 30 % 



 

 

2017  21 

Závěrem je možno konstatovat, že zemní plyn jako pohonná hmota pro motorová vozidla je 

jednoznačně environmentálně výrazně příznivější než kapalná ropná paliva. 

 

6.5 CNG jako nejvhodnější palivo 

Vzhledem k vysokému tlaku na konkurenceschopnost a vysokým cenám paliv bude úspěšný 

především ten podnikatel, který eliminuje vysoké náklady za ceny vstupu.  Vzhledem ke 

stabilní ceně plynu a jeho očekávanému přebytku (USA nově v pozici vývozce plynu) je 

CNG jedinou možnou alternativou, jak rychle a levně redukovat náklady na PHM, a přitom 

splnit požadavky EU na redukci emisí CO2 a další znečišťující látky. CNG tedy nabízí v tuto 

chvíli jedinečnou možnost posílení konkurenceschopnosti podniku. 

CNG (zkratka Compressed Natural Gas) - stlačený zemní plyn (chem. složení 98 % metan) 

se ukázalo jako nejvhodnější palivo, jelikož: 

Ekologické palivo 

− CNG vozidla neprodukují prachové částice (PM10), výrazně nižší jsou, 

− emise oxidu dusíku, síry, a především oxidů uhlíku (CO2 o 25% až 35%) 

− nehrozí kontaminace půdy, komunikací, garáží, 

− výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší. 

Ekonomické palivo 

− Výrazné úspory na provozu vozidel v přepočtu na 1 km (až 30-50%), 

− „NEVIDITELNÉ ÚSPORY“ - zemní plyn jako palivo nelze prakticky zcizit 

(zamezení „úkapů“ ze systému“). 

Objem 

− „Nevyčerpatelné“ zásoby zemního plynu ve světě, 

− dlouhodobě dostatečné zásoby ložisek zemního plynu, 

− možnost získání z bioplynu, 

− alternativní pohonná hmota pro blízkou budoucnost, viz: Indie, Írán, Pákistán, Čína, 

Argentina, Brazílie, 

− na světě je celkem cca 17,5 mil. CNG vozidel. 

Bezpečnost 

− Nejbezpečnější pohonná hmota, 

− skladování v silnostěnných tlakových lahvích, pojistky úniku plynu, 

− volně se rozptyluje, nehrozí kontaminace půdy, garáží atd., 

− vysoká zápalná teplota oproti jiným palivům. 
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Obr. 6 Rozšíření vozidel na CNG ve světě (statistika NGVA) 

Zdroj: [45] 

Dle Zelené knihy (EU) musí do r. 2020 dosáhnout CNG 10% podílu na PHM, což odpovídá 

hodnotě 215 mil. kg/rok. Dle současného trendu by dosáhl prodej CNG v r. 2020 pouze 

33 mil. kg/rok. 

Další cíle rozvoje CNG, resp. stávající trendy: 

− Plnící stanice budou téměř výhradně umisťovány na hlavních tazích, především na 

dálnicích a silnicích 1. třídy (D1, D5, D8, R35…) 

− Zaplnění „bílých míst“, výstavba CNG stanic v nových lokalitách. 

− Oddémonizování CNG jako „nebezpečného“ paliva, 

− umístění na refýži vedle běžných PHM, 

− změna norem pro parkování CNG vozidel v podzemních garážích. [44] 
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7. Metodika a model hodnocení  
Jedním z dílčích cílů práce bylo vytvoření modelu, který by usnadnil rozhodování pro vedení 

hutního podniku o volbě alternativního paliva pro svůj vozový park. 

7.1 Navržení modelu 

Navrhovaný model se skládá ze dvou dílčích sub modulů, které plní odlišné funkce. Celkové 

schéma modelu je uvedeno na obr. 7. Model se konkrétně skládá z těchto modulů: 

 Modul 1 - Analýza stávajícího vozového parku 

 Modul 2 - Přechod na CNG 

 

Obr. 7 Model porovnání využití alternativních paliv 

Účelem prvního modulu je vytvoření přehledu aktuálního vozového parku společnosti. Tento 

přehled umožňuje rychlou orientaci a následné vyhodnocení technických, ekonomických 

a ekologických parametrů daného vozového parku.  

Výpočty modulu 1 probíhají na základě vytvoření databáze vozového parku společnosti. 

Databáze je koncipována tak, že rozděluje dopravní prostředky společnosti na osobní 

automobily, užitkové vozy, nákladní automobily, železniční dopravu a vnitropodniková 

dopraní zařízení. Na obr. 8 lze vidět vstupní tabulku do databáze, která následně kumuluje 

počet jednotlivých dopravních prostředků a jejich najeté kilometry.  

