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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce „Využití alternativních paliv v silniční nákladní dopravě“ 
je analýza dostupných alternativních paliv a určení potenciálu jejich využití v silniční 
nákladní dopravě. Na základě výsledku analýzy je vypracován návrh strategie 
zavedení paliva LNG na konkrétní relace společnosti Škoda Auto a.s.. 

Klíčová slova: silniční nákladní doprava, alternativní paliva, LNG, emise, životní 

prostředí 

 

ABSTRACT 

The subject of this masters thesis „The use of alternative fuels in road freight transport“ 
is analysis of available alternative fuels and determination of their potential usage in 
road freight transport. Based on the results of this analysis is formulated possible 
strategy for deployment of LNG fuel on specific specific sessions in Škoda Auto a.s..  

Key words: road cargo traffic, alternative fuels, LNG, emissions, environment  



3 
 

Obsah 

1 Úvod ............................................................................................................................... 9 

1.1 Předmluva ............................................................................................................... 9 

1.2 Cíl práce ................................................................................................................ 10 

2 Situace na trhu s alternativními palivy v dopravě .......................................................... 11 

2.1 Silniční doprava ve světě ....................................................................................... 11 

2.2 Nákladní silniční doprava v České republice .......................................................... 11 

2.3 Důvody pro alternativní paliva a pohony ................................................................ 13 

2.3.1 Zásoby ropy .................................................................................................... 13 

2.3.2 Znečišťování ovzduší ...................................................................................... 13 

2.4 Cíle snižování emisí a role alternativních paliv ....................................................... 16 

3 Dělení paliv a pohonů ................................................................................................... 18 

4 Konvenční paliva a pohony ........................................................................................... 20 

4.1 Benzín ................................................................................................................... 20 

4.1.1 Základní údaje ................................................................................................ 20 

4.1.2 Princip fungování motoru ................................................................................ 21 

4.1.3 Distribuce benzínu .......................................................................................... 22 

4.1.4 Spotřeba, cena a dojezd na benzín ................................................................ 24 

4.2 Motorová nafta (Diesel) .......................................................................................... 25 

4.2.1 Základní údaje ................................................................................................ 25 

4.2.2 Ekologie provozu nafty ................................................................................... 27 

4.2.3 Princip fungování motoru ................................................................................ 27 

4.2.4 Distribuce nafty ............................................................................................... 28 

4.2.5 Spotřeba, cena a dojezd na naftu ................................................................... 29 

5 Alternativní paliva a pohony .......................................................................................... 30 

5.1 Bioethanol.............................................................................................................. 30 

5.1.1 Základní informace ......................................................................................... 30 

5.1.2 Princip fungování motoru ................................................................................ 32 

5.1.3 Distribuce ethanolu ......................................................................................... 32 



4 
 

5.1.4 Spotřeba, cena a dojezd na ethanol ............................................................... 33 

5.1.5 Výhody a nevýhody ethanolu .......................................................................... 34 

5.1.6 Potenciál ethanolu v dopravě .......................................................................... 36 

5.2 Bionafta ................................................................................................................. 37 

5.2.1 Základní údaje ................................................................................................ 37 

5.2.2 Ekologie provozu směsí bionafty .................................................................... 38 

5.2.3 Princip fungování motoru ................................................................................ 39 

5.2.4 Distribuce bionafty .......................................................................................... 39 

5.2.5 Spotřeba, cena a dojezd na bionaftu............................................................... 39 

5.2.6 Výhody a nevýhody bionafty ........................................................................... 40 

5.2.7 Potenciál bionafty v dopravě ........................................................................... 41 

5.3 Zkapalněný ropný plyn (LPG) ................................................................................ 42 

5.3.1 Základní informace ......................................................................................... 42 

5.3.2 Ekologie provozu LPG .................................................................................... 43 

5.3.3 Princip fungování motoru ................................................................................ 45 

5.3.4 Distribuce LPG ............................................................................................... 46 

5.3.5 Spotřeba, cena a dojezd na LPG .................................................................... 47 

5.3.6 Výhody a nevýhody LPG ................................................................................ 48 

5.3.7 Potenciál LPG v dopravě ................................................................................ 49 

5.4 Vodík ..................................................................................................................... 50 

5.4.1 Základní informace ......................................................................................... 50 

5.4.2 Ekologie provozu vodíku ................................................................................. 51 

5.4.3 Princip fungování motoru ................................................................................ 52 

5.4.4 Distribuce zkapalněného vodíku ..................................................................... 52 

5.4.5 Spotřeba, cena a dojezd na vodík ................................................................... 54 

5.4.6 Výhody a nevýhody vodíku ............................................................................. 54 

5.4.7 Potenciál vodíku v dopravě ............................................................................. 55 

5.5 Stlačený zemní plyn (CNG).................................................................................... 56 

5.5.1 Základní informace ......................................................................................... 56 



5 
 

5.5.2 Ekologie provozu CNG ................................................................................... 57 

5.5.3 Princip fungování motoru ................................................................................ 57 

5.5.4 Distribuce CNG ............................................................................................... 58 

5.5.5 Spotřeba, cena a dojezd na CNG ................................................................... 59 

5.5.6 Výhody a nevýhody CNG................................................................................ 59 

5.5.7 Potenciál CNG v dopravě ............................................................................... 60 

5.6 Zkapalněný zemní plyn (LNG) ............................................................................... 61 

5.6.1 Základní informace ......................................................................................... 61 

5.6.2 Ekologie provozu ............................................................................................ 62 

5.6.3 Princip fungování motoru ................................................................................ 62 

5.6.4 Distribuce LNG ............................................................................................... 63 

5.6.5 Spotřeba a cena LNG, specifika vozidel a dojezd ........................................... 65 

5.6.6 Výhody a nevýhody LNG ................................................................................ 67 

5.6.7 Potenciál LNG v dopravě ................................................................................ 69 

6 Logistika společnosti Škoda Auto a.s. ........................................................................... 71 

6.1 Základní údaje logistiky ŠA .................................................................................... 71 

6.2 Transport ŠA ......................................................................................................... 71 

6.2.1 Tok materiálu .................................................................................................. 71 

6.2.2 Struktura dodavatelů ....................................................................................... 72 

6.2.3 Přepravní jednotky .......................................................................................... 72 

6.2.4 Transportní koncepty ...................................................................................... 73 

6.3 Ekologie logistiky ŠA.............................................................................................. 74 

6.3.1 Zelená logistika ŠA ......................................................................................... 74 

6.3.2 Alternativní paliva a logistika ŠA ..................................................................... 74 

7 Analýza a návrh nasazení LNG .................................................................................... 75 

7.1 Strategie nasazení LNG ......................................................................................... 75 

7.1.1 Princip návrhu strategie .................................................................................. 75 

7.1.2 Výběr vhodných dodavatelů ............................................................................ 77 

7.2 Postup nasazení LNG – Německo ......................................................................... 78 



6 
 

7.2.1 Poloha plnicích stanic ..................................................................................... 78 

7.2.2 Vybraní dodavatelé ......................................................................................... 78 

7.3 Návrh tras .............................................................................................................. 81 

8 Ekologické a ekonomické vyhodnocení ........................................................................ 85 

8.1 Ekologické vyhodnocení ........................................................................................ 85 

8.1.1 Naftové vozidlo ............................................................................................... 85 

8.1.2 LNG vozidlo .................................................................................................... 86 

8.1.3 Srovnání ......................................................................................................... 87 

8.2 Ekonomické vyhodnocení ...................................................................................... 88 

8.2.1 Naftové vozidlo ............................................................................................... 89 

8.2.2 LNG vozidlo .................................................................................................... 90 

8.2.3 Srovnání ......................................................................................................... 92 

9 Závěr ............................................................................................................................ 94 

10 Seznam použitých zdrojů .......................................................................................... 97 

11 Seznam tabulek ........................................................................................................ 99 

12 Seznam grafů .......................................................................................................... 100 

13 Seznam map .......................................................... Chyba! Záložka není definována. 

14 Seznam obrázků ..................................................................................................... 100 

15 Seznam příloh ......................................................................................................... 102 

15.1 Trasy ................................................................................................................... 102 

 

  



7 
 

Seznam použitých zkratek a jejich význam 

ŠA – Škoda Auto a.s. 

MB – Mladá Boleslav 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

USA – Spojené státy Americké 

OSN – Organizace spojených národů 

LNG – Zkapalněný zemní plyn 

CNG – Stlačený zemní plyn 

LPG – Zkapalněný ropný plyn 

PPM – Parts per million, český překlad: „počet částic z milionu“ 

PM – Pevné částice 

ADR – Nebezpečné zboží 

IKL – Ropovod Ingolstad – Kralupy n. Vltavou – Litvínov 

DPH – Daň z přidaného hodnoty 

MEŘO – Methylester řepkového oleje 

FAME – Fatty acid methyl ester, český překlad: „methylester řepkového oleje“  

CFPP – Cold filter plugging point, český překlad: „filtrovatelnost při nízkých teplotách“ 

FFV – Flexible Fuel Vehicle, český překlad: „vozidlo s flexibilním motorem“ 

ECM – Electronic Control Module, český překlad: „elektronický kontrolní modul“ 

WTW – Well to wheels, český překlad: „od zdroje ke kolům“ 

WTT – Well to tank, český překlad: „od zdroje do nádrže“ 

TTW – Tank to wheels, český překlad: „z nádrže ke kolům“ 

GHG – Green house gas, český překlad: „skleníkové plyny“ 
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FCEV – Fuel cell electric vehicle, český překlad: „elektrické vozidlo na palivové články“  

RNG – Renewable Natural Gas, český překlad: „obnovitelný zemní plyn“ 

VRA – Vehicle Refuelling Appliance, český překlad: „zařízení pro plnění vozidel“ 

NGL – Natural Gas Liguids, český význam: „kondenzované uhlovodíky separované ze 

zemního plynu“ 

NAP CM – Národní akční plán čisté mobility 

TEN-T – Trans-European Network – Transport, český překlad: „Transevropská dopravní síť“ 

LKW – Lastkraftwagen, český překlad: „nákladní automobil“ 

FTL – Full Truck Load, český význam: „kompletní náklad“ 

JIS – Logistická technologie Just In Sequence 

KCC – Konsolidační centrum  
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1 Úvod 

1.1 Předmluva 

Vlivem současného růstu celosvětového hospodářství, zejména pak vývojem všech odvětví 

průmyslu, je doprava velmi důležitou součástí celého řetězce. Mezi současně velmi rozšířené 

způsoby přepravy patří námořní, letecká a železniční doprava. Nejvíce dostupnou, pohodlnou, 

a tedy nejrozšířenější formou přepravy je silniční doprava. Silniční nákladní doprava zabírá 

majoritní podíl ve většině vyspělých zemích, v rámci osobní dopravy je tento podíl ještě vyšší. 

V některých státech EU tento podíl dosahuje až 80 % celkového objemu dopravy. Největšími 

výhodami silniční dopravy, je například hustá síť komunikací, flexibilita, univerzálnost, rychlost 

a relativně nízká cena. Zároveň má ale silniční doprava i spoustu nevýhod. Spolu 

s hospodářským růstem přibývá počet silničních vozidel na komunikacích, což má negativní 

dopad na dojezdové časy, stále častěji totiž dochází ke kongescím. Nejvíce však narůstající 

objemy silniční nákladní dopravy negativně ovlivňují životní prostředí. Současným trendem je 

snaha snížit dopady silniční dopravy na životní prostředí, a to jak v osobní, tak v nákladní 

silniční dopravě. Proto se hledají alternativní formy dopravy, alternativní pohony a další 

způsoby, jak zmírnit nebo úplně eliminovat negativní dopady silniční dopravy na životní 

prostředí.  
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1.2 Cíl práce 

Zaměřením této diplomové práce je analýza alternativ ke konvenčním palivům a následné 

stanovení budoucí možné strategie společnosti Škoda Auto a.s. (dále jen ŠA) v rámci 

snižování ekologických dopadů provozu společnosti, zejména transportní části logistického 

řetězce. Součástí této práce je zároveň teoretický rozbor alternativních paliv, jejich 

zastoupení na trhu a předpokládaný potenciál jejich budoucího využití.  

Vzhledem k současnému vývoji technologií v EU je společností ŠA předpokládáno, že nejlepší 

alternativou ke konvenčním palivům pro střednědobý horizont bude LNG, tedy zkapalněný 

zemní plyn. V závislosti na této hypotéze jsem při zpracování kladl důraz zejména na toto 

alternativní palivo. V průběhu analýzy jsem podrobně zkoumal legislativu, infrastrukturu, 

ekonomiku, ekologii a další relevantní aspekty nasazení LNG technologie v rámci provozu ŠA. 

Pro utvoření správného kontextu jsem rovněž popsal všechny logistické technologie, které jsou 

v rámci silniční přepravy ve společnosti ŠA používány.  

Hlavním cílem práce je návrh optimálních tras od dodavatelů materiálu a dílů do závodů ŠA, 

které budou stanoveny vzhledem k současné situaci ve ŠA a možnostem na trhu 

s alternativními palivy, respektive s LNG.  
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2 Situace na trhu s alternativními palivy v dopravě 

2.1 Silniční doprava ve světě 

Na úplném začátku jsem si položil otázku, proč se snažit hledat a používat jiné, tedy 

alternativní, typy paliv a pohonů? Jedním z hlavních důvodů je fakt, že meziroční nárůst 

vozidel, která se pohybují po silnicích na celém světě, je opravdu vysoký. V nákladní silniční 

dopravě je tento jev patrný zejména pro neustále vzrůstající přepravované objemy materiálů. 

Spolu s narůstajícím počtem vozidel ovšem narůstá i zatížení a znečištění životního prostředí 

a na opačné straně se zmenšují celosvětové zásoby ropy.  

Přestože se celkový počet vozidel na světě nedá určit se stoprocentní přesností, tak v 70. 

letech minulého století se na světě pohybovalo přibližně 250 milionů vozidel. Během  

16 let se toto číslo zdvojnásobilo na počet 0,5 miliardy vozidel a dle odhadů se kolem roku 

2010 vyšplhal celkový světový počet vozidel na 1 miliardu. V roce 2015 to bylo již 1,2 miliardy, 

tedy nárůst 0,2 miliardy vozidel za 5 let. Dle předpokladů a sledování současného trendu 

nárůstu počtu vozidel se odhaduje, že na dvoumiliardovou hranici se svět dostane někdy 

kolem roku 2040. [1] 

 

Graf 1 - Celosvětový vývoj počtu vozidel [1] 

2.2 Nákladní silniční doprava v České republice 

V České republice je v nákladní silniční dopravě jasně patrný nárůst přepravovaných objemů 

zboží. V roce 2000 byl celkový přepravený objem zboží 400 milionů tun, v roce 2007 již 450 
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2012 k poklesu až na 350 milionů převezených tun. Po odeznění krize je znovu zjevný nárůst, 

a to až na 480 milionů tun v roce 2018. [2] 

 

Graf 2 - Objem přepravy zboží v ČR [2] 

V rámci komodity dopravních prostředků, respektive přepravených zhotovených dopravních 

prostředků a materiálu k jejich výrobě, trend až na drobné výchylky kopíruje vývoj globální 

nákladní silniční dopravy v ČR. V roce 2000 bylo přepraveno 20 milionů tun, a v roce 2007 

35 milionů tun. Tento strmý nárůst je vysvětlován očekáváním počátku celosvětové krize. Po 

propadu na 14 milionů tun v roce 2008 začal objem přepravy v rámci této komodity opět 

relativně rychle narůstat až na současných 43 milionů tun v roce 2018. [2] 

 

Graf 3 - Přeprava v segmentu dopravních prostředků v ČR [2] 
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2.3 Důvody pro alternativní paliva a pohony 

2.3.1 Zásoby ropy 

Narůstající počet vozidel, a s tím spjatý nárůst objemů nákladní silniční dopravy, má ovšem 

několik negativních aspektů. Jedním z nich jsou dle odhadů tenčící se celosvětové zásoby 

ropy. Přestože se díky dnešním technologiím dají relativně dobře mapovat podzemní úložiště 

ropy, tak bohužel nelze přesně určit, kolik jí zbývá. Některé země strategicky neuvádí kapacity 

všech svých ložisek a některá ložiska pravděpodobně stále ještě nebyla nalezena. 

V současnosti se nicméně odhaduje, že zásoby ropy jsou přibližně 1,6 bilionu barelů. 

Odhadovaná denní spotřeba ropy se pohybuje okolo 100 milionů barelů. Jednoduchým 

výpočtem lze tedy dopočítat, že současné zásoby ropy lidstvu vydrží přibližně 45 let. Je ovšem 

možné, že se v budoucnu najdou nová ložiska ropy a toto číslo ještě naroste, nicméně je jisté, 

že zásoby ropy nejsou nekonečné, přeci jen jde o fosilní palivo. Tento problém lze ale řešit 

hledám alternativních paliv, a to zejména z obnovitelných zdrojů. [3] 

2.3.2 Znečišťování ovzduší 

Největším problémem silniční dopravy je narůstající množství škodlivých emisí výfukových 

plynů v ovzduší. Emise automobilové dopravy obsahují několik druhů škodlivých látek, které 

mají negativní dopady na člověka a životní prostředí jako celek. Mezi tyto látky patří zejména 

[4]: 

• Oxid uhelnatý (CO) – snižuje schopnost krve přenášet kyslík. 

• Oxidy dusíku (NOx) – tyto plyny již v malých koncentracích způsobují pocit dušení a 

nutí ke kašli, velmi zvyšují riziko onemocnění dýchacích cest. 

• Uhlovodíky (HC) – určité skupiny uhlovodíků dráždí sliznici a oči, některé skupiny jsou 

karcinogenní. 

• Oxid uhličitý (CO2) – přispívá k tvorbě skleníkových plynů, které vytváří tzv. skleníkový 

efekt na Zemi a ten přispívá ke globálnímu oteplování 

• Oxidy siřičitý (SO2) – násobí efekty ostatních látek 

• Přízemní ozón (O3) – snižuje schopnost plic normálně fungovat 

• Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) – rakovinotvorné uhlovodíky 

• Aldehydy – mohou způsobovat poruchy dýchání, chronická onemocnění typu astma, 

kožní alergie a zvyšují riziko rakoviny či leukémii 
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• Pevné částice (PM) – jde o drobné částice pevného skupenství, které pro svou velikost 

dovede unášet i vítr. Jejich zvýšená koncentrace negativně ovlivňuje zdraví lidí a 

zároveň se podílí na vzniku důležitých atmosférických dějů jako vznik vodních srážek 

a ovlivňují teplotní bilanci na Zemi. U těchto částic se sleduje hlavně jejich velikost. 

Nejčastěji jde o částice PM 10 a PM 2,5, tato označení značí velikost daných částic, a 

to částice menší než 10 μm, respektive menší než 2,5 μm. 

V rámci EU se na sledování vývoje znečišťování ovzduší podílí nejvíce Evropská agentura pro 

životní prostředí (EEA). Cílem této agentury je podpora procesů vedoucích k ochraně a péči o 

životní prostředí, přičemž se soustřeďuje na poskytování včasných, správných a ověřených 

dat.  

Z dlouhodobého měření EEA lze zjistit jaký podíl má silniční doprava na znečišťování ovzduší 

v porovnání s ostatními dopravními odvětvími. Ze statistiky je jasně patrné, že segmentu 

dopravy patří více než polovina celkové produkce emisí NOx, a to 65 %. Zároveň vidíme, že 

silniční doprava tvoří přibližně 30 % produkce NOx. Druhý největší podíl má doprava na 

emisích CO2, kde téměř veškerý podíl s 20 % připadá silniční dopravě a 3 % všem ostatním 

druhům dopravy. V grafu jsou výfukové emise silniční dopravy zobrazeny zelenou barvou. [5] 

 

Graf 4 - Podíl sektoru dopravy na celkových emisích hlavních znečišťujících látek [5] 

Nejvíce se v dnešní době hovoří právě o emisích oxidu uhličitého (CO2), který má dle 

podložených vědeckých studií obrovský podíl na globálním oteplování. Největší vliv na tomto 

jevu má spalování fosilních paliv, jako jsou ropné produkty a uhlí. Neustálé měření hladin CO2 

v atmosféře v laboratoři Mauna Loa Observatory na Hawaii (NOAA - National Oceanic & 

Atmospheric Administration, Národní úřad pro oceány a atmosféru ve Spojených státech 

amerických) ukazuje konstantní meziroční nárůst koncentrace CO2 v atmosféře. Tato 

koncentrace částic se uvádí v jednotkách [ppm] – parts per million, tedy jedna miliontina celku. 
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V současné době se tato hodnota pohybuje okolo 415 ppm. V roce 2010 to bylo 390 ppm a 

v roce 2000 šlo o 370 ppm. Lepší přehled o prokazatelném nárůstu CO2 v atmosféře je 

v následujícím diagramu. [6] [7] 

 

Graf 5 - Nárůst částic oxidu uhličitého v atmosféře [5] 

Červená křivka ukazuje naměřené hodnoty v jednotlivých měsících každého roku, proto tedy 

dochází k jejímu kolísání. Černá křivka je trend celého grafu. Pro ještě lepší ukázku jasného 

nárůstu koncentrace CO2 je potřeba se podívat dále do minulosti. Od poloviny 17. století, kdy 

na Zemi začala probíhat Průmyslová revoluce, dochází ke konstantnímu zvyšování CO2 v naší 

atmosféře. V té době byla průměrná hladina CO2 v atmosféře okolo 280 ppm.   

 

Graf 6 - Oxid uhličitý v atmosféře od Průmyslové revoluce [7] 
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Cílem většiny světových velmocí a nadnárodních společností, mezi které patří také ŠA, je tento 

trend zastavit, případně začít koncentraci CO2 v ovzduší snižovat. Z toho důvodu jsou 

zaváděna různá legislativní opatření a pracuje se na alternativních přístupech v průmyslu. 

Z povahy této diplomové práce se zaměřujeme pouze na oblast silniční dopravy.  

2.4 Cíle snižování emisí a role alternativních paliv 

OSN se na základě vědeckých studií rozhodla pro stanovení dlouhodobých cílů snižování 

emisí. V rámci této strategie došlo ke vzniku Pařížské dohody, jejíž podpisem se smluvní 

strany, spolu s ČR, zavazují ke snížení emisí skleníkových plynů o nejméně 40 % ve srovnání 

s rokem 1990. Cílem Pařížské dohody je udržení nárůstu globální teploty výrazně pod hranicí 

2 °C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usiluje o to, aby nárůst teploty 

nepřesáhl hranici 1,5 °C. Zároveň ukládá smluvním stranám povinnost stanovit vnitrostátní 

redukční příspěvky. Pařížská dohoda nahrazuje Kjótský protokol z roku 1997, podle kterého 

se emise měly snížit o 5,2 %, což k neustálému nárůstu v současné době nestačilo. Tuto 

dohodu podepsala většina zemí EU. [8] 

Koncem roku 2019 udělala EU zásadní krok ve strategii a přístupu k životnímu prostředí. 

Vytvořila tzv. Zelenou dohodu pro Evropu (dále jako Dohoda). Jde o plán, kterým chce EU 

zajistit udržitelnost hospodářství. Stěžejním a velmi ambiciózním cílem této Dohody je 

z Evropy do roku 2050 udělat první klimaticky neutrální kontinent na světě. Na základě této 

Dohody předložila Evropská komise koncem roku návrh evropského zákona o klimatu, čímž 

by se z Dohody stal právní závazek, což by znamenalo podnícení investic v jednotlivých 

členských státech EU a společnostech působících na území EU. Hlavními opatřeními 

k dosažení tohoto cíle v rámci jednotlivých odvětví hospodářství budou investice. Ty by měly 

směřovat hlavně do nových technologií šetrných k životnímu prostředí, vývoji inovací. 

Z hlediska dopravy půjde o investice vedoucí k zavedení čistší, levnější a zdravější formy 

soukromé a veřejné dopravy.  

Alternativní paliva a pohony jsou proto výborným nástrojem k dosažení cílů jednotlivých 

dohod, jak z hlediska legislativy, provozu a přínosů pro životní prostředí a udržitelnost dopravy, 

jakožto velkého znečišťovatele ovzduší v rámci hospodářství.  

Základní nástroje pro analýzu ekologických dopadů 

Pro snižování dopadů dopravy na životní prostředí se hledají nové přístupy a využívají se nové 

prostředky pro lepší analýzu celého odvětví. Nejmodernější analýzou zabývající se touto 

problematikou je analýza Well to Wheels (WTW), která se skládá ze dvou částí, a to Well to 

Tank (WTT) a Tank to Wheels (TTW). Analýza WTT sleduje všechny procesy spojené 

s těžbou, zpracováním, výrobou, distribucí, použitím, likvidací a recyklací paliva. V části WTT 
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se sledují fáze od těžby/sklizně suroviny po natankování vozidla. Analýza TTW poté zbytek 

fází, tedy od natankování vozidla po vypouštění skleníkových plynů, resp. emisí. Výsledkem 

této analýzy je výpočet, kolik je celkově potřeba energie pro provoz vozidla a zároveň kolik 

celkových emisí se při spotřebě této energie vypustí do ovzduší. [23] 

V případě logistiky se počítá zejména s logistickými emisemi, což jsou emise vznikající 

logistickými činnostmi. V rámci transportní logistiky je tak touto činností zejména přeprava.  

 

Obrázek 1 - Grafické znázornění analýzy WTW [23] 

Další analýza zabývající se dopady souvisejícími s palivy je LCA (Life cycle analysis), která 

sleduje a vyhodnocuje kromě výše zmiňovaných také využité zdroje, energii a emise pro 

stavbu budov, vozidel a dalších. Jedná se tedy také o velmi důležitou analýzu, z hlediska paliv 

jde ale o sekundární faktory a má menší význam než analýza WTW.  
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3 Dělení paliv a pohonů 

Nejprve je nutné vymezit a vysvětlit co znamená pojem alternativní palivo, respektive 

alternativní pohon. V současnosti je v silniční dopravě všeobecně používané palivo benzín 

nebo motorová nafta (diesel). V nákladní silniční dopravě jde téměř výlučně o naftu. Všechny 

ostatní existující druhy paliv a pohonů jsou řazeny do skupiny alternativních.  

Další důležitý rozdíl v rámci následujícího dělení je mezi palivem a pohonem. Jako palivo 

všeobecně označujeme látku nebo způsob, ze kterého se získává energie pro chod motoru. 

Pohon označuje princip fungování motoru, resp. jakým způsobem dochází k přeměně energie 

z paliva. Stejné palivo může být tedy využíváno různými druhy pohonů.  

V rámci této práce jsou zmiňovány běžně používané a všeobecně uznávané druhy paliv  

a pohonů s výjimkou elektrických a hybridních motorů, vzhledem k tomu že nevyužívají paliva 

ale elektřinu přímo uloženou ve velkokapacitních bateriích. Následuje popis a přehledová 

tabulka jednotlivých konvenčních a alternativních pohonů a paliv.  

Konvenční paliva a pohony 

• Benzín (B95, B98) – zážehový spalovací motor  

• Motorová nafta (též diesel) – vznětový spalovací motor 

Alternativní paliva a pohony 

• Bioethanol (Ethanol 85) – flexibilní zážehový spalovací motor 

• Bionafta – vznětový spalovací motor  

• Zkapalněný ropný plyn (LPG) – upravený zážehový spalovací motor 

• Vodík – elektromotor napájený z palivových článků 

• Stlačený zemní plyn (CNG) – zážehový spalovací motor 

• Zkapalněný zemní plyn (LNG) – zážehový spalovací motor  

Dalším alternativou je pohon na elektrickou energii. Ten vzhledem k současnému stavu využití 

v nákladní silniční dopravě neuvádím. Jde rovněž o pohon, který získává energie nepřímo, 

tedy nedochází ke spalování paliva, ale pouze ke spotřebě elektrické energie, která byla 

vyrobena na jiném místě. 
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 Tabulka 1 - Seznam paliv a pohonů 

 

Všechna uváděná paliva se na území ČR reálně používají, nicméně u některých jde pouze o 

testování nebo jsou na trhu zastoupena ve velmi malém množství. V segmentu dopravy na 

území ČR lze zjistit podíl spotřeby jednotlivých paliv z veřejně dostupných dat na portálu IODA. 

Podíl spotřeby pohonných hmot v dopravě za rok 2018 zobrazuje následující graf. V grafu 

chybí LNG, H2 a elektřina, protože v té době nebyla tato paliva na trhu téměř zastoupena. [9] 

 

 

Graf 7 - Spotřeba pohonných hmot v dopravě 2018 [9] 
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4 Konvenční paliva a pohony 

Tato kapitola obsahuje podrobný popis principu fungování, výroby, přepravy, čerpání a dalších 

aspektů spjatých s provozem jednotlivých konvenčních paliv.  

Tabulka 2 - Seznam konvenčních paliv a pohonů 

 

4.1 Benzín 

4.1.1 Základní údaje  

Benzín je nažloutlá kapalina vyráběná z ropy. Jeho primární využití je jako palivo v zážehových 

motorech s vnitřním spalováním. Chemické složení benzínu je na bázi alifatických uhlovodíků.  

K jeho výrobě dochází frakční destilací ropy při teplotách 30-210 °C, kde se následně zvyšuje 

oktanové číslo přidáváním isooktanu nebo aromatických uhlovodíků benzenu a toluenu.  

Benzín je jako palivo používán zejména v individuální automobilové dopravě. Celkový podíl 

spotřeby benzínu v dopravě byl v roce 2018 přibližně 24 %.  Vzhledem k jeho nižší účinnosti 

při vysokém zatížení se v nákladní silniční dopravě nepoužívá. [9]  

Kvalita benzínu a značení 

V současné době jsou požadavky na kvalitu a vlastnosti motorového benzínu definovány 

v normě ČSN EN 228, která obsahuje všechny požadavky ze směrnice EU č. 98/70ES ve 

znění směrnice č. 2003/17/ES. V rámci nařízení EU jsou od roku 2018 na všech čerpacích 

stanicích benzínové výdejní pistole v zelené barvě označovány kruhovým piktogramem s 

písmenem E a číselnou příponou zobrazující podíl biosložky. Benzín s oktanovým číslem 95 

a 98 je v současnosti v EU označován jako E5. Dále existuje například E10 a v budoucnu 

budou z hlediska ekologie přibývat další. Oktanové číslo benzínu určuje jeho zážehovou 

charakteristiku. [9,10,18] 

 

Obrázek 2 - Standardizované označení benzínu v EU [10] 
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Energetický obsah  

Energie obsažená v benzínu je přibližně 32 MJ/l, resp. 46,4 MJ/kg. Pro následné snadnější 

porovnání s alternativními palivy lze převést na 8,89 kWh/l, resp. 12,9 kWh/kg. U většiny paliv 

se rovněž uvádí získaná energie na kg CO2, v případě benzínu je to ~13.64-14.64 MJ/kgCO2. 

Z jednoho barelu (barel je 158,987 l) surové ropy je v současné době rafinací získáváno 

přibližně 74 l benzínu. Zbývající část ropy se používá k výrobě jiných látek, např. motorové 

nafty nebo asfaltu. [11] 

Jako měřítko pro porovnávání ekologických dopadů jednotlivých paliv se používá hodnota, 

která vypovídá kolik kilogramů CO2 vznikne při spotřebě 1 kg paliva. Pro benzín je to ~3.30.  

4.1.2 Princip fungování motoru 

Benzín je využíván jako palivo pro zážehový spalovací motor. Motory užívané v dopravě jsou 

běžně čtyřdobé nebo dvoudobé, jde o tzv. čtyřtakty a dvoutakty fungující na principu válců a 

pístů. Pro dvoustopá silniční vozidla se téměř výlučně používají motory čtyřdobé. Ty mají čtyři 

fáze provozu, které jsou v jednoduchosti popsány níže. 

1. Sání – motor, resp. válec nasává vzduch, do kterého je vstřikováno palivo a vzniká 

směs paliva se vzduchem. 

2. Komprese – hlava pístu stlačí směs směrem vzhůru. 

3. Expanze – elektrická svíčka zažehne stlačenou směs a dojde k výbuchu, jenž způsobí 

expanzi plynu, která zapříčiní pohyb válce do původní dolní polohy. 

4. Výfuk – v průběhu této fáze píst získanou energií spalováním vytlačí otevřeným 

ventilem zplodiny do výfuku a následně do ovzduší.  

Po proběhnutí všech 4 fází (taktů) se proces opakuje. Každá jedna otáčka motoru vyžaduje 

tedy čtyři takty motoru. Dvoutaktový motor pouze slučuje fáze 1+2 a 3+4, vznikají tedy 2 takty. 

[12] 
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Obrázek 3 - Ilustrační obrázek cyklů benzínového motoru [13] 

4.1.3 Distribuce benzínu  

Surová ropa je do rafinérií přepravována pomocí ropovodů. Jedná se o soustavu potrubí 

s velkým průměrem, která dovede přepravit ropu z distribučních center nebo nalezišť ropy do 

rafinérií. V ČR jsou dva velké ropovody, Družba a IKL (Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – 

Litvínov). Celková roční přepravní kapacita obou ropovodů je přibližně 19 mil. t ropy. Rafinérie 

na území ČR provozuje společnost Unipetrol v Litvínově a Kralupech n. Vltavou a společnost 

Paramo v Pardubicích. ČR je závislá na dovozu ropy a hotových pohonných hmot, resp. 

produkce těchto rafinérií nepokryje celou poptávku po ropných produktech. [14] 

Tabulka 3 - Ropovodná síť v ČR [14] 

 

Obrázek 4 - Ropovodná síť v ČR [14] 

Ropovodná síť v České republice Družba IKL

Délka trasy v ČR včetně zdvojení a odboček [km] 473 168,6

Roční přepravní kapacita [mil. t] 9 10

Obsah ropovodu [m3] 101 318 140 000

Rychlost proudění ropy v potrubí [m/s] 1,0 - 1,4 0,5 - 1,2
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Přeprava samotného benzínu probíhá na území ČR pomocí železniční a silniční nákladní 

dopravy. Na železnici jde o cisternové železniční vozy a na silnicích o cisternová nákladní 

vozidla. Jelikož jsou výrobky z ropy klasifikovány jako nebezpečné zboží (ADR – 

z francouzského Accord européen relatif au transport international des marchandises 

Dangereuses par Route), jejich přeprava po silnici podléhá směrnici Evropského parlamentu 

a Evropské rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí. Tato směrnice byla 

novelizována v roce 2016 na 2016/2309/ES, aby odpovídala novým standardům. Směrnice 

v podstatě navazuje na Evropskou dohodu o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí.  

Přesné technické specifikace přepravních prostředků nejsou v případě tohoto paliva pro tuto 

práci relevantní. 

Oficiální označení benzínu pro přepravu je: Bezolovnatý automobilový benzín BA 95 

s označením UN 1203 a řadí se do třídy ADR 3/3b. [15] 

Technologie čerpání benzínu 

Čerpání benzínu je spolu s motorovou naftou jedno z nejjednodušších. Velkou výhodou pro 

toto palivo je velmi hustá síť čerpacích stanic v celé EU, ale i v ČR. V rámci EU je k dispozici 

celkem 115 729 veřejných čerpacích stanic a z toho 3 991 v ČR. Z hlediska množství a 

zahuštění na síti zaujímají veřejné čerpací stanice pro benzín a motorovou naftu první místo 

v rámci dostupnosti čerpání paliva. Celkový počet čerpacích stanic je ovšem výrazně vyšší. 

Spoustu čerpacích stanic je totiž neveřejných, to jsou ty, na kterých nemůže tankovat fyzická 

nebo právnická osoba bez příslušných povolení nebo smluv. Většinou se jedná o čerpací 

stanice v rámci společností. [16] 

Silniční vozidlo, ať už osobní automobil, motocykl nebo nákladní vozidlo, přijede na čerpací 

stanici k jednomu ze stojanů. Na stojanech jsou tzv. výdejní pistole, v případě benzínu jde 

zpravidla o pistoli zelené barvy kódově označenou, jak je popsáno v kapitole 4.1.2. Výdejní 

pistoli řidič nebo obsluha čerpací stanice zasune do hrdla nádrže vozidla. Po stisknutí madla 

na výdejní pistoli začne z podzemních nádrží čerpací stanice proudit palivo do nádrže. Po 

natankování požadovaného množství paliva je výdejní pistole vyjmuta z hrdla nádrže vozidla 

a vrácena zpět do stojanu. Průměrná rychlost průtoku paliva je přibližně 0,5 l/s. 

Celý proces čerpání benzínu je velice jednoduchý a rychlý.  
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Obrázek 5 - Výdejní pistole pro benzín [20] 

4.1.4 Spotřeba, cena a dojezd na benzín 

Dojezdem rozumíme vzdálenost, kterou je vozidlo schopné urazit na jedno natankování plné 

nádrže bez potřeby dalšího tankování. Škoda Octavia 2020 se zážehovým motorem 1.5 TSI 

EVO s výkonem 110 kW a velikostí nádrže 55 l má s průměrnou kombinovanou spotřebou  

6,0 l/100 km dojezd přibližně 900 km.  

V silniční nákladní dopravě je velmi důležitá provozní cena vozidla, resp. cena za pohonné 

hmoty na 1 kilometr jízdy. Přestože je benzín téměř výlučně využíván v osobních dopravních 

prostředcích, tak je zde tato cena uvedena pro potřeby dalšího porovnání. Cena je v případě 

uváděného vozidla 1,65 Kč/km. [19] 

Vzhledem k počtu čerpacích stanice v EU nejsou vozidla na benzín téměř vůbec omezena 

potřebou plánování trasy. Jejich možnost natankovat je zároveň v porovnání s vozidly na 

alternativní paliva výrazně vyšší.   

Cena benzínu 

Cena benzínu je úzce spjatá s cenou ropy, která je považována jako strategická surovina a 

její cena se mnohdy vyvíjí dle celosvětové politické situace. Často jsou změny cen ropy 

nástrojem obchodní války mezi zeměmi vyvážející ropu. V současné době je cena benzínu 

27,50 Kč/l. Tato cena obsahuje DPH, které je 21 %. Dále je benzín zatížen spotřební daní, což 

je nepřímá selektivní daň, kterou stát reguluje cenu určitých komodit na trhu a zároveň slouží 

ke zvyšování státního rozpočtu. Benzín dle nomenklatury 2710 spadá do skupiny motorových 

a ostatních benzínů a leteckých pohonných hmot benzinového typu podle §45 odst. 1 písm.  

a) s obsahem olova do 0,013g/l včetně. V současné době je na něj uvalena spotřební daň 

12,84 Kč/l. V ceně bez daně je obsažená i marže rafinérií, která se pohybuje v rozmezí  

0,5-3,5 % a marže z prodeje a distribuce, která je přibližně 7-12 %. [17] 
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Tabulka 4 - Cena benzínu a její výpočet  

 

4.2 Motorová nafta (Diesel) 

4.2.1 Základní údaje 

Motorová nafta, také označována jako diesel (dále jen nafta), je bezbarvá až nahnědlá 

kapalina. Nafta se využívá primárně jako palivo pro vznětové spalovací motory. Jde o směs 

kapalných uhlovodíků a získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle při teplotách  

150-370 °C. K její výrobě dochází převážně mísením dvou složek, petroleje, který je destilován 

v rozmezí 160-260 °C a z plynového oleje s destilačním rozmezím 250-350 °C.  