 

Obr. 8 Databáze vozového parku 

Dalšími důležitými údaji pro výpočet prvního modulu jsou ceny jednotlivých paliv. 
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SW aplikace této části je popsána v kapitole 6.2.1 

Účelem druhého modulu je provést srovnání technicko - ekologicko - ekonomické 

výhodnosti vybraných typů paliv u konkrétních dopravních prostředků. Kdy cílem je vybrat 

nová auta s pohonem na CNG a na základě údajů z modulu č. 1 provést srovnání vozového 

parku.  

SW aplikace této části je popsána v kapitole 6.2.3 

 

7.2 Model v SW aplikaci 

Pro vytvoření uživatelské SW aplikace byl využit MS Excel a jeho programové zázemí 

Visual Basic. Na obr. 9 je zobrazena vstupní obrazovka do systému. Je potřeba zadat název 

společnosti, který se pak zobrazí na všech výstupech. Po rozkliknutí tlačítka „model“ se 

uživatel dostává do obr. 7. Tato obrazovka slouží k lepšímu pochopení celé transformace a je 

také plně funkční, takže zadavatel může i prostřednictví této vizualizace modelu přecházet na 

jednotlivé funkce.  

 

Obr. 9 Vstupní obrazovka  

7.2.1 Modul 1 

Při rozkliknutí tlačítka „Zadat parametry“ se uživateli zobrazí obr. 10. V modelu se počítá se 

čtyřmi druhy alternativního paliva, které může zadavatel používat - benzín, nafta, LPG 

a CNG. cenu těchto pohonných hmot musí uživatel vyhledat a zapsat do příslušných šedých 

polích, které jsou určené k vepisování.  

Zelená pole jsou uzamčena a slouží k automatickým dopočtům. Následující tabulka shrnuje 

výsledky o dosavadním vozovém parku. Pro vyplňování musí uživatel rozbalit jednotlivý typ 

vozidla (klikem na zvolený druh) - obr. 10. 
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Obr. 10 Cena paliv a shrnující výsledky 

Pro každý typ vozidla je připravena karta, viz obr. 11 a příloha č. 1. Uživatel podle typu 

paliva svých vozů zapisuje vozy do příslušných tabulek. Např. pokud má společnost 10 vozů, 

z toho 5 na benzín, 3 na diesel, 2 na LPG zapíše jednotlivé vozy do příslušných tabulek - tzn. 

že v tabulce benzín bude vyplněno 5 řádků a v každém řádku bude jednotlivé vozidlo 

s benzínovým pohonem. Další informace k vozům čerpá z technického průkazu, z dalších 

účetních a ekonomických výkazů či z knihy jízd.   
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Obr. 11 Karty vozů 

 

Při stisknutí tlačítka „Výpočty“ se zadavatel dostává na nabídku viz. obr. 12, kde si vybere, 

které údaje chce právě zobrazit. Dále je zde možnost vybrat tlačítko „Postup“ a získat tak 

nápovědu pro danou část softwaru, nebo je možnost se stiskem tlačítka „zpět“ vrátit o krok 

zpátky. 

 

Obr. 12 Výpočty 

Reálné palivové náklady jsou spočtené náklady za všechny vozy. Výpočty jsou prováděny 

zcela automaticky. A zadavatel tak získává celkový přehled o svém vozovém parku viz. 

obr. 13. 

 

 



 

 

2017  27 

 

Obr. 13 Reálné palivové náklady  

Zadavatel má také možnost získat přehled o celkových ujetých kilometrech a celkových 

nákladech za všechny typy paliv vozového parku. 

Aby měl zadavatel možnost si zobrazit i grafický přehled o vozovém parku hutního podniku, 

byly vytvořeny grafy, které zobrazují náklady za paliva, palivové náklady na 1 km, 

průměrnou spotřebu paliv a roční projezd viz. obr. 14.  
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Obr. 14 Reálné palivové náklady - grafy I.  

Tato data jsou kumulativní za všechny dopravní prostředky vozového parku. Zadavatel má 

možnost zobrazit si také grafický výstup pro konkrétní skupinu dopravních prostředků, např. 

osobních vozů viz. obr. 15. 

 

Obr. 15 Reálné palivové náklady - grafy II. 

Stejným způsobem jsou zobrazovány hodnoty za technické parametry a reálné výfukové 

splodiny. Výkon a spotřeba je zobrazena na obr. 16 a zadavatel má tak přehled i o těchto 

technických parametrech vozového parku. 
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Obr. 16 Technické parametry 

Samozřejmostí je také přehled o reálných emisích vozového parku, kde lze pozorovat součet 

hodnot pro jednotlivá paliva a sice CO2, NO a CO. 