Vzhledem k energetické povaze nafty je převážně využívána v oblastech, kde dochází 

k vysoké zátěži motoru při nízkých otáčkách. Z provozního pohledu jde tedy o ideální palivo 

pro nákladní dopravu. V roce 2018 byl podíl spotřeby nafty v ČR v dopravě 69 %, což jasně 

hovoří o vysokém využívání v silniční, železniční i říční dopravě. Nafta je oproti benzínu pro 

nákladní silniční dopravu podstatně důležitějším palivem. [9,10] 

Kvalita nafty a značení 

Stejně, jako v případě benzínu, jsou na kvalitu a vlastnosti nafty kladeny požadavky, které jsou 

definovány v normě ČSN EN 590, která obsahuje v plném rozsahu všechny požadavky 

směrnice č. 98/70/EC, ve znění směrnice č. 2003/17/EC. Norma ČSN EN 590 také určuje 

minimální povinný obsah biosložky, který je v současnosti do 7 % celkového obsahu. Jako 

biosložka se využívá methylester řepkového oleje (MEŘO/FAME) vyráběn esterifikací 

řepkového oleje s metanolem. Získaný MEŘO se izoluje od vedlejšího produktu, glycerinu. 

Vznětovou charakteristiku nafty určuje cetanové číslo, které musí být dle normy minimálně 51.  

Podobně jako u benzínu jsou na území EU podle nařízení na čerpacích stanicích výdejní 

pistole značeny dle standardu čtvercovým piktogramem s písmenem B a číselnou příponou, 

zobrazující podíl biosložky. Výdejní pistole mají černou barvu. Nejpoužívanější naftou je 

v současnosti B7. Mimo to existují ještě nafty B10, B20, B30 a B100, některé z nich se ovšem 

řadí do kategorie bionafty – viz. kapitola 5.2. Velmi zajímavou je také nafta označovaná jako 

XTL, která je 100 % syntetická, což znamená, že není vyrobena z ropy. 
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Obrázek 6 - Standardizované označení nafty v EU [10] 

Velkým rozdílem a zároveň nevýhodou nafty oproti benzínu je, že může zmrznout. Plynový 

olej má totiž bod tuhnutí kolem 0 °C, ale petrolej má velmi nízký bod tuhnutí, a to -50 °C. 

Kvalitní nafta obsahuje dlouhé řetězce nerozvětvených parafinických uhlovodíků, které mají 

nevýhodu, že při nízkých teplotách dochází ke vzniku krystalů, které způsobí zamrznutí nafty. 

To může následně vést k poškození motoru a je tudíž potřeba tomuto jevu předejít. Z toho 

důvodu se vyrábí několik teplotních druhů nafty. Letní nafta se skládá převážně z plynového 

oleje a v zimní naftě naopak převažují frakce petroleje, který způsobí její nezamrzání. Kvůli 

tomu se nafta dělí dle teplotních vlastností. V jednotlivých lokalitách se podle místních 

podmínek využívají určité skupiny nafty. V ČR se používají třídy A-F, přičemž třída F se svými 

vlastnostmi řadí mezi arktické nafty. CFPP udává teplotu, při které již nelze vyloučené 

parafínové částice filtrovat z důvodu vzniku krystalů a tím dojde k přerušení přívodu paliva 

z důsledku ucpání palivového filtru. [18, 22] 

Tabulka 5 - Dělení motorové nafty podle tepelných vlastností [18] 

 

Dále se ke zlepšení kvality nafty využívají různá aditiva, tedy příměsi, které pozitivně ovlivňují 

kvalitu a vlastnosti nafty. Mezi nejčastější aditiva nafty patří: [18] 

• Přísady pro zlepšení nízkoteplotních vlastností 

• Mazivostní přísady  

• Zvyšovače cetanového čísla  

• Detergenty  

• Antioxidanty 

• Inhibitory koroze 

Třída CFPP Třída CFPP

A +5 °C 1 -20 °C

B 0 °C 2 -26 °C

C -5 °C 3 -32 °C

D -10 °C 4 -38 °C

E -15 °C 5 -44 °C

F -20 °C

Standardní nafty Arktické nafty
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• Deaktivátory kovů 

• Protipěnivostní aditiva 

• Deemulgační přísady  

• Antistatické přísady 

Energetický obsah 

Nafta obsahuje přibližně 38,6 MJ/l, resp. 47,6 MJ/kg. Po převedení pro následné porovnání je 

to 10,7 kWh/l, resp. 13,5 kWh/kg. Energie na kg CO2 je ~14.15 MJ/kgCO2.  

Výroba nafty je úzce spjatá s výrobou benzínu a dalších paliv vznikajících při rafinaci ropy. 

Z jednoho barelu ropy se mimo dalších paliv, jako třeba dříve zmiňovaného benzínu, vyrobí 

přibližně 36 l motorové nafty. [11] 

4.2.2 Ekologie provozu nafty 

Z hlediska důležitosti nafty pro silniční nákladní dopravu jsou ekologie provozu, emise a další 

dopady na životní prostředí velmi důležité faktory v hodnocení paliva. Více k dopadům nafty 

na životní prostředí je obsaženo v kapitole 5.2.3 Ekologie provozu bionafty. 

Jak již bylo zmiňováno, v současnosti se celosvětová snaha zmírňování dopadů dopravy na 

životní prostředí soustředí hlavně na emise CO2. V případě nafty je hodnota vyprodukovaného 

CO2 z 1 kg paliva ~3.4 kg/kg.  

4.2.3 Princip fungování motoru 

Nafta je palivem pro vznětový spalovací motor, též označován jako dieselový motor, naftový 

motor nebo zkráceně diesel. Jedná se o druh pístového spalovacího motoru, podobně jako 

zážehový spalovací motor u benzínu. V dieselovém motoru dochází k přeměně chemické 

energie obsažené v palivu na mechanickou energii otáčivého pohybu výstupní hřídele motoru. 

Palivo je do spalovacího prostoru motoru dopravováno speciálním vysokotlakým čerpadlem a 

vysokotlakým potrubím odděleně od vzduchu. Běh motoru je rovněž rozdělen na takty a 

v případě vznětového motoru rozlišujeme čtyřtaktové a dvoutaktové motory. V případě 

dieselových motorů platí přibližná přímá úměra, čím větší vznětový motor, tím nižší jmenovité 

otáčky. Největší jsou lodní motory, konstruované jako víceválcové dvoudobé. Silniční nákladní 

vozidla bývají osazená čtyřdobými pomaluběžnými vznětovými motory se zdvihovým objemem 

v rozmezí 11 000-16 000 cm3. Jednotlivé takty motoru jsou velmi podobné chodu zážehovému 

motoru s určitými rozdíly: 
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1. Sání – do spalovacího prostoru motoru je nasávám vzduch při tlaku 0,08-0,085 MPa. 

2. Komprese – nasátý vzduch se po uzavření sacího ventilu stlačuje pístem pohybujícím 

se k horní úvrati. Teplota vzduchu roste na 550-800 °C a tlak stoupá na 3-4 MPa. Před 

horní úvratí je tryskou do válce jemným rozprášením vstříknuta přesná dávka nafty.  

3. Expanze – palivo začne hořet samovznícením ve vzduchu ohřátém kompresí a vzniklý 

tlak vede k přeměně energie na mechanickou práci. 

4. Výfuk – dochází k otevření výfukového ventilu a spaliny jsou vytlačeny do výfuku.  

Dva největší rozdíly oproti zážehovému motoru je tedy rozdíl v mísení paliva se vzduchem a 

absence elektrických svíček.  

U dieselových motorů se často přistupuje ke zvyšování výkonu přeplňováním motoru. Takový 

motor je vybaven turbodmychadlem, které zvyšuje tlak vzduchu vstupujícího do motoru, čímž 

umožní spálení většího množství paliva a při stejném objemu motoru dojde ke zvýšení výkonu 

o 30 a více procent. Turbodmychadlo je poháněno spalinami proudícími do výfuku. [13] 

Moderní naftové motory jsou kvůli zpřísňujícím se emisním limitům doplňovány o zařízení 

určenému k úpravě výfukových plynů na úroveň určenou emisními limity. Toto zařízení využívá 

chemicky vysoce čistý vodný roztok syntetické močoviny (67,5 % vody, 32,5 % močoviny) 

označované jako Močovina AUS 32 (obchodní označení AdBlue). Zařízení s tímto aditivem 

snižuje emise technologií selektivní katalytické redukce.  

4.2.4 Distribuce nafty 

Přeprava nafty a surové ropy k její výrobě podléhá stejným pravidlům jako benzín a je popsána 

v kapitole 4.1.5. Oficiální označení nafty pro přepravu je: Nafta motorová, vyhovující normě 

EN 590 s označením UN 1202. Třída nebezpečnosti pro přepravu ADR je rovněž 3/3b. 

Cisterny převážející naftu musí být značeny příslušným způsobem, obdobně je to v případě 

benzínu s rozdílem v popisu tabulek. [15] 

 

Obrázek 7 - Označení dopravního prostředku převážející naftu dle dohody ADR [15] 
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Technologie čerpání nafty 

V případě motorové nafty se jedná o téměř identický způsob čerpání jako v případě benzínu a 

celý proces je popsán v kapitole 4.1.4. Jediným rozdílem je barva výdejní pistole a její značení, 

v případě nafty jde o černou pistoli s kódovým označením např. B7. 

 

Obrázek 8 - Výdejní pistole na naftu [20] 

 

4.2.5 Spotřeba, cena a dojezd na naftu 

Spotřeba silničních nákladních vozidel se velmi liší v závislosti na hmotnosti přepravovaného 

nákladu. Pro potřeby určení průměrné spotřeby se průměruje spotřeba prázdného nákladního 

vozidla se spotřebou plně naloženého nákladního vozidla. Průměrná spotřeba je v případě 

těžké dálkové dopravy u konfigurace tahače 4x2 (počet náprav x poháněné nápravy) kolem 

29 l na 100 km. Objem nádrže na naftu mají tyto tahače 1 500 l, velikost nádrží AdBlue cca 

100 l, což představuje možný dojezd bez tankování kolem 5 000 km. 

Cena nafty 

Stejně jako u benzínu je cena nafty úzce spjatá s cenou ropy. Současná cena motorové nafty 

je 27,44 Kč/l. Cena obsahuje 21 % DPH, spotřební daň, která je 10,95 Kč/l dle nomenklatury 

2710 ve skupině středních olejů, těžkých plynových olejů podle §45 odst. 1 písm. b), marži 

rafinérií 3,0-6,5 % a marži z distribuce a prodeje 7-12 %.  

Tabulka 6 - Cena motorové nafty a její výpočet 
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5 Alternativní paliva a pohony 

Tato kapitola obsahuje podrobný popis principu fungování, výroby, přepravy, čerpání a dalších 

aspektů spjatých s provozem jednotlivých konvenčních paliv. Nejpodrobněji je popsáno palivo 

LNG, které je z již vysvětlovaných důvodů stěžejním pro strategii společnosti ŠA, a tudíž i pro 

tuto práci. 

Tabulka 7 - Seznam alternativních paliv a pohonů 

 

5.1 Bioethanol  

5.1.1 Základní informace 

Bioethanol je palivo vyráběné mícháním klasického benzínu s ethanolem. Hlavní složkou 

paliva je tedy ethanol. Výroba a vlastnosti benzínu jsou popsány v kapitole 4.1. 

Ethanol je čirá bezbarvá kapalina, která je vyráběna z rostlinných produktů, resp. z biomasy, 

alkoholovým kvašením. Chemickým složením spadá do skupiny ethyl alkoholů. K jeho výrobě 

jsou nejčastěji využívány rostliny obsahující vysoké množství škrobu a jiných sacharidů. Běžně 

se tedy vyrábí z kukuřice, obilí, brambor, cukrové třtiny a cukrové řepy.  

Výroba ethanolu je proces několika zemědělských a průmyslových kroků. Po sklizení biomasy, 

která je převezena do továrny vyrábějící ethanol dochází k její fermentaci. Při ní dojde ke 

vzniku vysokého obsahu cukrů. Následná látka se destiluje, čímž dochází k oddělování 

ethanolu od vody. Současné technologie umožňují při destilaci vytvořit 95-96 % čistý ethanol. 

Posledním krokem výroby je proces dehydratace, kdy dochází k odstraňování zbytkových 

částí vody, která by v případě vynechání tohoto procesu mohla poškodit motor a palivové 

ústrojí dopravního prostředku.  

Ethanol jako palivo není v rámci EU a ČR výrazně zastoupen. Největšími producenty a 

spotřebiteli ethanolu ve světě jsou USA a Brazílie. Podobně jako benzín je toto palivo 

využíváno zejména v osobních automobilech.  
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Jeho alternativní využití je pro výrobu vodíku, případně jako palivo ve vozidlech s palivovými 

články.  

Kvalita ethanolu a značení 

Ethanol je jako palivo nejčastěji dostupný ve směsi s benzínem, která je z 85 % ethanol a 15% 

benzín. Takové palivo se označuje jako E85 (Flex Fuel). Nicméně toto označení skrývá 

v závislosti na ročním období a lokalitě i jiné poměrové směsi z hlediska horších vlastností 

ethanolu v chladném podnebí a aktuální výrobní situaci. Lze tedy konstatovat, že palivo E85 

je směs ethanolu s benzínem, kde ethanol je 51-85 % celkové směsi. V chladnějším podnebí 

bude směs obsahovat více benzínu a v mírném či teplejším naopak více ethanolu. Tento 

poměr také úzce souvisí s ročním obdobím.  

Další směsi tohoto paliva jsou označovány jako nízko-úrovňové směsi a jedná se o E10 a E15 

(90 % benzínu a 10 % ethanolu, reps. 85 % benzínu a 15 % ethanolu). V případě těchto směsí 

nejde o alternativní paliva, ale spíše o označení forem benzínu s nižším oktanovým číslem 

(viz. kapitola 4.1). 

Ethanol je také používán jako biosložka v benzínu. 

 

Obrázek 9 - Standardizované označení bioethanolu v EU [10] 

Energetický obsah 

Co se týče energie obsažené v ethanolu, tak je zhruba o 30 % nižší než v případě benzínu, to 

ale neznamená, že jeho hořením dochází k horším výkonům. Obsah energie ethanolu je  

20,9 MJ/l, resp. 26,8 MJ/kg. Po převodu jde o 5,8 kWh/l, resp. 7,44 kWh/kg. Energie na 

vyprodukované CO2 je 12.25-14.03 MJ/kgCO2. Vzhledem k tomu, že ethanol obsahuje 

přibližně o 30 % více kyslíku, dochází k efektivnějšímu hoření paliva v motoru a tím k nárůstu 

výkonu a k 70 % snížení emisí.  

Množství vyprodukovaného CO2 z použitého paliva je 1.91 kg/kg. 

U ethanolu se hodnotí hlavně jeho energetická bilance. Jde o číslo, které vzniklo poměrem 

uvolněné energie při spalování ethanolu a energie nutné k jeho výrobě. Současné technologie 



32 
 

umožňují vyrábět ethanol z kukuřice s energetickou bilancí 1,3. To znamená, že energie 

potřebná pro výrobu je nižší než energie, kterou lze získat z vyrobeného paliva. [21] 

5.1.2 Princip fungování motoru 

Vozidla s motory využívající jako palivo bioethanol fungují na stejném principu jako zážehové 

motory u benzínu s drobnými úpravami. Taková vozidla jsou označována jako FFV (Flexible 

Fuel Vehicle – vozidlo s flexibilním motorem). Toto označení značí, že ve vozidle lze používat 

jako pohonnou hmotu i klasický benzín E5, ale hlavně bioethanol (E85).  

Vozidlo má klasicky jednu palivovou nádrž a palivový systém a jeden motor. FFV je oproti 

klasickému benzínovému vozidlu navíc vybaveno elektronickým kontrolním modulem (ECM). 

Tento modul funguje jako čidlo, které rozpoznává, jaké palivo je ve vozidle aktuálně používáno. 

Modul rovněž kontroluje správné fungování systému vstřikování paliva tak, aby docházelo ke 

vstřikování správného množství ethanolu do prostoru motoru a nedocházelo k nesprávnému 

chodu motoru, který by mohl zapříčinit jeho selhání. Správně kalibrovaný systém mísení paliva 

se vzduchem výrazně zvýší účinnost motoru a zároveň správným spalováním sníží 

vypouštěné emise CO2. [20] 

 

Obrázek 10 - Schéma systému pohonu FFV vozidla [20] 

5.1.3 Distribuce ethanolu 

Přeprava paliva je totožná jako v případě benzínu a nafty. Oficiální označení bioethanolu E85 

je: Směs ethanolu a benzínu, Směs ethanolu a paliva pro zážehové motory s více než 10 % 

ethanolu. Kódové označení je UN 3475 a spadá do třídy nebezpečnosti 3/f1 dle ADR. [15] 
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Technologie čerpání ethanolu 

Princip distribuce ethanolu je stejný, jako u benzínu a nafty. Celosvětově se k čerpání využívají 

žluté výdejní pistole a v EU jsou navíc dle nařízení tyto pistole značeny kruhovým piktogramem 

s popisem E85. Čerpacích stanic vybavených touto pohonnou hmotou je v ČR přibližně 170, 

což je výrazně méně než s konvenčními fosilními palivy. Tyto čerpací stanice jsou umístěny 

zejména v blízkosti hlavních tahů, tedy dálnic a silnic I. třídy.  

 

Obrázek 11 - Výdejní pistole pro E85 [20] 

5.1.4 Spotřeba, cena a dojezd na ethanol 

Pro demonstraci spotřeby bylo vybráno vozidlo Škoda Octavia 1.6 Multifuel s objemem nádrže 

na 55 l paliva. Udávaná průměrná kombinovaná spotřeba od výrobce je 9,5 litrů ethanolu E85 

na 100 km. Dojezd na jedno natankování je přibližně 570 km, což je výrazně méně než 

v případě benzínu. Stejné vozidlo totiž v případě jízdy na plnou nádrž benzínu se spotřebou 

7,0 l/100 km ujede 750 km.  

Velkou výhodou oproti konvenčním zážehovým vozidlům jsou, kromě ekologických aspektů, 

také nižší náklady na provoz, resp. cena za 1 kilometr jízdy. Cena 1 kilometru pohonných hmot 

je pro E85 1,8 Kč/km a pro benzín 2,0 Kč/km. V případě vysokého nájezdu kilometrů je součet 

celkových úspor nezanedbatelný. [19] 

Pokud chce tedy řidič takového vozidla jet výlučně na ethanol E85 musí dopředu počítat s nižší 

dostupností čerpacích stanic s tímto paliva, a tudíž musí více plánovat trasu. Stále má ale 

možnost načerpat konvenční benzínové palivo, na které může bezproblémově fungovat. 

Cena ethanolu 

Ethanol E85 má oproti konvenčním palivům velkou výhodu v celkové ceně. Jelikož se skládá 

z 85 % z ethanolu, který není zatížen spotřební daní, tak je výsledná cena výrazně nižší než 

u benzínu a nafty. Pouze 15 % část benzínu podléhá spotřební daní dle nomenklatury 2710  

a spadá do skupiny motorových a ostatních benzínů a leteckých pohonných hmot benzinového 

typu podle §45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013g/l včetně. To znamená, že na 
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jednom litru ethanolu E85 je spotřební daň pouze 1,64 Kč za obsažený benzín. Tato částka se 

nicméně může lišit v závislosti na lokalitě a ročním období, jak je vysvětleno v kapitole 5.1.2. 

Tabulka 8 – Cena ethanolu E85 a její výpočet 

 

5.1.5 Výhody a nevýhody ethanolu 

Využití paliva E85 je vzhledem k jeho vlastnostem v silniční nákladní dopravě téměř nulové. 

Jeho výhody, nevýhody a potenciál jsou proto vztažené k silniční osobní dopravě. Jedná se 

zároveň o vyjádření názoru autora diplomové práce na základě dostupných a podložených 

zdrojů. 

5.1.5.1 Výhody 

1. Ethanol je vzhledem k jeho jednoduché výrobě jedno z nejdostupnějších alternativních 

paliv. Protože kukuřice a jiné druhy biomasy jsou ve velké míře pěstovány téměř 

v každém státě EU je jeho výrobní cena rovněž velmi ekonomicky výhodná. Tento 

faktor je jasně patrný zejména v zemích, které jsou závislé na dovozu konvenčních 

fosilních paliv nebo ropy a nemají tedy možnost vlastní produkce benzínu a nafty. 

Současně s tím je jeho velkou výhodou vysoká dostupnost v méně vyvinutých 

oblastech, např. v Africe, kde jsou právě kukuřice a cukrová třtina základními 

potravinami a jejich další využití je velmi snadné. 

2. Využití ethanolu jako paliva v dopravě má obrovský podíl na snižování emisí 

skleníkových plynů do ovzduší. V případě použití nejčistší směsi ethanolu E85 

v poměru 85:15 dochází k výrazně čistšímu spalování v porovnání s čistým benzínem. 

Celkové množství toxických látek vypouštěných ve výfukových plynech je až o 70 % 

nižší, což příznivě ovlivňuje globální oteplování, resp. dopady vozidel s tímto typem 

pohonu jsou na životní prostředí nezanedbatelně nižší. Vzhledem ke způsobu výroby 

ethanolu, tedy z biomasy, je klasifikován jako obnovitelný zdroj, a to hlavně z důvodu 

výroby z biomasy. Růst biomasy je umožněn Sluncem díky fotosyntéze rostlin.  

3. Zvyšování produkce ethanolu je úzce spjaté se vzrůstajícím počtem a rozlohou 

zemědělských ploch, množstvím výrobních závodů. Všechny tyto aspekty vedou ke 

vzniku nových pracovních příležitostí. 
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4. Ethanol má také alternativní využití například při výrobě různých druhů činidel, barev a 

také alkoholických nápojů. Nadbytečné množství vyrobeného ethanolu lze tedy 

v případě poklesu poptávky v dopravě využít i v jiných odvětvích průmyslu.  

5.1.5.2 Nevýhody 

1. S jednoduchou dostupností rostlin pro výrobu ethanolu je spojené negativum v podobě 

vysokého nároku na zemědělskou plochu. Většina rostlin, které se k jeho výrobě 

používají, se pěstují ve velkém měřítku, což znamená velký zábor zemědělské půdy. 

Nadměrná produkce daných rostlin může vést k zániku menších zemědělců, kteří 

nemají k dispozici dostatečně velké množství půdy a nejsou schopni reagovat na 

poptávku. Zároveň může nadměrná produkce vést ke zničení lokálního ekosystému 

s negativními dopady na volně žijící faunu a flóru. Neopatrné zacházení s těmito 

rostlinami může rovněž vést k trvalému poškození zemědělské půdy. 

2. Přestože se výrobní procesy ethanolu neustále zlepšují, tak se v nich, zejména při 

destilaci fermentované biomasy, neustále využívají fosilní paliva. Teplo a zplodiny, 

které jsou během tohoto procesu vyprodukovány, negativně ovlivňují životní prostředí.  

3. Přestože je ethanol průmyslový výrobek využívaný v dopravě je jeho cena závislá i na 

ceně potravin. V případě špatné sklizně potřebných rostlin dojde ke zvýšení cen 

potravin z kukuřice, cukrově třtiny a dalších, což rovněž povede k růstu ceny čistého 

ethanolu, tím pádem i k nárůstu ceny paliva E85.  

4. Čistý ethanol má kvůli svým chemickým vlastnostem vysokou schopnost absorbovat 

vodu ze svého okolí. V případě špatné kvality paliva, resp. nedostatečné čistoty 

ethanolu, může v nádrži dojít ke vzniku sraženin, které mohou vést k závažnému 

poškození motoru, nebo palivového čerpadla. To je rovněž důvod, proč se ethanol 

převážně přepravuje pouze po železnici nebo silnici. Námořní a říční doprava je pro 

přepravu ethanolu již z povahy přepravy po vodě nevhodná, přestože lodě mají 

výrazně vyšší přepravní kapacity.  

5. Největší nevýhodou z hlediska použití v dopravě je nízká schopnost odpařování 

ethanolu. Tento jev vede zejména v zimních měsících, tedy ve chladném počasí, 

k výrazně horším vlastnostem hoření a vyššímu namáhání mechanických částí, které 

se dostatečně neohřejí, a při dlouhodobém chodu za studena může dojít k jejich 

poškození. Právě z tohoto důvodu se využívá směs ethanolu s benzínem, který svými 

vlastnostmi vyrovnává provozní negativa ethanolu. 
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5.1.6 Potenciál ethanolu v dopravě  

Přestože se ethanol v dopravě využívá již od roku 1970, tak je jeho rozšíření jako paliva ve 

světě velmi nízké. Jeho vlastnosti mají ovšem velkou možnost snížit závislost dopravy na 

fosilních palivech, a to zejména v oblasti osobních automobilů, které mají opravdu vysoký podíl 

na globální spotřebě benzínu a nafty. V případě dalšího technologického pokroku v oblasti 

motorů a pohonných jednotek by mohlo dojít ke zvýšení schopnosti spalovat směsi s vyšším 

poměrem ethanolu než u směsi E85. Ideálním scénářem je vyvinutí takové pohonné jednotky, 

která bude fungovat pouze na čistý ethanol a její provoz nebude ohrožen negativními 

vlastnostmi tohoto paliva. V takovém případě by fungování takového motoru bylo výrazně 

ekologičtější než současné motory na konvenční paliva. Pro provoz v silniční nákladní dopravě 

nejde o vhodnou variantu alternativního paliva. 

K největšímu nárůstu využití ethanolu však dojde pravděpodobně v oblasti dopravních 

prostředků s pohonem na vodík. V současné době již existuje tzv. Schmidtův proces, který 

relativně dobře mění ethanol vyrobený z biomasy na vodík. Velkou výhodou tohoto procesu je 

možnost využití vlhkého ethanolu (ethanol obsahující vyšší než stopové prvky vody), což 

v přímém použití ethanolu ve spalovacích motorech není možné. Výroba vodíku tímto 

způsobem je ovšem velmi nákladná a prozatím není natolik propracovaná, aby mohlo 

docházet k hromadné výrobě vodíku tímto způsobem. Podrobnosti k využití ethanolu při 

výrobě vodíku jsou v obsaženy kapitole 5.4 Vodík. 
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5.2 Bionafta  

5.2.1 Základní údaje  

Bionafta je obnovitelné a biologicky odbouratelné palivo vyráběné z rostlinných olejů, zvířecích 

tuků nebo recyklací kuchyňských olejů. Jde o bezbarvou až nažloutlou kapalinu na bázi 

metylesterů nenasycených mastných kyselin rostlinného původu. Čistá bionafta se v České 

republice označuje jako MEŘO (Methylester řepkového oleje) a ve světě je známá pod 

zkratkou FAME (Fatty acid methyl ester). 

K její výrobě dochází rafinačním procesem označovaným jako transesterifikace. V dopravě se 

používá jako palivo pro vznětové spalovací motory bez jakékoliv úpravy nebo ve směsích 

s konvenční naftou.  

V současné době význam a využití bionafty jako paliva nebo jako biosložky přimíchávané do 

běžné nafty rapidně narůstá. Tento jev nastává zejména z důvodu snahy snížit spotřebu 

konvenční nafty a zároveň snížit množství vypouštěných emisí do ovzduší pro snížení 

ekologické zátěže, kterou narůstající množství dopravy neustále zvyšuje. Podíl využití čisté 

bionafty jako paliva je nicméně v České republice pod hranicí 1 %. Přestože některá moderní 

vozidla jsou schopná využívat jako palivo čistou bionaftu, tak struktura vozových parků 

dopravců zatím není na přechod z běžné nafty připravena. Obdobně jako v případě 

bioethanolu je snaha snížit závislost dopravy na palivech vyráběných z ropy.  

Kvalita paliva a značení 

Výroba a vlastnosti bionafty jsou řízeny stejnou normou jako konvenční nafta. Čistá bionafta 

se označuje jako B100. V běžném dopravním provozu se bionafta B100 téměř nepoužívá, její 

využití je zejména jako směsový materiál pro výrobu nízko-úrovňových nebo středně-

úrovňových a vysoko-úrovňových směsí. V rámci EU je zatím nejčastější využití bionafty jako 

biosložky ve směsi s běžnou naftou s označením B7 (bionafta tvoří 7 % směsi). S vývojem 

technologií se postupně začíná přecházet na směs s označením B10 (bionafta tvoří 10 % 

směsi) s výhledem, že tato směs plně nahradí palivo B7. Jako středně-úrovňové směsi se 

považují paliva B20, B30. V ČR se lze setkat se směsnou motorovou naftou (SMN), která je 

také známa pod označením eko diesel a je na našem územím nejrozšířenější formou bionafty. 

Skládá se z 31 % bionafty a 69 % klasické fosilní motorové nafty, z hlediska kódového 

označení jde tedy o palivo B30. Procentuální složení směsí se stejně jako v případě běžné 

nafty mění v závislosti na místě použití a ročním období.  
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Obrázek 12 - Standardizované označení směsí bionafty v EU [10] 

Energetický obsah 

Bionafta obsahuje zhruba o 20 % méně energie oproti klasické naftě. Konkrétně jde o 33,3-

35,7 MJ/l, tedy 37,8 MJ/kg. Po převodu pak 9,25-9,92 kWh/l, resp. 10,5 kWh/kg. Energie na 

množství vyprodukovaného CO2 je ~13.26 MJ/kg. 

Vyprodukované množství CO2 z jednoho kilogramu bionafty je ~2.85 kg/kg.  

5.2.2 Ekologie provozu směsí bionafty 

Z hlediska dopadů nafty a směsí s vyšším obsahem bionafty na životní prostředí se sleduje a 

hodnotí několik faktorů ovlivňující celkovou ekologičnost provozu. Tyto faktory se rovněž 

sledují u všech ostatních paliv, z hlediska důležitosti pro silniční nákladní dopravu a povahu 

této práce je tato kapitola zpracována pro nafty a LNG.  

Z porovnání výsledků WTT konvenční nafty a bionafty vychází, že celkové množství 

vypuštěných skleníkových plynů při výrobě je u bionafty o 74 % nižší než u běžné nafty. [20] 

Při samotném použití směsí bionafty v dopravě velmi záleží na celkovém složení směsi, tj. jak 

velkou procentuální část zabírá bionafta a jakou běžná nafta. U většiny sledovaných látek 

dochází k velmi znatelnému poklesu za cenu drobného nárůstu emisí NOx. V případě paliva 

B30 je u emisí CO, CO2 a pevných částic pokles 20 %. V případě vypouštěných uhlovodíků 

HC jde o 30 % pokles. V následujícím grafu je zřetelně vidět, že s narůstajícím procentuálním 

zastoupení bionafty v celkové směsi paliva dochází k rapidnímu poklesu emisí většiny 

škodlivých látek. Sledování těchto faktorů spadá do analýzy TTW. [20] 
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Graf 8 - Emise naftových směsí v silniční nákladní dopravě [20] 

Přestože fakta a vědecké studie považují bionaftu za lepší ekologickou variantu oproti klasické 

naftě existují i opačné názory označující bionaftu za více škodlivou. Zejména kvůli záboru 

zemědělské půdy, kterou nelze využít např. pro pěstování krmiva nebo potravin.  

5.2.3 Princip fungování motoru 

Provoz na bionaftu se v zásadě neliší od provozu na klasickou naftu. Ve většině případů jde o 

stejné dopravní prostředky využívající jiné směsi paliva.  

5.2.4 Distribuce bionafty 

Přeprava bionafty je totožná jako u běžné nafty. V rámci EU má dokonce bionafta stejná 

kódová označení ADR jako běžná motorová nafta.  

Technologie čerpání bionafty  

Viz. kapitola 4.2.5 Distribuce nafty. 

5.2.5 Spotřeba, cena a dojezd na bionaftu 

Spotřeba je spolu s dojezdem obdobná, jako u běžné nafty, viz. kapitola 4.2.5. 

Cena bionafty 

Ekonomicky má bionafta oproti konvenční naftě velkou nevýhodu. Celková cena 

obsahuje cenu nafty, ke které se připočítávají náklady na výrobu bionafty a náklady na výrobu 

směsí. Klesající cena ropy tím pádem neustále zvětšuje rozdíl mezi cenami těchto paliv. 

V případě směsné nafty B30 se cena pohybuje 29,50 Kč/l, což je o 2 Kč/l více než konvenční 
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nafta B7. Čistá bionafta B100 stojí přibližně 33,60 Kč/l. Z ekonomického hlediska provozu je 

tedy použití bionafty v jiné formě než jako biosložky v palivu B7 velmi neekonomické.  

5.2.6 Výhody a nevýhody bionafty  

5.2.6.1 Výhody  

1. Výrazně vyšší mazivost (mastnost) oproti konvenční naftě snižuje opotřebení motoru a 

prodlužuje životnost vstřikovacích trysek a rotačního vstřikového čerpadla.  

2. Palivo při spalovacím procesu lépe hoří, čímž dochází ke snižování kouřivosti 

naftového motoru. Snižují se tím emise pevných částic, oxidu uhličitého a dalších látek 

znečišťujících ovzduší. Tím, že se čistá bionafta B100 vyrábí z obnovitelných zdrojů, 

tak není toxická a je biologicky odbouratelná, neobsahuje síru ani aromatické látky. 

V případě jejího úniku do životního prostředí nezpůsobuje ve vodě až do koncentrace 

10mg/l žádné mikrobiologické zatížení a je tím pádem neškodná pro vodní živočichy.  

3. Vypuštěné emise CO2 při spalování bionafty jsou přímo kompenzovány absorbovaným 

množstvím CO2 rostlinami, ze kterých se bionafta vyrábí. Zároveň má bionafta pozitivní 

energetickou bilanci, a to 4,56 jednotek energie na každou jednotku spotřebované 

energie z fosilních paliv v průběhu životního cyklu.  

4. Bionafta je díky své biologické povaze méně hořlavá než paliva vyráběná z ropy. Bod 

vzplanutí má bionafta nad 130 °C, což je ve srovnání s 52 °C u běžné nafty výrazně 

více. Snižuje se tak nebezpečí náhodného vzplanutí v horkém počasí a bionafta je tedy 

bezpečnější pro manipulaci, skladování a přepravu.  

5.2.6.2 Nevýhody 

1. Chemické vlastnosti bionafty z ní činí oproti běžné naftě silnější rozpouštědlo. Touto 

vlastností dochází k rozpouštění kusů usazenin v palivovém potrubí, v nejhorším 

případě mohou zbytky těchto usazenin ucpat vstřikovací ventily a poškodit motor 

vozidla. Aby k takovým situacím nedocházelo, je nutné často měnit palivový filtr, což 

zvyšuje náklady na údržbu vozidla a tím pádem i celkové náklady na provoz.  

2. Při kontaktu bionafty s větším množstvím vody dochází ke vzniku mastných kyselin, 

které způsobují korozi palivového systému, při které dochází ke vzniku dalších 

usazenin, které mohou mít negativní vliv, jak bylo popsáno výše.  

3. Velký zábor půdy pro pěstování rostlin určených k výrobě bionafty nemá v porovnání 

s např. fotovoltaickými panely dostatečnou účinnost využití sluneční energie. Účinnost 

energie získané ze spalování bionafty je v porovnání s energií získanou ze slunečního 

záření nutného pro pěstování potřebného množství rostlin k výrobě daného množství 

paliva velmi nízká, přibližně 0,08 %. V případě záboru stejného území fotovoltaickými 

panely s pohybuje účinnost využití energie slunečního záření kolem 10 %. 
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5.2.7 Potenciál bionafty v dopravě 

Pokud se v relativně blízké budoucnosti dosáhne technologickým vývojem pokroku v oblasti 

vznětových motorů a zároveň ke snížení nákladů výroby bionafty, je velmi pravděpodobné, že 

se bionafta zejména v silniční nákladní dopravě začne mnohem více využívat. Pro velké 

množství dopravců půjde totiž o výrazně levnější řešení v oblasti alternativních paliv, protože 

nebudou muset investovat velké finance do jiných pohonných jednotek na jiná, modernější, 

alternativní paliva.  

Pokud se ovšem technologie použití a cena bionafty nezmění, pravděpodobně se bude nadále 

využívat pouze jako biosložka v konvenční naftě ve vyšších koncentracích. Další alternativní 

paliva jsou totiž ekologičtější a z hlediska provozních nákladů i ekonomičtější.  
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5.3 Zkapalněný ropný plyn (LPG)  

5.3.1 Základní informace 

Zkapalněný ropný plyn označován jako LPG (Liquified Petroleum Gas) je novodobé označení 

pro směs topných plynů, která se dříve označovala jako propan-butan, kde majoritní část 

zastupuje propan doplněn o propylen a další plyny. Jde o uhlovodíkový plyn (C3H8), který je 

skladován pod tlakem v nádržích jako bezbarvá a bez zápachová kapalina. LPG, respektive 

propan, je vedlejší produkt zpracování zemního plynu a rafinace surové ropy.  

Podíl LPG jako pohonné hmoty v ČR byl v roce 2018 přibližně 2 %. Mimo dopravy je další 

využití propanu ve vytápění budov, ohřevu vody, vaření a další odvětví využívající jako zdroj 

energie plyn. Chemický průmysl využívá propan jako surovinu pro výrobu plastů a dalších 

sloučenin.  

Přestože jde rovněž o formu fosilního paliva, je propan ve své zkapalněné formě (palivo LPG) 

uznáván jako alternativní palivo v dopravě od roku 1992. Jedná se o třetí nejpoužívanější 

palivo po konvenčních palivech, benzínu a naftě. Používá se v modifikovaných zážehových 

motorech. [20] 

Kvalita LPG a značení 

Na rozdíl od všech dříve uváděných paliv jde o první palivo, které je za normálních 

atmosférických podmínek v plynné formě. Pro potřeby dopravy je ochlazením nebo stlačením 

převeden do kapalného stavu, kdy zaujímá pouze 1/260 plynného objemu a lze ho tak 

skladovat výrazně více. Při odběru z tlakové nádoby se LPG vypařuje a přechází z kapalného 

skupenství zpět do plynného.  