7.2.2 Modul 2 

Po stisknutí tlačítka „Rozhodovací model“ je uživatel přesměrován na stránku pro výběr 

konkrétních vozů, u kterých si přeje porovnat výhody CNG oproti benzínu. Zadavatel pouze 

vepíše počet jednotlivých vozidel, o které má zájem, viz. obr. 17 a stiskne tlačítko 

„Vypočítej“. 

 

Obr. 17 Rozhodovací model 

 

U každého vozu, který je naveden v databázi CNG vozidel má uživatel možnost použít 

aktivní buňku „Karta vozu“, která mu umožní nahlédnout na přesnější specifikaci daného 

vozidla, jeho parametry nebo vzhled. Díky této funkci má zadavatel okamžitý přehled 

o daném typu vozidla. Na levé straně je vyobrazena CNG varianta vozu, spolu se 

sumarizační tabulkou parametrů, důležitých pro matematické operace modelu a na pravé 

straně je varianta benzínová s obdobnou tabulkou. Uprostřed se nachází ilustrační vyobrazení 

vozidla ve variantě CNG spolu s umístěním palivové nádrže pro lepší představu uživatele 

o vzhledu vozidla viz. obr. 18. Nevýhodou může být nedostatečná aktualizace databáze, a tím 
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také nepřesnost uvedených variabilních veličin, jako je např. cena, která je závislá na situaci 

na trhu (příloha č. 2). 

 

Obr. 18 Karta vozu 

Po stisknutí tlačítka „Vypočítej“ dojde k přesměrování na obrazovku s porovnáním výhod 

a nevýhod paliva CNG oproti palivu benzínovému. Uživatel okamžitě vidí, zda je parametr 

výhodný či nikoliv podle barvy buněk, kde červená je nepříznivý výsledek a zelená je 

příznivý výsledek, viz. obr. 20. Dále má uživatel možnost sledovat rozdíl cen paliv za roční 

provoz (při jednotné ceně paliva) a celkovou prodejní cenu nakupovaných vozů v alternativní 

variantě. 

 

 

 

Obr. 20 Srovnání 

Z uvedených údajů vzniká výstup formou grafů, který srovnává technicko - ekologické 

a ekonomické parametry CNG oproti benzínu. U emisí a výkonu je pozitivní tendence na 

levou stranu od počátku osy 0 a u výkonu je pozitivní tendence napravo od počátku osy 0, 

viz. obr. 19. 
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Obr. 19 Grafické srovnání 

 

Druhý výstup je ekonomického rázu a srovnává cenu vozů a roční palivové náklady 

v porovnání CNG oproti benzínu. Pro srovnání cen paliv za rok je pozitivně orientovaná levá 

strana od středu grafu, taktéž pro cenu je pozitivní levá strana, v případě obrázku 21 je 

srovnání cen za vozidla spíše negativní. 

 

Obr. 21 Ekonomické srovnání 
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8. Ověření a doporučení 

Důvodem zdlouhavého rozvoje plynofikace dopravy je existence řady bariér. Jednou 

z hlavních bariér rozvoje využívání zemního plynu v dopravě je nedostatečná infrastruktura 

plnicích stanic CNG v porovnání s hustou sítí čerpacích stanic na klasické pohonné hmoty.  

Podpora CNG by se měla zaměřit na vytvoření optimální podmínek, která nebude limitována 

absencí sítí čerpacích stanic. Mělo by dojít k uzavření dobrovolné dohody mezi vládou ČR 

a plynárenským průmyslem o podílu plynárenství na výstavbě sítě plnicích stanic na zemní 

plyn.  

Další bariérou k velkému rozšíření plynofikace dopravních prostředků jsou stále vyšší 

investiční náklady na pořízení vozidla na CNG ve srovnání s vozidlem na motorovou naftu. 

Další významnou bariérou je nejistota vývoje cen zemního plynu jako motorového paliva. 

Odstranění této bariéry spočívá v dlouhodobé stabilizaci spotřební daně pro využití CNG 

v dopravě. V této souvislosti je nutné upozornit, že růst ceny ropy může být jedním 

z významných stimulů urychlujících přechod na CNG a zvyšujících potenciál využití 

zemního plynu v dopravě.  

 

8.1 Porovnávání paliva v hutním podniku  

Na základě spolupráce s hutním podnikem lze uvést následující sledovaná fakta:  

 Úspora = nafta/benzín - minimálně 9,2-12,7 mil. Kč v roce 2012, 14 mil. v r. 2013. 