Složení plynů jako směsi LPG se mění, podobně jako u nafty, v závislosti na ročním období a 

oblasti použití. Z chemických vlastností propanu, který má teplotu varu (začne docházet 

k vypařování) -42 °C a lze tedy používat i v chladném prostředí. Butan se vypařuje při teplotách 

nad -0,5 °C, což vylučuje jeho samostatné používání v chladnějším prostředí. Směs obou 

plynů má v závislosti na; poměru plynů teplotu varu do -13 °C. V závislosti na těchto 

chemických vlastnostech se rozlišují dvě základní směsi. Zimní směs, určená do chladnějších 

podmínek, obsahuje 55 % propanu, 35 % butanu, 5 % propylenu a 5 % dalších plynů. Letní 

směs má poměr opačný, a to 35 % propanu, 55 % butanu, 5 % propylenu a zbytek znovu 

obsahují další plyny. 
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Tabulka 9 - Složení směsí LPG [20, 24] 

 

LPG nemá žádný zápach, z bezpečnostních důvodů se do něj přidává silně zapáchající 

sloučenina označovaná jako ethylmerkaptan. Zápach této látky okamžitě upozorní na možný 

únik plynu. [20, 24] 

Na základě nařízení EU má LPG, jakožto palivo plynného typu, standardizované označení ve 

formě kosočtvercového piktogramu s nápisem LPG. [10] 

 

Obrázek 13 - Standardizované označení LPG [10] 

Energetický obsah 

V případě LPG je na rozdíl od běžných kapalných paliv potřeba počítat s jeho plynnou 

povahou. V kapalné formě se udržuje v tlakových nádobách při tlaku přibližně 10,2 at tedy 150 

psi. Hustota kapalné fáze je průměrně 540 kg/m3 a hustota plynné fáze je 2,1 kg/m3. Z jednoho 

litru kapaliny se tak získá 260 l plynu. Výhřevnost LPG je 23,68 MJ/l, resp. 46,44 MJ/kg 

a 6,58 kWh/l, resp. 12,9 kWh/kg. Při spalování vzniká ~3,2 kg CO2 na 1 kg LPG. Energie 

získaná emisí 1 kg CO2 je 14,5 MJ/kgCO2. V porovnání s benzínem jde tak o 15-25 % pokles 

energie. [20] 

5.3.2 Ekologie provozu LPG 

LPG jako palivo v silniční nákladní dopravě není úplně ideální. V případě ekologických dopadů 

nemá téměř žádnou výhodu oproti konvenční naftě. Při použití obou paliv na stejné trase je 

rozdíl 2 % v rámci získané energie, a to ve prospěch nafty. Zároveň nafta vypouští o 13 % více 

emisí skleníkových plynů (GHG), ale má o 20 % lepší výsledek v emisích SOx. Lze tedy 

konstatovat, že LPG v silniční nákladní dopravě má téměř stejné ekologické dopady, jako 

běžná nafta a z tohoto hlediska nejde o ekologičtější palivo. V následujících grafem jsou 
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zobrazeny různé sledované poměry při spálení stejného objemového množství LPG a 

motorové nafty. [25] 

 

Graf 9 - Porovnání ekologie provozu LPG a nafty v silniční nákladní dopravě [25] 

Lépe vychází LPG jako alternativní palivo při použití v menších vozidlech s nižším zatížením, 

např. v osobních vozidlech. V případě takového použití vypouští vozidlo na LPG výrazně méně 

SOx než benzínové vozidlo a výrazně méně NOx než naftové vozidlo. U emisí skleníkových 

plynů je rozdíl zanedbatelný. LPG tedy není ani v případě přímého použití v menších vozidlech 

výrazně lepší pro životní prostředí oproti konvenčním fosilním palivům.  

V následujících grafech jsou zobrazeny různé sledované poměry při spálení stejného 

objemového množství LPG a dalších paliv. 

 

Graf 10 - Porovnání ekologie provozu LPG a dalších paliv v silniční osobní dopravě [25] 
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LPG je řazeno mezi ekologická alternativní paliva nikoliv z důvodu jeho provozních vlastností, 

které jsou uváděny výše a spadaly by do analýzy TTW, ale pro jeho výrazně nižší ekologickou 

stopu v průběhu výroby, resp. WTT. V případě použití paliva LPG vyrobeného během rafinace 

ropných paliv snižuje v analýze WTW celkové emise GHG až o 13 %. V případě použití LPG 

získaného jako vedlejší produkt z výroby zemního plynu dochází k celkovému snížení spotřeby 

ropy u takových vozidel o 99 % a celkově se emise GHG snižují o 60 %. Zjednodušeně lze 

tedy říct, že ekologická výhoda LPG spočívá v jeho nižších dopadech na životní prostředí 

v průběhu výroby (TTW) nikoliv v samotném provozu v dopravě. [25] 

5.3.3 Princip fungování motoru 

Motory vozidel na LPG fungují velmi podobně jako konvenční benzínové zážehové motory 

s vnitřním spalováním. Existují dva systémy vstřikování paliva, jeden vstřikuje plyn a druhý 

kapalinu. V první variantě prochází LPG palivovým potrubím do prostoru motoru, kde je palivo 

pomocí regulátoru nebo odpařovače přeměněno do plynného skupenství a až následně je 

vstříknuto do motoru ve směsi se vzduchem. U druhého systému dochází ke změně 

skupenství LPG až při vstřikování paliva. Tato varianta umožňuje přesnější kontrolu vstřikování 

paliva a zlepšuje výkon a účinnost motoru.  

V současné době fungují dva typy pohonných jednotek vozidel na LPG. Dedikované LPG 

vozidlo, které má pouze tlakovou nádrž na LPG a funguje tak pouze na toto palivo. Druhou 

variantou jsou tzv. bi-palivová vozidla, která mají nádrž na konvenční benzín a zároveň 

tlakovou nádrž na LPG. Taková vozidla jsou vybavená konverzním modulem a řidič může 

libovolně přepínat mezi oběma palivy. Bi-palivová vozidla jsou v dnešní době hlavně 

přestavěná konvenční benzínová vozidla a jejich nevýhoda je ve snížení účinnosti motoru 

přibližně o 5-10 %. Dedikovaná LPG vozidla jsou modernější a vyrábějí se sériově. 
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Obrázek 14 - Schéma systému pohonu dedikovaného LPG vozidla [20] 

5.3.4 Distribuce LPG 

Přeprava LPG je velmi podobná jako v případě ostatních kapalných paliv s tím rozdílem, že je 

potřeba po celou dobu distribuce udržovat tlak 10,2 at. Pro přepravu se využívají potrubí, 

speciální železniční nádržková vozidla, silniční cisterny, říční a námořní tankery. Přeprava 

LPG ke koncovému zákazníkovi, např. do čerpacích stanic, probíhá zejména pomocí silničních 

nákladních cisteren. Oficiální název LPG je, dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) 

č.1907/2006, PROPAN-BUTAN. Identifikační číslo pro propan je UN 1978 a butan 1011 a 

v případě směsi ve formě LPG jde o UN 1965. Dle dohody ADR spadá LPG do kategorie 2/f2. 

tato kategorie označuje látky s nebezpečím úniku plynu při zvýšení/snížení tlaku nebo 

chemickou reakcí. Přestože je LPG v kapalné formě, tak spadá na rozdíl od jiných kapalných 

paliv do třídy 2.  

Technologie čerpání LPG 

Na území EU je v současné době k dispozici přibližně 34 000 čerpacích stanic pro čerpání 

LPG. Z toho na území ČR zhruba 1 000 čerpacích stanic.  

Oproti konvenčním fosilním palivům musí dle předpisů obsluhovat čerpání LPG pouze 

personál čerpací stanice. A to hlavně z důvodu, že je palivo nutné po celou dobu udržet pod 

tlakem. Jde o rozdílný způsob nasazování výdejní hlavice, která se musí nasadit a zajistit na 

plnícím ventilu, který je umístěn pod krytkou v hrdle nádrže. V případě chybného nasazení 

hlavice na ventil by mohlo dojít k úniku kapalného LPG, které se ztrátou tlaku okamžitě 

přemění na plyn a takovéto úniky mohou být velmi nebezpečné. Další odlišností, oproti 
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tankování konvenčních paliv, je potřeba držet tlačítko na výdejní pistoli po celou dobu 

tankování. Tímto způsobem je zajištěno, že v průběhu čerpání paliva do nádrže je neustále 

přítomná osoba, která kontroluje, zda nedochází k úniku paliva do volného prostředí.  

Pro výdej LPG jsou obvykle na území EU využívány pistole hnědé barvy a napříč jednotlivými 

státy jsou 3 různé druhy hlavic ventilů. Může se tedy stát, že pro tankování LPG v jiných 

členských státech bude potřeba redukční násada na hlavici ventilu.  

 

Obrázek 15 - Výdejní pistole pro LPG [20] 

5.3.5 Spotřeba, cena a dojezd na LPG 

Spotřeba LPG je vzhledem k jeho chemickým vlastnostem výrazně vyšší než u benzínu. I přes 

relativně moderní technologie je pro ujetí stejné vzdálenosti potřeba zhruba 1,5x více LPG než 

benzínu nebo nafty. V případě Škody Octavie 1,6 MPI je kombinovaná spotřeba LPG 9,2 l/100 

km. V osobních vozidlech jsou nádrže na LPG většinou o velikosti do 50 l. Při takovéto 

konfiguraci je tedy dojezd osobního vozidla dojezd přibližně 500 km, což je méně než v případě 

dříve zmiňovaných paliv, nicméně síť čerpacích stanic je relativně hustá a není potřeba 

plánovaní speciální trasy.  

Nákladní silniční vozidla mohou být osazena až 2 nádržemi, každá o objemu 140 l. Při stejném 

poměru spotřeby jako u osobních vozidel je celkový dojezd nákladního vozidla přibližně  600 

km.  

Cena LPG 

Cena LPG je oproti konvenčním kapalným palivům výrazně nižší. Největší rozdíl je ve velmi 

nízké spotřební dani, která je v současné době podle nomenklatury 2711 pro LPG, které se 

řadí do skupiny Zkapalněných ropných plynů podle §45 odst. 1 písm. g), stanovena na 1 290 

Kč/t což je přibližně 2,15 Kč/l. Na LPG se stejně jako na ostatní paliva vztahuje DPH 21 %. 

Současná cena LPG se tedy pohybuje okolo 12,00 Kč/l. [17] 
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Tabulka 10 - Cena LPG a její výpočet 

 

5.3.6 Výhody a nevýhody LPG 

5.3.6.1 Výhody 

1. Hustá síť čerpacích stanic umožňuje téměř stejný způsob provozu jako konvenční 

paliva.  

2. Nízká spotřební daň výrazně snižuje celkové provozní náklady a při vysokém nájezdu 

kilometrů je LPG značně výhodné.  

3. Při správném používání dochází k prodloužení životnosti motoru a výfuku. Stejně tak 

nedochází k ředění oleje a v palivovém systému se nezachytávají uhlíkové usazeniny 

paliva. Všechny tyto jevy snižují celkové náklady spojené s údržbou. 

4. Nechtěný únik paliva do volné přírody nijak neznečišťuje životní prostředí. Plyn se po 

určité době svou těkavostí rozptýlí a jeho koncentrace na lokální úrovni nemá žádné 

dopady. 

5. Využívání tohoto paliva jako alternativy v dopravě snižuje celkové dopady dopravy na 

životní prostředí, a to díky výrazně nižším dopadům LPG v části WTT. 

5.3.6.2 Nevýhody 

1. Počáteční investice na nákup nákladního vozidla je o třetinu vyšší než v případě 

vozidel na konvenční typy paliv.  

2. Celkově nižší výkon motoru a zvýšení spotřeby je z hlediska efektivity takových vozidel 

pro nákladní dopravu velkou nevýhodou. Oba aspekty dramaticky snižují celkový 

dojezd a pro určité druhy a využití nákladní dopravy je v podstatě LPG nepoužitelnou 

variantou paliva.  

3. Přestože není LPG při úniku škodlivé pro životní prostředí, tak takový únik může být 

životu nebezpečný zejména v podzemních garážích a krytých provozech. Z tohoto 

důvodu existují místa, ve kterých je provoz LPG přísně zakázán a toto omezení snižuje 

možnost jeho použití v případě uzavřených skladů apod. 

4. Nutnost obsluhy čerpací stanice pro proces čerpání paliva výrazně snižuje časové 

možnosti tankování. Na některých čerpacích stanicích není nepřetržitý provoz a může 

tak vznikat riziko přerušení přepravy z důvodu nedostatku paliva.  
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5.3.7 Potenciál LPG v dopravě 

Z hlediska použití LPG v silniční nákladní dopravě se jedná o dobrou alternativu pro přepravy 

o nízké hmotnosti na krátké vzdálenosti. Zároveň by se mohl zvyšovat počet vozidel 

zajišťujících vnitrozávodovou přepravu s výjimkou provozů, kde tato vozidla musejí zajíždět do 

budov. Použití tohoto paliva na střední až dlouhé vzdálenosti je vzhledem k jeho nízkému 

dojezdu a vysoké spotřebě nepravděpodobný. LPG není pro takové provozy 

konkurenceschopným palivem.  

V případě osobní dopravy jde hlavně díky výrazně nižší ceně o dobrou alternativu 

z ekonomického hlediska. Oproti dalším alternativním palivům však LPG není nejvhodnější 

ekologickou volbou.  
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5.4 Vodík 

5.4.1 Základní informace 

Vodík (H2) je v prostředí průmyslu často označován jako energetický zdroj budoucnosti. Jedná 

se pravděpodobně o nejčistší zdroj energie a velké množství společností pracuje na jeho 

rozšíření pro běžné užívání. V případě osobní dopravy se předpokládá dostupnost vodíku jako 

paliva v roce 2025 a významnější zastoupení na trhu až kolem roku 2045. V případě silniční 

nákladní dopravy je předpokládaná konkurenceschopnost vozidel s tímto typem pohonu v roce 

2035. Budoucnost použití vodíku záleží hlavně na technologickém pokroku, který umožní 

snížení ekologických dopadů a zlevnění jeho výroby. 

Vodík je na naší planetě jako prvek velmi hojně zastoupen. Většinou je však součástí 

sloučenin, jako jsou třeba voda (H2O) nebo uhlovodíky (např. methan CH4). Největším 

problémem tak v současnosti je efektivní izolace vodíku z takovýchto sloučenin.  K jeho výrobě 

dochází z 68 % kombinací vysokotlaké páry se zemním plynem, z 16 % během rafinace ropy, 

z 11 % při spalování uhlí při zpracovávání kovů. Zbylých 5 % je získáváno elektrolýzou z vody, 

k čemuž lze využívat obnovitelné zdroje energie z vodních, solárních a větrných elektráren. 

Získávání vodíku elektrolýzou je nejčistší alternativou, při které se v průběhu produkce lze 

vyhnout vypouštění emisí z dalších zdrojů (ropa, plyny atd.). Tento způsob je ovšem velmi 

nákladný a se současnými technologiemi není tak efektivní. Vodík lze rovněž získávat 

fermentací biomasy, resp. z ethanolu. [26, 27] 

 

Obrázek 16 - Podíl primárních zdrojů výroby vodíku [27] 

Kvalita vodíku a značení 

Jelikož se vodík zatím komerčně jako palivo téměř nevyužívá, tak nejsou legislativně 

stanovené standardy pro kontrolu jeho kvality. Z jeho chemických vlastností pro provoz se 

však musí jednat pouze o stlačený vodík bez jakýchkoliv příměsí. V současné době existují 

dva druhy distribuce a uskladnění vodíku. Většina distribučních míst má tlakové nádrže 

s tlakem 680 at (10 000 Psi) a dopravní prostředky pak nádrže se stejným nebo polovičním 

(340 at, 5 000 Psi) tlakem.  
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Ze studie EU jasně plyne, že se v budoucnu počítá s běžným použitím vodíku v dopravě a 

z toho důvodu už ho zahrnuje i legislativa určující standardní značení vodíku. Vodík jakožto 

plynné palivo je značen piktogramem kosočtverce s chemickým označením vodíku H2.  

 

Obrázek 17 - Standardizované označení vodíku v EU [10] 

Energetický obsah 

Z hlediska obsahu energie je na tom vodík v porovnáními s dalšími palivy několikanásobně 

lépe. Jelikož jde o plyn, tak hustota jeho energie není zase tak vysoká, v případě zkapalněného 

vodíku jde o 8,5-10,1 MJ/l. V případě stlačeného vodíku je ale jeho energie 120-142 MJ/kg, 

což je téměř pětinásobná hodnota oproti benzínu nebo naftě.  Z povahy jeho bezemisního 

provozu se v případě vodíku neuvádí získaná energie na kg CO2, protože žádné CO2 

provozem neemituje. 1 kg stlačeného vodíku obsahuje stejné množství energie jako 2,8 kg 

benzínu. Jeho energetický obsah je tak dvakrát až třikrát větší než v případě benzínu. 

5.4.2 Ekologie provozu vodíku 

Obrovská výhoda vodíku oproti všem ostatním alternativním palivům (s výjimkou elektro 

vozidel) je v jeho bezemisním provozu. To znamená, že v případě využití vodíku jako pohonné 

hmoty pro vozidla s palivovými články nevznikají vůbec žádné emise. Jedinými „odpadními“ 

produkty takových vozidel je čistá voda a teplý vzduch. Oproti většině vozidel, která palivo 

spalují tak nevznikají žádné emise nebezpečných látek, a to dokonce ani oxidu uhličitého.  

Přínosy pro životní prostředí a zdravotní benefity vodíku se velmi odvíjí od jeho výroby. Pokud 

se vyrábí elektrolýzou z nízko-, nebo bez-emisních zdrojů, jako jsou solární, vodní, větrná 

nebo jaderná energie, je jeho čistota výrazně vyšší, než pokud se získává zpracováním 

zemního plynu, ropy nebo uhlí. Jeho dopady na životní prostředí se tak v závislosti na těchto 

aspektech různí. TTW je v případě vodíku při využití ve vozidlech s palivovými články vždy 

nulová a z hlediska celkových dopadů tak závisí pouze na WTT části jeho životního cyklu.  

Emise CO2/kg použitého paliva jsou v případě vodíku nulové, což jasně hovoří o jeho 

ekologičnosti.  



52 
 

5.4.3 Princip fungování motoru 

Vodík lze využívat jako palivo dvěma způsoby. Majoritní způsob (zhruba 95 %) využití vodíku 

je v elektrických vozidlech vybavených palivovými články (FCEV). Druhý minoritní způsob je 

použití vodíku jako paliva v motorech s vnitřním spalováním, tento způsob použití ovšem není 

bezemisní a je méně účinný. Z hlediska budoucího použití se počítá pouze FCEV vozidly.  

FCEV vozidlo je poháněno elektrickým motorem, který získává energii elektrolytickou 

přeměnou vodíků na elektřinu v palivových článcích. Oproti běžným elektrickým vozidlům tak 

nezískává energii pouze z baterie, ale chemickou reakcí vodíku. FCEV vozidlo má jednu 

pomocnou baterii, která slouží ke startování vozidla a napájí doplňky ve vozidle. Druhá baterie 

ukládá energii generovanou rekuperací z brzdění a dodává tuto energii zpět do motoru. 

V palivových článcích dochází k přeměně vodíku, který je uskladněn v tlakové nádrži. 

V motoru nedochází k žádnému spalovacímu procesu.  

 

Obrázek 18 - Schéma systému pohonu FCEV vozidla [20] 

5.4.4 Distribuce zkapalněného vodíku 

V případě vodíku se počítá s jeho výrobou v těsné blízkosti následného místa použití, typicky 

v blízkosti velkých průmyslových zón. Současně existují tři způsoby distribuce vodíku na 

střední a dlouhé vzdálenosti.  [20] 

• Potrubí: Nejlevnějším způsobem distribuce vodíku je využití potrubí. Největší síť 

potrubí pro distribuci stlačeného vodíku je v Kalifornii, jedná se však o síť s celkovou 

délkou 2 500 km, což je z hlediska masového využití velmi málo.  
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• Vysokotlaké cisterny: Přeprava stlačeného vodíku je také možná ve vysokotlakých 

cisternových nádobách určených pro silniční, železniční a vodní přepravu. Tento typ 

přepravy je velmi drahý a je v současnosti možný na vzdálenosti do 350 km.  

• Tankery na zkapalněný vodík: Nejdražším způsobem přepravy vodíku na dlouhé 

vzdálenosti je jeho kryogenní zkapalnění. Zkapalněný forma umožňuje efektivnější 

přepravu (v porovnání s vysokotlakými cisternami). Velký problém je nutnost 

přizpůsobit rychlost dodávky ke spotřebě vodíku. Při delším skladování vodíku 

v kapalném skupenství dochází k jeho vypařování ze zadržovacích nádob a dochází 

ke ztrátám. 

Technologie plnění vodíku 

Jelikož je vodík jako palivo používán velmi krátkou dobu, neexistuje téměř žádná infrastruktura 

čerpacích stanic. V celé Evropské unii je aktuálně 113 čerpacích stanic na vodík a z toho 1 

v ČR, která je ovšem pouze v testovacím režimu. V budoucnu se počítá, že čerpací stanice 

pro vodík budou přímo vybaveny elektrolytickými zařízeními pro výrobu vodíku. Čerpací 

stanice tak bude vybavena nízkotlakými nádobami a kompresorem. Ten stlačí vodík 

požadovaným tlakem do vysokotlakých nádob, kde bude připraven pro distribuci. 

K samotnému procesu čerpání dojde po předchlazení vodíku, který je vzhledem k jeho stlačení 

ohřátý na vysokou teplotu, do 85 °C. Plnění do nádrží ve vozidlech funguje výdejní pistolí, 

která se zajistí na přetlakový ventil v hrdle nádrže. Proces čerpání lze vidět na obrázku 19. 

 

Obrázek 19 - Schéma procesu čerpání vodíku [27] 

Obdobně, jako v případě ostatních paliv, je proces čerpání vodíku oproti nabíjení elektrické 

energie rychlý. Nádrž vozidla je naplněna zhruba za 4 minuty. Výdejní pistole vzhledem 

k nízkému rozšíření čerpacích stanic vodíku zatím nemají oproti ostatním palivům 

standardizovanou barvu. Technologicky jsou podobné těm na LPG.  
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Obrázek 20 - Výdejní pistole na stlačený vodík [20] 

5.4.5 Spotřeba, cena a dojezd na vodík 

Nízké množství existujících vozidel na vodík znesnadňuje určení průměrných spotřeb. 

V případě nákladního vozidla Scania (plánovaného pro sériovou výrobu na rok 2022) s nádrží 

na 33 kg stlačeného vodíku a elektromotorem s palivovými články je předpokládaný dojezd 

350-400 km. Spotřeba tohoto vozidla s nosností 26 t je pak v rozmezí 10,6-12,1 kg na 100 km.  

Cena vodíku 

Současná legislativa v ČR zatím nemá žádnou spotřební daň na vodík. Jelikož v roce 2020 

v ČR neexistuje žádná čerpací stanice s tímto palivem, tak na českém trhu není známá 

komerční cena vodíku. Jelikož se bude jednat o palivo, dá se předpokládat, že bude zatížen 

21 % DPH. V zahraničí se cena vodíku pohybuje kolem 355 Kč/kg.  

5.4.6 Výhody a nevýhody vodíku 

5.4.6.1 Výhody 

1. Dostupnost vodíku z několika různých zdrojů umožňuje jeho výrobu na domácím trhu. 

V případě použití jako paliva zásadně snižuje závislost na dovozu ropy. 

2. Bezemisní provoz vodíkových vozidel je obrovským přínosem zejména na lokální 

oblasti provozu. Zároveň nevypouští do ovzduší žádné skleníkové plyny a provoz 

vozidel s tímto pohonem tak snižuje dopad dopravy na životní prostředí. Při správné 

formě výroby se tak jedná o nejekologičtější alternativní palivo. 

3. Rychlý způsob tankování vodíku je v porovnání s dobou nabíjení elektrických vozidel 

(která jsou konkurencí vodíkových vozidel v oblasti TTW dopadů na životní prostředí) 

značným benefitem. Konkuruje rychlostí i konvenčním palivům.  

4. Vysoká energetická účinnost stlačeného vodíku umožňuje jeho použití v silniční 

nákladní dopravě.  
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5.4.6.2 Nevýhody 

1. Vysoké výrobní náklady v současné době činí z vodíku téměř nepoužitelné palivo pro 

běžné komerční použití.  

2. Žádná nebo velmi špatně rozvinutá infrastruktura čerpacích stanic neumožňuje 

pohodlné používání FCEV vozidel, která mají velmi nízký dojezd. 

3. V současné době na trhu neexistuje mnoho dostupných vozidel pro běžného uživatele. 

Ve Spojených státech amerických je přibližně 50 nákladních vozidel, která byla 

přestavěna z konvenčních naftových vozidel. Nejblíže je k vývoji sériového nákladního 

vozidla společnost Scania. Jeho uvedení na trh by mělo být v roce 2022.  

4. Vlastnosti vodíku neumožňují jeho dlouhodobé skladování, z toho důvodu bude muset 

být většina čerpacích stanic vybavena přímo výrobními zařízeními. Tento fakt 

samozřejmě zvyšuje cenu plánované infrastruktury a negativně ovlivní cenu vodíku. 

5. Současná cena vodíku není vůbec schopna konkurovat ostatním palivům. Provozní 

náklady jsou v případě vodíku několikanásobně vyšší než při použití jiných paliv.  

6. Pořizovací cena vozidla bude oproti naftovým vozidlům zhruba dvojnásobná. 

5.4.7 Potenciál vodíku v dopravě  

Potenciál vodíku v dopravě závisí na několika aspektech. Jedním z nejdůležitějších je nutnost 

nalezení ekonomického způsobu výroby nebo snížení nákladů u již existujících. Vodík má 

obrovskou výhodu v jeho bezemisním provozu. Z hlediska dopravy, ve které se stále převážně 

využívají fosilní paliva s velkou ekologickou stopou, je vodík možným východiskem pro 

zmírnění globálních i lokálních dopadů dopravy na životní prostředí. Jeho energetická účinnost 

je z hlediska využití v silniční nákladní dopravě velmi dobrá. 

Dalším alternativním použitím vodíku v logistických řetězcích je jeho využití pro pohon 

manipulační techniky. Rychlý proces čerpání umožní téměř nepřetržitý provoz v porovnání 

s klasickou bateriovou technikou.   
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5.5 Stlačený zemní plyn (CNG) 

5.5.1 Základní informace 

Zemní plyn je bezzápachová plynná směs uhlovodíků s převážně složená z methanu (CH4). 

V průmyslu se používá ve dvou formách a tato kapitola se zaměřuje na jeho stlačenou formu 

neboli CNG (Compressed Natural Gas).  

Zemní plyn se mezi alternativní paliva řadí již přibližně od roku 1990, nicméně jeho využití 

v dopravě je spíše minoritní (1 %). Celosvětově se zhruba 40 % využívá k produkci elektrické 

energie a zbytek se dělí mezi rezidenční a komerční užití, jako vytápění, ohřev vody, vaření a 

další průmyslová použití.  

CNG se vyrábí stlačením zemního plynu na méně než setinu jeho původního objemu. 

V tlakových nádržích vozidel se uchovává při tlaku 245 atm (3 600 Psi). CNG se v dopravě 

využívá hlavně ve vozidlech pro lehké a střední zatížení. Lze použít i v těžké nákladní dopravě, 

kde ovšem jeho účinnost a konkurenceschopnost vůči ostatním palivům velmi klesá.   

Přestože se rovněž jedná o fosilní palivo, tak není na rozdíl od LPG vyráběno z ropy, čímž 

získává výraznou ekologickou výhodu. [28] 

Kvalita CNG a značení 

Zemní plyn, ze kterého se CNG vyrábí lze získávat dvěma způsoby. Konvenční zemní plyn je 

primárně získáván v oblasti nalezišť ropy a ropných plynů. Z podzemních plynových komor je 

získáván vrtáním a v takovém případě se rovněž řadí mezi fosilní paliva. Obnovitelný zemní 

plyn (RNG), který je chemickým složením naprosto identický s klasickým zemním plynem, je 

získáván z rozkládajících se organických materiálů. V takovém případě jde o vznik 

biomethanu, který se purifikací očistí od vody, oxidu uhličitého, kyslíku, dusíku a stopových 

zbytků síry.  

Kvalita CNG se odvíjí od kvality zemního plynu, ze kterého se vyrábí. Veškerá výroba CNG je 

ze zemního plynu pocházejícího z globální sítě. Na rozdíl od LPG tak nemůže docházet 

k umělému snižování kvality samotného paliva po výrobě.  

CNG se řadí mezi plynová paliva a jeho označení na výdejních pistolích tak zastává 

kosočtvercový piktogram doplněný o text CNG. [28] 
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Obrázek 21 - Standardizované označení CNG v EU [10] 

Energetický obsah 

Specifická energie zemního plynu je v případě CNG ~53,6 MJ/kg, což je stejně jako u LNG. 

Hustota energie je ~9 MJ/l. Energie získaná v poměru k vypuštěnému kilogramu CO2 je  

~20,01 MJ/kgCO2. Při spalování zemního plynu vzniká ~0,75 kg CO2 z 1 kg CNG. [20, 28] 

5.5.2 Ekologie provozu CNG 

Jelikož jsou ekologické dopady použití zemního plynu v obou jeho známých palivových 

formách stejné, tak jsou ekologické aspekty CNG popsány v kapitole 5.6.3 Ekologie provozu 

LNG.  

5.5.3 Princip fungování motoru 

Existují 3 typy pohonů na zemní plyn, v tomto případě na CNG.  

• Dedikované pohonné ústrojí: Vozidla fungují pouze na zemní plyn. 

• Bivalentní pohonné ústrojí: Vozidla mají dva oddělené palivové systémy s motorem 

schopným běžet buď na zemní plyn nebo benzín. 

• Duální pohonné ústrojí: Jako palivo se zde využívá pouze zemní plyn, ale dochází 

k využití nafty pro pomoc při zapalování. Tato konfigurace se vyskytuje pouze u silniční 

nákladní dopravy. 

Motory využívající jako palivo CNG fungují na velmi podobném principu jako benzínové motory 

s vnitřním spalováním. V případě duálního typu ústrojí pak ke spalování dochází vznětem 

nafty. Palivo je uchováváno v několika tlakových nádržích, které jsou v případě nákladních 

vozidel umístěny za kabinou řidiče. Palivový systém přenáší CNG pod vysokým tlakem 

z nádrže sacím potrubím do spalovací komory v motoru. Zde dochází k poklesu tlaku paliva 

na úroveň kompatibilní se systémem vstřikování paliva a vzniká směs CNG se vzduchem. Tato 

směs je kompresorem vehnána do motoru. V případě dedikovaných a bivalentních motorů je 

směs zapálena svíčkou, v případě duálního ústrojí je ve směsi přimíchána nafta a dochází ke 

vznětu paliva.  
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Klíčovými komponenty jsou u těchto typů vozidel zejména vysokotlaký regulátor, který reguluje 

tlak paliva na požadované hodnoty a manuální pojistka, umožňující ručně odpojit přívod paliva 

do systému. [20] 

 

Obrázek 22 - Schéma pohonného ústrojí CNG [20] 

5.5.4 Distribuce CNG 

Největší podíl na distribuci zemního plynu zaujímá rozsáhlá síť plynovodů. Pro jeho využití 

jako CNG je ale zapotřebí dosáhnout komprese plynu. Toho se dosahuje přímo v místě užití 

kompresními stanicemi nebo v místě zpracování, následně je CNG přepravováno 

vysokotlakými cisternovými vozy.  V EU je aktuálně k dispozici 3 490 čerpacích stanic na CNG, 

z toho 207 v ČR.  

Technologie plnění CNG 

Dle způsobu plnicího procesu jsou užívány stanice pro pomalé plnění (může trvat až několik 

hodin) a pro rychlé plnění (doba plnění je srovnatelná s čerpáním konvenčních paliv). [28] 

I) Stanice pro pomalé plnění 

Plnění na těchto stanicích probíhá několik hodin v době, kdy vozidla nejsou v provozu. Tohoto 

způsobu plnění tak lze využít např. v nucených přestávkách jízdy. Oficiálním názvem tohoto 

typu plnění je VRA (Vehicle Refuelling Appliance). Pomalu plnicí zařízení je normou 

definováno, jako přístroj, jehož hlavní součástí je kompresor zemního plynu, a zároveň toto 

zařízení neobsahuje zásobník plynu. Zařízení je má maximální výkon 20 m3/hod s maximálním 
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tlakem 26 MPa (256 atm) a maximální skladovací kapacitou 0,5 m3 plynu. Velkou výhodou 

tohoto typu plnění je možnost instalace zařízení na všech místech, která jsou připojena na 

elektrickou a plynovou síť. Zařízení pracují automaticky, při dosažení maximálního tlaku plynu 

v nádržích se zařízení automaticky vypne. V průběhu procesu plnění dochází rovněž 

k diagnostice provozu, kontroluje se vstupní a výstupní tlak, okolní teplota a další.  

II) Stanice pro rychlé plnění 

Stanice je vybavena kompresorem, který odebírá zemní plyn ze sítě a v několika kompresních 

stupních ho stlačí na 300 bar (296 atm). Takto stlačený plyn je uskladněn ve vysokotlakých 

zásobnících. Z těchto zásobníků dochází k plnění vozidel CNG palivem pomocí výdejního 

stojanu. Hadice s plnicím konektorem se pomocí rychloupínacího systému upevní na ventil 

vozidla a po zajištění pojistek dochází k přepouštění plynu do tlakových nádob vozidla.  

5.5.5 Spotřeba, cena a dojezd na CNG 

Nákladní vozidlo Scania Stremline G340 CNG s pětiválcovým motorem o objemu 9,3 l 

s výkonem 250 kW a nádržemi na 120 kg zemního plynu má průměrnou spotřebu CNG 25-31 

kg/100km (v závislosti na zatížení viz. Kapitola 4.2.9.). V případě takovéto konfigurace má 

vozidlo dojezd 380-480 km, což je výrazně méně než vozidlo se stejným nákladem na naftu. 

[29] 

CNG se na rozdíl od konvenčních paliv neprodává v jednotkách litrů, ale v kilogramech. Pro 

představu 1 kg je ekvivalentem 1,4 l benzínu nebo 1 m3 je 1 l benzínu. V ČR je sazba spotřební 

daně na CNG stanovená na 3 355 Kč/t (2,36 Kč/m3), což je přibližně 3,355 Kč/kg. Nízká 

spotřební daň je znakem snahy zvýhodnit toto palivo oproti konvenčním fosilním palivům za 

cílem snížení ekologických dopadů dopravy. Aktuální cena CNG se pohybuje kolem 26 Kč/kg. 

Náklady na 1 ujetý km jsou u vozidel na CNG o 50-60 % nižší než u benzínu a o 30-40 % nižší 

než u nafty. [28] 

Výše uvedená kalkulace je odvozená z §6 zákona č. 261/2007 Sb., kde je sazba daně na 

zemní plyn určený pro pohon motorů od 1.1.2020 stanovená na 264,8 Kč/MWh spalného tepla.  

5.5.6 Výhody a nevýhody CNG 

5.5.6.1 Výhody CNG 

1. Ekologické dopady životního cyklu WTW CNG jsou v případě skleníkových plynů 

o 15 % nižší oproti konvenčním palivům. V případě použití paliva vyrobeného z RNG 

dochází ke snížení až o 84 %.  

2. Nízká spotřební daň na CNG spolu s nízkými výrobními náklady velmi pozitivně 

ovlivňují celkové provozní náklady vozidel na toto palivo. 
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3. Zemní plyn je kvalitním vysokooktanovým palivem (oktanové číslo 128) a zásadně tak 

snižuje riziko poškození motoru. 

4. CNG vozidla mají přibližně o 10-15 dB nižší hladinu produkovaného hluku v závislosti 

na stáří a údržbě motoru. 

5. Infrastruktura je s ohledem na další využití zemního plynu velmi pokročilá. Síť 

plynovodů umožňuje distribuci zemního plynu po celém území ČR, potažmo EU. 

Zároveň už existuje dostatečné množství čerpacích stanic umožňujících využití CNG 

vozidel na velkém území EU.  

6. Pořizovací cena vozidel na CNG není v porovnání s vozidly na jiná alternativní paliva 

tak vysoká. Nákladní vozidla na CNG stojí přibližně o pětinu více než běžná naftová 

vozidla.  

5.5.6.2 Nevýhody CNG 

1. Největší nevýhodou nákladních vozidel na CNG je jejich neschopnost konkurovat 

v dojezdu konvenčním nebo jiným alternativním palivům. Dojezd je v podstatě 

poloviční a je zapotřebí častěji plnit palivo. To vede k prodloužení celkového času 

přepravy, které může negativně ovlivnit další články logistického řetězce.  

2. V případě kolísání tlaku, při kterém se CNG skladuje, dochází k jeho těkání a ztrátám, 

které mají za následek nevyužití již vyrobeného paliva.  

3. Přestože je CNG dobře dostupné na většině území EU, tak je síť výrazně řidší než u 

konvenčních paliv a může docházet k omezení provozu těchto vozidel na CNG. 

4. Budování nové infrastruktury pro tento typ paliva je velmi nákladné.  

5.5.7 Potenciál CNG v dopravě 

Největší využití tohoto paliva vidím v rámci individuální osobní dopravy, případně u autobusů 

v městské hromadné dopravě. Využití CNG pro silniční nákladní dopravu není příliš vhodné. 

Největším problémem je nízký dojezd plně naložených nákladních vozidel, který absolutně 

nekonkuruje dojezdu vozidel na motorovou naftu. Teoreticky by šla CNG vozidla využít pro 

vnitrozávodovou přepravu, kde ovšem pořizovací cena vozidel vzhledem k celkovému nájezdu 

vozidel v takovém provozu není výhodná. Dojezd vozidel lze sice přidáním dalších tlakových 

nádrží prodloužit, dojde tím ale ke snížení objemu nákladového prostoru. Využití zemního 

plynu jako paliva v silniční nákladní dopravě má mnohem větší potenciál ve zkapalněné formě, 

tedy LNG. 
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5.6 Zkapalněný zemní plyn (LNG) 

5.6.1 Základní informace 

LNG se stejně jako CNG získává ze zemního plynu, respektive metanu. Složení LNG se různí 

na základě jeho čistoty a místě těžby zemního plynu. Obsahuje 84,6-96,4 % methanu, 2,0-

11,4 % etanu a stopové prvky propanu a n-butanu. Oproti neupravenému zemnímu plynu 

zabírá LNG 570krát menší objem a jeho hustota je 400 kg/m3. LNG se získává zkapalněním 

zemního plynu při teplotě -162 °C za atmosférického tlaku, což je hlavní rozdíl oproti CNG. 

LNG přejímá většinu vlastností zemního plynu, takže se jedná o bezbarvou, bez zápachovou, 

netoxickou, nekorozivní kapalinu.  

LNG se také řadí mezi fosilní paliva, ze všech ale produkuje nejméně emisí CO2 na jednotku 

uvolněné energie, a to hlavně kvůli složení metanové molekuly. [28] 

Kvalita LNG a značení 

K výrobě LNG, jak již bylo zmíněno, se využívá zemního plynu, a jeho kvalita a původ byl 

popsán v kapitole 5.5.2 u CNG. Zásadní rozdíl je ale v jeho chemickém složení, kdy pro 

zkapalnění zemního plynu je nutný vyšší stupeň separace nemetanových složek (CO2, N2, 

NGL, S). 

Přestože je LNG kapalné palivo, tak se svým původem řadí mezi plynová paliva a standardně 

se označuje kosočtvercovým piktogramem s textem LNG.  

 

Obrázek 23 - Standardizované označení LNG v EU [10] 

Energetický obsah 

Zemní plyn má specifickou energii ~53,6 MJ/kg. Ve zkapalněné formě má pak LNG hustotu 

energie třikrát větší než CNG, a to ~25,5-28,7 MJ/l, resp. ~7,08-7,97 kWh/l. Z 1 kg LNG 

spalováním vzniknou 3,0 kg CO2. Získaná energie na kg CO2 je pak ~12,67-16,67 MJ/kgCO2.  