 Zásadní redukce znečišťujících látek v ovzduší, jejichž zdrojem je doprava 

 

Obr. 22 Růst počtu vozidel a ostatní techniky s pohonem na CNG ve sledovaném hutním podniku 

Zdroj: Interní materiály podniku 
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Závěr 

Cílem této práce byl dlouhodobý sběr relevantních informací a dat z oblasti využití 

alternativních paliv v dopravě a jejich vyhodnocení. Dále si práce kladla za cíl vymezení 

technicko - ekonomických a ekologických předpokladů při uplatnění alternativních pohonů u 

motorových vozidel,  návrh metodiky hodnocení pro uplatnění alternativních pohonů 

motorových vozidel v transferové a výrobní logistice metalurgické výroby a v neposlední 

řadě vytvoření modelu k optimální volbě využití alternativních paliv v podmínkách hutního 

podniku s přihlédnutím k dostupnosti paliv a cenové prognóze a následné využití pro tvorbu 

modelu, který by mohl průmyslovým podnikům usnadnit rozhodování o jejich vozovém 

parku. 

První část disertační práce, která pojímá kapitolu č. 1, č. 2 a č. 3, byla věnována samotné 

metodice, cílům práce a teoretickým východiskům alternativních paliv a rozdělení 

dopravních prostředků v průmyslu. Jednotlivé druhy alternativních paliv byly analyzovány 

z legislativního, ekologického, ekonomického a technologického pohledu. V poslední 

kapitole teoretické části byli popsány dopravní prostředky v průmyslu a následně rozděleny 

do příslušných kategorií. 

Druhá část práce, která obsahuje část praktickou a kapitoly č. 4, č. 5 a č. 6 se zabývala 

samotným využitím alternativních pohonů v průmyslovém provozu a ekologicko - 

ekonomicko - technickým srovnáním těchto pohonů. Dále zde byli rozebrány předpoklady 

k uplatnění alternativních pohonů, kde se již podařilo dospět ke konkrétním závěrům ohledně 

jednotlivých paliv. Poslední kapitola v této části byla věnována popisu vytvořeného modelu 

a vysvětlení softwarové aplikace, která tento model obsahuje. V kapitole č. 4 došlo ke spojení 

alternativních paliv a jejich využití v hutním podniku. Na základě této kapitoly bylo 

prokázáno, že toto palivo je možné využít také v hutním provozu, a to nejen u osobních 

vozidel, ale také u užitkových a nákladních automobilů, vysokozdvižných vozíků, lokomotiv 

atd. 

Alternativní způsoby pohonů vozidel jsou v dnešní době často diskutovaným tématem. 

Relevantní informace jsou však v této problematice často nejasné a zavádějící. Příkladem 

jsou vozidla poháněná elektřinou. Celkový cyklus výroby baterií a elektřiny samotné je 

energeticky a ekologicky velmi náročný. V kapitole 4.2.1 byla zmíněna metodika LCA, která 

popisuje celkový životní cyklus tohoto výrobního procesu a dokazuje jeho náročnost. Proto 

jedním z dílčích cílů práce bylo shromáždit co nejpřesnější informace o těchto 

problematikách a vyjasnit tak časté otázky týkající se alternativních paliv. Tento cíl byl 

splněn díky dlouhodobému sběru informací a výstupů od tuzemských i zahraničních zdrojů. 

Na základě znalosti problematiky alternativních paliv byla vytvořena hodnotící ekonomicko - 

ekologicko - technická kritéria, kterým byla prostřednictvím metody párového hodnocení 

určena váha. Dále byla vytvořena tabulka, do které byli zapsány tvrzení týkající se 

jednotlivých paliv a kritérií. Hodnoty a tvrzení v této tabulce byli následně obodovány na 

škále 1-10 viz. kapitola 5.1. Výsledné scóre jasně prokázalo, že palivo, které nejlépe splňuje 

zmíněné parametry je CNG.  

Vzhledem k zjištěným faktům byl navržen model, obsahující dva moduly. Výstupem prvního 

modulu bylo vytvoření přehledu vozového parku dané společnosti a výstupem druhého 

modulu bylo provést srovnání výhodnosti jednotlivých typů paliv u konkrétních typů 

dopravních prostředků. 

Zaměřením této disertační práce bylo osvětlení faktů v problematice alternativních paliv. 

Díky nashromáždění informací, srovnání jednotlivých paliv a následnému vytvoření modelu 

je nyní schopen nejen hutní podnik reálně uvažovat o zařazení alternativních paliv do svého 

technického zázemí. 
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