Na zkapalnění 1 kg LNG je potřeba 0,38 kWh elektrické energie. Hustota je v závislosti na 

okolním tlaku a teplotě 0,41 kg/l až 0,50 kg/l. [20, 30] 
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Tabulka 11 - Srovnání CNG a LNG 

 

5.6.2 Ekologie provozu 

Z hlediska využití LNG jako paliva v dopravě je nejčastěji porovnáváno vůči motorové naftě, 

která je majoritním palivem v silniční nákladní dopravě. Spalování LNG vede v závislosti na 

způsobu použití, moderních technologiích k celkovému snížení emisí CO2 o 25 %,  

NOx o 80 %, CO o 97 % a 99 % pevných částic. Velkou výhodu získává LNG již při procesu 

výroby, kdy je očištěn od nemetanových složek zemního plynu. Zejména tyto aspekty tvoří 

LNG, ve spojení s jeho velkou dostupností a aktuálním stavem technologií, vhodným 

alternativním palivem pro silniční nákladní dopravu pro střednědobý horizont.  

V rámci analýzy WTW tak má LNG oproti ostatním alternativním palivům, vyjma vodíku, lepší 

výsledky. Je ale důležité zmínit, že v současné době je výroba LNG vysoce energeticky 

náročná, a to zejména z potřeby snížení jeho teploty na -162 °C, což značně ovlivňuje výsledky 

analýzy WTT. Na pokrytí energetických nároků procesu zkapalňování je v současné době 

využíváno až 10 % vstupního množství zemního plynu. Většina energie spotřebované na 

zkapalnění se však neztrácí a je nesena ve formě tepla (chladu), které odpovídá zhruba 830 

kJ/kg LNG. Tato energie je uvolňována v průběhu odpařování. K odpařování dochází kvůli 

tepelnému toku z okolního prostředí do zásobníku, kde se LNG skladuje. Během varu je tato 

tepelná energie spotřebována na změnu skupenství, čímž se zajišťuje udržení potřebné 

teploty obsahu LNG v zásobníku. Odpařený plyn se odvádí ze zásobníku, kvůli eliminaci 

nárůstu vnitřního tlaku a následně ho lze jako plynný zemní plyn použít k dalším účelům. 

V případě, že není takové využití možné nebo není technicky proveditelné, dochází k únikům 

plynu ze zásobníků do atmosféry, čímž dochází ke ztrátám. Tyto ztráty jsou přibližně 0,17 % 

LNG za den a negativně ovlivňují analýzu WTT.  

5.6.3 Princip fungování motoru 

Motory využívající ke svému chodu palivo LNG fungují na stejném principu jako klasické 

benzínové motory nebo motory na CNG. Rozdíl je u systému přívodu paliva a u způsobu jeho 

uchovávání v podobě kryogenní kapaliny. V motoru dochází k přímému spalování směsi LNG 

se vzduchem, kdy po přívodu paliva dochází u paliva ke změně skupenství z kapalného na 

plynné a se vzduchem se mísí již plynná forma zemního plynu.  
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Obrázek 24 - Schéma pohonného ústrojí LNG nákladního vozidla [20] 

Velmi důležitou roli u vozidel využívajících LNG hrají nádrže (zásobníky) na palivo. Je nutné, 

aby měli velmi dobrou termoizolační ochranu, která udrží palivo na teplotě -162 °C. Nádrže 

jsou zpravidla dvouplášťové s meziplášťovou tepelnou izolací s napouštěcím ventilem a 

pojistným ventilem. V případě detekce úniku paliva nebo jiného jevu ohrožující bezpečné 

fungování pohonné jednotky dojde pojistným ventilem k vypuštění paliva z nádrže a jeho 

následnému rozptýlení do vzduchu. Oproti LPG je zemní plyn lehčí než vzduch a nedochází 

tak k jeho usazování na nejníže položených místech, odpadá tak možné riziko přízemního 

vzplanutí nebo udušení osob. [20, 29, 30] 

5.6.4 Distribuce LNG 

Pro přepravu LNG se na krátké vzdálenosti využívá speciálně chlazené kryogenní potrubí 

nebo cisternové vozy. Zároveň se v případě přímé distribuce dají využít tzv. mobilní zásobníky 

LNG, které jsou opatřeny standardním ISO rámem, takže je lze převážet bimodální přepravou. 

V případě dálkové přepravy se nejčastěji využívají speciální zásobníkové tankery na LNG, 

které fungují jako hlavní globální distribuční prostředek. Tyto nákladní lodě operují mezi 

dostupnými LNG terminály, ve kterých dochází k přečerpávání LNG ze zásobníků na lodích 

do velkoobjemových zásobníků (tzv. bulk tanks) na pevnině nebo přímo do cisternových vozů 

a mobilních zásobníků.  

Největší podíl na importu hotového LNG do EU má Katar, který dováží 21 % celkové spotřeby. 

Na druhém místě je USA s 10 %. V případě surového zemního plynu je největším importérem 
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Rusko, které obstarává přibližně 40 % celkové spotřeby EU. Vzhledem k nejčastějšímu 

způsobu přepravy LNG námořními loděmi je nutná existence speciálních terminálů, některé 

jsou již v provozu a další je v plánu v rámci strategie EU v brzké době vystavět. Na následující 

mapě jsou vidět terminály v provozu, plánované a aktuálně realizované. Zároveň je na mapě 

znázorněna velmi malá síť plynovodního potrubí pro LNG. [30, 32] 

 

Mapa 1 - Současné a plánované terminály [32] 

Technologie plnění LNG 

Samotný proces čerpání LNG paliva nesmí provádět neproškolený personál. Z důvodu velmi 

nízké teploty LNG je zapotřebí bezpečná manipulace s hadicemi, které jsou vybaveny 

bezpečnostními ventily a fixační pákou, která upevní hlavici výdejní hadice na napouštěcí 

ventil a zamezí tak případnému úniku LNG do okolí. Vzhledem k velmi nízké úrovni rozšíření 

LNG čerpacích stanic zatím není sjednocený vzhled výdejních hadic, ale připravuje se 

koncepce modrého značení LNG, které bude v EU doplněno o standardizované označení.  

[20, 31] 
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Obrázek 25 - Výdejní hadice na LNG [20] 

Rozšiřování LNG je teprve v začátcích. Odpovídá tomu i počet plnicích stanic v EU, kde jich 

v současné době existuje 240 čerpacích stanic, z toho 1 v ČR. Na základě strategických 

dokumentů EU (např. Zelená dohoda pro Evropu, Roadmap 2050 a další) a Národního 

akčního plánu čisté mobility ČR se v budoucnu plánuje postupná výstavba dalších čerpacích 

stanic. Predikce vývoje využití LNG v dopravě do roku 2030 je v ČR v řádu stovek nových 

vozidel a až 14 nových čerpacích stanic, jak je patrné z následující tabulky. Rychlejší nárůst 

počtu vozidel a stanic je omezen velkými investičními náklady do infrastruktury a samotných 

vozidel. [30, 31, 32] 

Tabulka 12 - Predikce vývoje využití LNG v dopravě v ČR [31] 

 

Jediná plnicí stanice se v ČR nachází v Lounech.  

5.6.5 Spotřeba a cena LNG, specifika vozidel a dojezd 

Z důvodu podrobnějšího zaměření diplomové práce na LNG je tato kapitola doplněna o přesné 

technické údaje silničních nákladních vozidel existujících v roce 2020 na trhu. Mezi hlavní 

výrobce vozidel na LNG patří Scania, Iveco. Velikost nádrží se u dostupných vozidel 

v závislosti na určení jejich použití liší. Spotřeba vozidel se na základě probíhajících testů 

těchto výrobců dle způsobu použití pohybuje od 27 kg do 32 kg LNG na 100 km. U jednotlivých 

výrobců se pak liší zejména způsob zpracování emisí. V případě LNG motorů jsou 

nejdůležitějšími parametry výkon, spotřeba a možnost použití v určitých konfiguracích 

nákladních tahačů. Konfigurace značí celkový počet náprav a počet hnaných náprav, např. 

4x2 označuje že vozidlo má 4 nápravy a z toho jsou 2 hnané.  [29, 33, 34] 
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5.6.5.1 Scania 

Scania vyrábí 3 motory pro nákladní a 1 pro autobusovou dopravu. Ve vozidlech Scania jsou 

dostupné nádrže o objemu 305 kg, 220 kg, 175 kg a u největších podvozků umožňujících 

nástavbu pak 2 x 305 kg. Dojezd při maximální konfiguraci je pak cca 1 800 km.  

Zpracování emisí Scania řeší třícestným katalyzátorem spolu s EGR ventilem (Exhaust Gas 

Recirculation). Katalyzátor využívá ke svému chodu spalin motoru a funguje na principu 

vzájemných reakcí oxidantů NOx s redukčními činidly CHx, a CoO ve správném poměru za 

vzniku N2, H2O a CO2. EGR ventil je technologie sloužící ke snižování emisí výfukových plynů. 

Funguje na principu vnější recirkulace spalin výměníkem tepla, kde jsou nasávány zpět do 

motoru a znovu s účastní procesu spalování. Tímto způsobem je v nasávaném vzduchu menší 

podíl kyslíku a nedochází ke vzniku dalšího NOx. Výsledkem tohoto procesu jsou nižší teploty 

spalování a tím nižší produkce oxidů dusíku. Tento proces ovšem vede k nárůstu vzniku 

nebezpečných PM a je zapotřebí do vozidla instalovat filtr pevných částic. Technické 

parametry jednotlivých motorů jsou v následující tabulce. [29, 33] 

Tabulka 13 - Technické parametry motorů Scania [33] 

 

5.6.5.2 Iveco 

Nejvýznamnějším výrobcem plynových motorů je od roku 2000 společnost Iveco. V aktuální 

nabídce má rovněž 3 motory pro nákladní vozidla na LNG, 1 motor pro autobusy a v roce 2019 

začalo testování prototypu nového moderního motoru s optimalizovanou hmotností pro těžkou 

nákladní dopravu s lepší efektivitou spalování paliva při dálkové dopravě. Motory jsou 

dostupné v kombinacích s kryogenními nádržemi jsou o objemu 270 kg, 205 kg a 125 kg, což 

při nejvyšší konfiguraci umožňuje dojezd až 1 700 km (2x 270 kg).  

Pro snižování emisí je využíván pouze třícestný katalyzátor, jehož funkce je popsána v kapitole 

5.6.9.1. Technické parametry motorů jsou v následující tabulce. [29, 34] 
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Tabulka 14 - Technické parametry motorů Iveco [34] 

 

Cena LNG 

EU ve svých právních předpisech stanovuje minimální hodnotu spotřební daně ze zemního 

plynu ve Směrnici 2003/96/ES o zdanění energetický produktů a elektřiny. Směrnice umožňuje 

snížení, případně úplné odpuštění, daně při použití zemního plynu jako pohonné hmoty. V ČR 

je toto nařízení ukotveno v části 45. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

DPH a spotřební daň, zatěžující LNG je totožné, jako u CNG. Sazba DPH je 21 % a spotřební 

daň je 3,355 Kč/kg. Současná cena LNG na trhu v ČR je 25 Kč/kg. V porovnání s konvenčními 

palivy je tak LNG ekonomicky výhodnější v poměru na měrnou jednotku. [33] 

5.6.6 Výhody a nevýhody LNG 

5.6.6.1 Výhody LNG 

1. Zemní plyn je velmi dostupnou komoditou a je tak snadné získat tuto surovinu pro 

výrobu LNG téměř kdekoliv na světě. LNG má zároveň další možné způsoby využití, 

jako třeba palivo k vytápění nebo plynová tepelná čerpadla.   

2. Použití pohonů LNG v nákladní silniční dopravě značně pomůže jednotlivým členským 

státům EU a společnostem, které na jejich území sídlí k dosáhnutí emisních norem 

stanovených do roku 2030. Zároveň má velkou objemovou hustotu energie, která je 

velkým benefitem pro transport a skladování.   

3. LNG je výrazně čistší motorové palivo než nafta, jejíž využití v silniční nákladní dopravě 

zaujímá největší podíl ze všech paliv. Produkce zplodin během spalování LNG je 

výrazně nižší, a to až o 20 % CO2, o 100 % SOx, o 90 % NOx. V případě velmi 

nebezpečných pevných částic může být pokles až 99 %. Konkrétní snížení emisí 

jednotlivých škodlivin se odvíjí od původu zemního plynu, ze kterého je LNG vyráběno.  

4. V některých aglomeracích začínají platit zákazy vjezdu nákladním vozidlům 

s naftovými motory. V takovém případě jsou LNG vozidla vhodnou alternativou pro 

dodržení těchto emisních restrikcí. 
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5. LNG je bezpečné palivo, které se v případ úniku z nádrže rychle odpaří a vzhledem 

k chemické povaze molekul metanu nehrozí hromadění paliva v kanalizacích nebo pod 

vozidly. Zároveň je LNG netoxická látka, při úniku tak neznečistí životní prostředí. 

6. Tišší chod motoru až o 9 dB umožňuje využití LNG vozidel do míst, ve kterých platí 

hluková omezení pro vjezd vozidel. Lze tak využít například pro noční vykládky zboží.  

7. Změna teplot mezi zimním a letním obdobím má na chod LNG motorů výrazně menší 

vliv než na naftové motory. Snižuje se tak opotřebení motoru, a jelikož LNG 

neprodukuje žádné karbonové usazeniny, prodlužuje se tak životnost motorového oleje 

i motoru.  

8. LNG vozidla lze vybavit různými konfiguracemi kryogenních nádrží, které v případě 

největšího objemu umožňují dojezd až 1 800 km, což je pro běžnou dálkovou dopravu 

dostatečné.  

9. Náklady dopravců na pohonné hmoty vzhledem současné ceně LNG klesnou o více 

než 20 %. V budoucnu je velmi pravděpodobné, že dojde k osvobození LNG vozidel 

od tzv. silniční daně (podobně jako u CNG), čímž dojde ještě k větším úsporám na 

provozních nákladech.  

5.6.6.2 Nevýhody LNG 

1. Největší nevýhodou LNG je kontinuální odpar při skladování a přepravě. LNG tak není 

určené pro dlouhodobé skladování, jelikož denní ztráta paliva se pohybuje mezi 0,1-

0,2 % objemu v zásobníku. LNG je tak určené k okamžité spotřebě a zároveň je 

potřeba mít zařízení k výrobě LNG v blízkosti plnicích stanic tak, aby nedocházelo 

k přepravě paliva na dlouhé vzdálenosti.  

2. Zkapalnění zemního plynu je vzhledem k dostupným technologiím velmi energeticky 

náročný proces, což razantně zvyšuje cenu a snižuje výsledné ekologické benefity 

paliva (analýza WTT).  

3. Nízká skladovací teplota - 162 °C vyžaduje použití dobře izolovaných zásobníků a 

nádrží, které svou hmotností snižují celkovou nosnost vozidla.  

4. Velmi špatná infrastruktura a téměř neexistující síť čerpacích stanic na území EU 

v současné době znesnadňuje použití LNG vozidel pro běžný provoz a prozatím není 

možné, aby tato vozidla začala plně nahrazovat silniční nákladní vozidla na motorovou 

naftu. Budování nové infrastruktury je finančně velmi náročné a k výstavbě nových 

čerpacích stanic bude docházet pomalu. Provozní konkurenceschopnost LNG vozidel 

je tak omezená a závislá na vývoji v této oblasti.  

5. Umístění nových čerpacích stanic podléhá přísným bezpečnostním omezením a není 

tak možné využít již existujících čerpacích stanic.   
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6. Poloha ČR je vzhledem k přepravě LNG námořní dopravou velkou nevýhodou. 

Absence přímého terminálu pro distribuci LNG pocházejícího zejména z Kataru a USA 

značně omezuje dostupnost již vyrobeného paliva a je potřeba vybudovat výrobní 

zařízení na území ČR pro výrobu z importovaného zemního plynu. Tyto zařízení budou 

rovněž značnou investicí a znesnadňují tak rychlejší rozšiřování LNG na našem území. 

 

5.6.7 Potenciál LNG v dopravě 

Využití LNG je v současné době omezené hlavně chybějící infrastrukturou. V budoucnu tak 

bude záviset právě na investicích a budování nové infrastruktury. Technologie v oblasti vozidel 

a čerpacích stanic je již nyní v použitelném stavu a předpokládám, že se bude zlepšovat 

efektivita, dojezd, spotřeba a cena. Vzhledem ke kontinuálnímu vypařování LNG ze zásobníků 

je toto palivo vhodné hlavně pro pravidelnou a častou formu dopravy, což je v dnešních 

podmínkách zejména silniční dálková nákladní doprava. Naopak nevhodné je použití LNG pro 

sporadické krátké trasy nebo vnitrozávodovou dopravu. Omezení spjatá s provozem a 

tankováním spolu s odparem paliva neumožňují ekonomicky a ekologicky rozumné použití 

v takovýchto režimech.  

Velkou roli v rozšiřování LNG jako paliva hraje rovněž legislativa EU a jednotlivých členských 

států. Na území některých zemí je LNG určitou formou zvýhodněno oproti konvenčním 

palivům. Existují tak například osvobození od placení mýta na daných úsecích silnic a dálnic. 

Dalším nástrojem k ekonomickému zvýhodnění je možnost úpravy spotřební daně nebo 

osvobození vozidel na LNG od silniční daně. Zároveň je velkou otázkou, zda nedojde vlivem 

nějaké krize (např. krize spojená s onemocněním COVID-19) k upřednostnění udržení 

ekonomiky dopravy za cenu odložení přechodu na alternativní paliva. Jednoduše, zda nedojde 

k upřednostnění ekonomiky nad ekologií. Budoucí vývoj tak bude úzce spjatý s dodržováním 

a naplňováním cílů vytyčených strategickými dokumenty. Nejdůležitějším z nich je již 

zmiňovaná tzv. Zelená dohoda pro Evropu. Níže uvádím další z mého pohledu důležité 

dokumenty ovlivňující budoucnost paliva LNG. 

Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) 

V ČR je aktuálně stěžejním dokumentem Národní akční plán čisté mobility. Jedná se o 

strategický dokument zaměřený na alternativní paliva v dopravě. Hlavním cílem tohoto 

dokumentu je transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU z 22.10.2014 

o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva do právního řádu ČR. Tato směrnice požaduje 

po všech členských státech EU definování národních cílů pro rozvoj příslušné infrastruktury 

plnicích stanic, případně jiných nástrojů k podpoře daných paliv. NAP CM by měl být každé 3 

roky aktualizován. Z aktuální verze plyne nutnost výstavby 2 čerpacích stanic do roku 2021. 
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Z požadavků směrnice je nutné, aby mezi jednotlivými stanicemi v rámci transevropské 

dopravní sítě TEN-T byla minimální vzdálenost 400 km. Dojde tak k vybudování tzv. LNG 

koridorů. NAP CM jako cíl udává podíl LNG nákladních vozidel na 15 % do roku 2030.  

Transevropská dopravní síť (TEN-T) 

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 z 11.12.2013 je vytvoření 

hlavní transevropské sítě TEN-T, která má propojit členské státy, sjednotit standardy a 

legislativu a interoperatibilitu infrastruktur v různých módech dopravy. Do roku 2030 má 

vzniknout hlavní síť nejdůležitějších transevropských tahů a do roku 2050 globální síť. 

V případě LNG jako paliva pro silniční dopravu je určeno celkem 9 koridorů, z nichž 3 prochází 

ČR a měly by být uvažovány při plánování potřebné infrastruktury. Jedná se o tyto koridory: 

• Baltsko-jadranský: osa Katowice-Ostrava-Brno-Vídeň 

• Východní a východostředomořský: osa Drážďany-Praha-Brno-Gyor 

• Rýnsko-dunajský: osa Žilina-Olomouc-Praha-Mnichov 
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6 Logistika společnosti Škoda Auto a.s. 

Tato kapitola obsahuje základní popis logistiky ŠA a její návaznost na palivo LNG. Z povahy 

diplomové práce není popisována vnitrozávodová ani výrobní logistika.  

6.1 Základní údaje logistiky ŠA 

Společnost ŠA operuje v 8 zemích světa v rámci 15 výrobních závodů. V ČR jsou to závody 

Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí. Další závody jsou pak na Slovensku (Bratislava), na 

Ukrajině (Solomonovo), v Rusku (Kaluga a Nižnij Novgorod), v Kazachstánu (Usť-

Kamenogorsk), v Číně (Šanghaj, I-čeng, Ning-po, Yizheng), v Indii (Pune a Aurangabad) a 

v Alžírsku (Relizane). Jednotlivé závody mají vlastní dodavatele a rovněž existují logistické 

procesy mezi jednotlivými závody. Ke spolupráci dochází i s dalšími výrobními závody jiných 

společností koncernu Volkswagen Group (např. Volkswagen, Seat, Audi).  

V následujícím seznamu jsou shrnuté využívané druhy dopravy a jejich obvyklý náklad: 

• Silniční doprava – výrobní materiál, hotové vozy, originální díly a příslušenství. 

• Železniční doprava – hotové vozy, rozložené vozy, výrobní materiál (VW), uhlí (ŠKO-

ENERGO), šrot  

• Námořní doprava – výrobní materiál, rozložené vozy, originální díly a příslušenství 

• Letecká doprava – originální díly a příslušenství, hotové vozy a prototypy pro výstavy 

a veletrhy, výrobní materiál (speciální lety) 

ŠA nedisponuje téměř žádnými dopravními prostředky pro INBOUND a OUTBOUND 

přepravu. Provoz zajišťuje pouze pro vlastní vnitrozávodovou přepravu.  

V této práci se dále zaměřuji na silniční nákladní přepravu pro závod Mladá Boleslav (MB).  

6.2 Transport ŠA 

6.2.1 Tok materiálu  

V rámci transportní logistiky ŠA jsou rozlišovány dva směry logistického toku. První směr je 

označován jako INBOUND, který zahrnuje přepravu dílů a výrobního materiálu od dodavatelů 

do výrobních závodů spolu se zpětným tokem obalových materiálů ze závodů k dodavateli. 

Druhý směr se označuje jako OUTBOUND, který představuje hotové vozy, rozložené vozy a 

originální příslušenství a díly.  



72 
 

6.2.2 Struktura dodavatelů  

V roce 2020 má ŠA téměř 1 400 aktivních dodavatelů z různých zemí světa. Struktura se pro 

závod MB vzhledem k nákladům a lokalizaci majoritně skládá z evropských dodavatelů. 

Největší podíl 44,7 % dodavatelů pochází z Německa, což je zapříčiněno výskytem velkého 

množství závodů koncernu Volkswagen Group, druhé místo s podílem 20,2 % zabírají 

tuzemští dodavatelé a na třetím místě je s 6,1 % Španělsko, kde se nachází koncernoví 

dodavatelé automobilového výrobce Seat. Další dodavatelé jsou pro výrobu stejně důležití, 

objemy dodávek mohou být vysoké, ale pochází pouze od malého množství dodavatelů. 

V následujícím grafu je vidět podíl dodavatelů z jednotlivých zemí a další dodavatelé. 

 

Graf 11 - Struktura dodavatelů INBOUND 

6.2.3 Přepravní jednotky 

Pro silniční nákladní přepravu se v případě INBOUND transportů využívá několik druhů 

přepravních jednotek, které se dělí podle velikosti ložné plochy, na ní závislém objemu 

nákladového prostoru a nosnosti. V případě dodávky a nákladního vozidla s označením SOLO 

se jedná o samohybné dopravní prostředky (nákladní vozidlo třída C). Nejčastěji používaným 

dopravním prostředkem je návěs vlečený tahačem (třída CE), taková souprava se označuje 

jako LKW. Toto označení se v praxi používá jako měrná jednotka objemu dodávek. 

Tandemová souprava je nákladní vozidlo s přívěsem. Dopravní prostředky gigaliner a duoliner 

jsou speciální varianty vyžadující zvláštní povolení pro provoz. Jednotlivé druhy používaných 

dopravních prostředků a přepravních jednotek jsou v následující tabulce. 
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Tabulka 15 - Seznam používaných dopravních prostředků 

 

V případě OUTBOUND silniční přepravy, kde dochází k transportu hotových vozidel, se 

využívají speciální návěsy označované jako přepravníky. Kapacita jednoho přepravníku je až 

8 vyrobených vozidel. 

6.2.4 Transportní koncepty  

Pro potřeby INBOUND silniční přepravy se využívá 5 transportních konceptů vycházejících 

z všeobecně zavedených logistických procesů.  

1. JIS – Just in sequence je pokročilý logistický proces řízený moderními informačními 

systémy. K dodávkám materiálu dochází od dodavatele přímo k montážní lince 

v přesně stanoveném pořadí, množství, čase na základě odvolávek z výroby. Dochází 

k tažnému (PULL) principu štíhlé výroby, tzn. tok materiálu od dodavatele se řídí 

výrobním taktem.  

2. Přímá jízda – dochází k přímé přepravě mezi dodavatelem a výrobním závodem 

v režimu kompletní nakládky. Zavádí se u dodavatelů, kde je vytíženost LKW 

minimálně 80 %. Taková vytíženost se označuje jako FTL (Full Truck Load) neboli 

kompletní náklad. 

3. Milkrun – jeden dopravní prostředek objede v předem stanoveném pořadí určitý počet 

dodavatelů a u každého dojde k přímé nakládce objednaného materiálu. Při plánování 

jízdy je snaha dosáhnout co nejkratší možné trasy při minimálním vytížení 80 % 

kapacity LKW. Naložený dopravní prostředek míří přímo do výrobního závodu. 

4. Sběrná služba – proces zajišťován jedním dopravcem v rámci jednoho státu, kdy 

dochází k přepravě nákladu od několika dodavatelů do konsolidačního centra (KCC), 

kde se kompletují dodávky dle požadavků výroby a následně dochází k přepravě 

z KCC do výrobního závodu. Tento proces je vhodný pro větší množství dodavatelů 

s malými objemy dodávek.  

5. KCC – funguje na stejném principu jako sběrná služba s rozdílem, že na místo 

konsolidace přijíždí více přepravců z různých zemí.  
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6.3 Ekologie logistiky ŠA 

6.3.1 Zelená logistika ŠA  

Společnost ŠA si je vědoma provozních dopadů na životní prostředí stejně jako své 

společenské odpovědnosti a v rámci udržitelnosti výroby si stanovila cíl do roku 2025 snížit 

emise CO2 o 40 %. V rámci celé společnosti je pro dosažení tohoto cíle vytyčena strategie 

Green Future (Zelená budoucnost), jejíž součástí je mimo jiné i Zelená logistika. Zároveň je 

celý koncept Zelené budoucnosti v souladu se strategií koncernu Volkswagen Group, který se 

nazývá Together 2025 a ukládá jednotlivým společnostem v koncernu povinnost snížit své 

ekologické dopady a zlepšit celkovou udržitelnost.   

Strategie Zelené logistiky je zaměřená na šetrnost k životnímu prostředí při logistických 

procesech. V rámci této strategie je snaha např. zefektivnit vytíženost dopravních prostředků, 

snížit počet ujetých kilometrů, elektrifikace s využitím sluneční energie, zpětné zpracování 

odpadních materiálů, bezpapírová logistika, vyšší využití železniční přepravy a v neposlední 

řadě nahrazování konvenčních paliv alternativními. Strategie Zelené logistiky je relativně nová 

a tak je její realizace a hledání dalších možností ke snížení dopadů na životní prostředí 

v neustálém vývoji. [35] 

6.3.2 Alternativní paliva a logistika ŠA 

Do roku 2020 byla INBOUND a OUTBOUND přeprava silničními dopravními prostředky 

realizována pouze vozidly na naftu a bionaftu s výjimkou testovacích provozů v řádu jednotek 

kusů vozidel na jiná paliva. V případě vnitrozávodové logistiky se již využívají CNG vozidla a 

elektrický systém EDIS určený pro přepravu materiálu mezi výrobními halami.  

Z ekonomického a provozního hlediska nebyla do roku 2020 žádná vhodná alternativa 

k motorové naftě v silniční přepravě na střední a dlouhé vzdálenosti. Tato možnost přichází 

postupně s dalším vývojem technologií na poli alternativních paliv a budováním potřebné 

infrastruktury na území EU. Z hlediska připravenosti a použitelnosti dříve popisovaných 

alternativních paliv se jako vhodná varianta jeví palivo LNG. Na základě tohoto předpokladu a 

strategie Zelené logistiky je snahou ŠA začít vozidla s tímto typem pohonu zavádět (v praxi 

označováno jako „nasazení“) v rámci provozu transportní logistiky. Zároveň by tento krok mohl 

vést k urychlení výstavby nové infrastruktury, a pokud by se ŠA na tomto rozvoji podílela, 

mohlo by dojít k vybudování plnicích stanic v okolí výrobních závodů, což by usnadnilo další 

použití této technologie pro společnost ŠA.  
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7 Analýza a návrh nasazení LNG  

7.1 Strategie nasazení LNG 

7.1.1 Princip návrhu strategie 

Vzhledem k dostupným technologiím a omezené infrastruktuře je pro nasazení LNG do 

běžného provozu zapotřebí určit princip postupu nasazování. Z NAP CM vyplývá snaha 

v relativně krátkém časovém horizontu zlepšit infrastrukturu a legislativně podpořit LNG 

vozidla, což je základní předpoklad realizovatelnosti nasazení LNG. Zároveň je možnost 

nasazení LNG omezena provozními a ekonomickými aspekty dopravců. 

Pro potřeby logistiky ŠA je z mého pohledu zapotřebí vytyčit konkrétní strategii založenou na 

omezujících faktorech a požadavcích provozu ŠA. Hlavním omezením je hustota sítě 

čerpacích stanic, která nutí strategii stanovit pro konkrétní dodavatele, transportní koncept a 

trasu. Navrhovaná strategie je založena na základě těchto faktorů: 

1. Transportní tok a koncept 

2. Potenciální dodavatelé 

3. Objem přeprav 

4. Možnosti dopravní infrastruktury 

1. Transportní tok a koncept 

Během jednoho provozního dne je v závodě Mladá Boleslav odbaveno cca 2 100 LKW. Z toho 

1 600 INBOUND a 500 OUTBOUND. Pro nasazení LNG se mi kvůli výrazně většímu objemu 

přeprav jeví jako vhodnější INBOUND logistika. Tato úvaha je zároveň založena na faktu, že 

použití LNG tahače pro spedici hotových vozů snižuje kapacitu přepravy. To je způsobeno 

jinou konstrukcí LNG tahače a potřebou odlišného přepravníku s nižší přepravní kapacitou. 

V porovnání s naftovými tahači dojde ke snížení přepravní kapacity o 1 vyrobené vozidlo oproti 

standardu, tím pádem by při přepravě určitého počtu hotových vozů došlo k navýšení počtu 

jízd LNG vozidel, což výrazně snižuje ekonomické i ekologické výhody provozu LNG. Každá 

jízda zvyšuje ekologické dopady, ať už jde o konvenční nebo alternativní palivo. V rámci 

návrhu strategie jsem tedy vybral pouze INBOUND přepravu.  

Omezení pramenící ze špatného stavu dostupné infrastruktury zároveň striktně určuje 

transportní koncept. Z provozního a ekonomického pohledu je tak za současného stavu možné 

realizovat pouze přímé jízdy, kdy je předem přesně naplánovaná trasa dané relace včetně 

konkrétních zastávek na plnicích stanicích.  
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Ze strategie Zelené logistiky pramení strategický cíl pro období 2020-2021, jenž počítá s 

nasazením technologie LNG na několik INBOUND relací. Jde o první krok ke splnění hlavního 

cíle, nasadit LKW na 10 % všech týdenních jízd do roku 2025.  

2. Potenciální dodavatelé 

Jelikož jde o nasazování nové technologie, je pro začátek lepší vybírat z dodavatelů ve střední 

až středně-dlouhé vzdálenosti od výrobního závodu. To znamená z dodavatelů na území ČR 

nebo sousedních států. Z celkové struktury dodavatelů je podíl v těchto zemích následující: 

• Německo - 44 %  

• Česko - 22 % 

• Polsko – 5 % 

• Slovensko - 3 % 

• Rakousko - 1 % 

Provoz LNG na území těchto států je ovlivněn legislativou a stupněm infrastruktury (viz. 

bod 4). Z legislativy pramení restrikce ve formě omezení vjezdu do určitých lokalit, nebo 

nutnost speciálního povolení pro provoz vozidla. Zároveň se ale některé z těchto států snaží 

alternativní paliva zvýhodnit snížením spotřební daně, odpuštěním mýta, sníženou sazbou 

silniční daně, nebo dokonce zakazují vjezdy naftových vozidel na území některých městských 

aglomerací. 

Jak jsem již zmínil, přeprava je zajišťována spedicí třetích stran. Dopravci ve výběrových 

řízeních usilují o získání smlouvy na určitou oblast, ve které je sdruženo více dodavatelů (např. 

kraj, spolková země). Toto sdružení má za následek tzv. synergii dopravce, kdy v případě 

nenadálého navýšení objemů dodávek jednoho dodavatele a poklesu jiného, je dopravce 

schopen balancovat kapacitu svého vozového parku dle situace a zabránit tak výpadku 

dodávek nebo nevyužití vozidel.  

3. Objem přeprav 

Vzhledem ke kontinuálnímu odparu paliva a vyšší pořizovací ceně tahačů na LNG je z 

ekonomického hlediska potřeba zajistit jejich konstantní vytížení. Pokud vozidlo bezúčelně 

stojí, dochází tak k ekonomickým ztrátám. Jelikož ŠA v transportní logistice neprovozuje 

žádné vlastní dopravní prostředky, jedná se o ztrátu spedic a následné navýšení smluvní ceny 

za přepravu, tedy logistických nákladů. 

Pro LNG vozidla jsou tak vhodní dodavatelé, jejichž týdenní objem dodávek FTL se pohybuje 

v rozmezí od 3 do 20 FTL v závislosti na vzdálenosti dodavatele od výrobního závodu. Toto 

rozmezí jsem stanovil tak, aby docházelo k optimálnímu využití LNG vozidel na daných 
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relacích. Spodní mez určuje, že při větší vzdálenosti (delší čas přepravy, více bezpečnostních 

přestávek řidiče) je daného dodavatele schopné obsloužit 1 LNG vozidlo. Horní mez počítá 

s kratší vzdáleností nebo maximálním počtem 3 přeprav denně. U vyšších objemů se jedná o 

velmi pravidelné dodávky (např. JIS) a bylo by zapotřebí většího počtu LNG vozidel, které by 

současná infrastruktura nemusela být schopná obsloužit. Je zároveň důležité zmínit, že 

v počátku strategie nasazení LNG nepůjde o úplné pokrytí dodávek, nýbrž o postupný přeliv 

objemů z naftových na LNG vozidla. 

4. Možnosti dopravní infrastruktury 

Největší překážkou pro nasazení LNG je zmiňovaná nevýhoda špatného stavu infrastruktury, 

resp. malá hustota sítě plnicích stanic. V závislosti na bodu 2. jsem vyhledal všechny plnicí 

stanice na území ČR a sousedních států. Počet plnicích stanic na LNG je následující. Pro 

ilustraci stavu plnicích stanic je v závorce uveden počet čerpacích stanic na naftu [36]:  

• Německo – 7 (14 460) 

• Polsko – 5 (7 765) 

• Česko – 1 (3 991) 

• Rakousko – 1 (2 699) 

• Slovensko – 0 (962)  

7.1.2 Výběr vhodných dodavatelů  

Pro výběr vhodných dodavatelů jsem se řídil výše uváděnými faktory a v rámci každého z nich 

jsem upřednostnil nejlepší variantu. 

Dopady mnou stanovených faktorů 1 a 3 jsou vysvětleny v samotném popisu v předchozí 

kapitole. Spojením faktorů 2 a 4 jsem došel k závěru, že nejvhodnější zemí pro výběr 

dodavatelů je Německo, a to z důvodu velkého počtu dodavatelů a dostupnosti čerpacích 

stanic. Zároveň v Německu vozidla na LNG nemusí platit mýto, tudíž dojde k velkým finančním 

provozním úsporám a jde tak o další zvýhodnění oproti dalším zemím. Dalším logickým 

krokem v případě úspěšného zavedení se jeví nasazení LNG na relace dodavatelů z Polska. 

Přestože by se jako nejjednodušší pro počátek nasazení mohli zdát tuzemští dodavatelé, není 

to tak, protože vzhledem k poloze čerpací stanice v Lounech a rozmístění místních dodavatelů 

by takový provoz nešel efektivně realizovat.  

Na základě analýzy těchto faktorů jsem došel k závěru, že pro návrh strategie nasazení LNG 

budu pracovat s INBOUND přepravou dodavatelů z Německa v transportním konceptu 

přímých jízd o týdenním objemu dodávek 3-20 FTL. Zároveň se vybraní dodavatelé musejí 

vyskytovat v oblastech, pro které je vzhledem k poloze čerpacích stanic možné nasazení LNG 

zrealizovat s minimálním nárůstem počtu ujetých kilometrů.  
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7.2 Postup nasazení LNG – Německo 

7.2.1 Poloha plnicích stanic 

V Německu se nachází celkem 7 plnicích stanic na LNG, pro plánování tras do Německa lze 

rovněž počítat se stanicí v Lounech. Pro výběr dodavatelů je potřeba zohlednit jejich polohu a 

dostupnost na trase. Vzhledem k náplni diplomové práce není důležitý název provozovatelů 

stanic a uvádím pouze město, ve kterém se stanice nachází. Celkem je k dispozici 

následujících 8 plnicích stanic (PS):  

1. PS Louny 

2. PS Grünheide 

3. PS Wustermark 

4. PS Magdeburg 

5. PS Lehre 

6. PS Neuwied 

7. PS Crailsheim 

8. PS Nördlingen 

Z důvodu případného technického výpadku některé ze stanic je nutné, aby na trase byly 

minimálně 2 PS. Pro zabezpečení plynulosti dodávek počítám s nižším dojezdem vozidel, než 

je uváděn výrobci, a to 1 000 km. Operační okruh jedné plnicí stanice je tak 500 km. V rámci 

časové a finanční náročnosti provozu jsem stanovil maximální zajížďku od plánované trasy do 

50 km.  

Výběr dodavatelů tak musí splňovat všechny výše uvedené podmínky.  

Pro další potřeby práce jsou PS označeny následujícím piktogramem. 

 

Obrázek 26 - Piktogram plnicí stanice 

7.2.2 Vybraní dodavatelé 

Vzhledem k citlivosti dat společnosti ŠA uvádím dodavatele bez názvu společnosti a rozlišuji 

je číselným označením. Název dodavatelů není pro potřeby této práce relevantní. Výběr 

dodavatelů jsem provedl následujícím způsobem.  
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1. Krok – Transportní koncept 

V Německu se nachází 615 dodavatelů pro závod MB. Nejprve jsem vybral pouze dodavatele 

zařazené do transportního konceptu přímých jízd. Tím došlo ke snížení počtu možných 

dodavatelů na 59. Tento rapidní pokles možných dodavatelů je způsoben aktuálním stavem 

nasazení konceptu přímých jízd. Z hlediska celkového počtu dodavatelů se jedná o relativně 

malou část dodavatelů, kteří ovšem mají velké a pravidelné objemy dodávek. Z hlediska 

proveditelnosti a dříve popsaných důvodů je tento koncept jediným, na který zvažuji nasazení 

LNG ve ŠA.  

2. Krok – Týdenní objem dodávek 

Při následné analýze objemů dodávek od těchto dodavatelů je nutné splnění podmínek 

pramenících ze 3. faktoru, a to týdenní objem dodávek 3-20 FTL. Do tohoto rozmezí spadá 14 

dodavatelů. U čtyř z nich ovšem do konce roku 2020 dojde k poklesu objemů dodávek 

materiálu z důvodu ukončení výroby jednoho modelu vozidla. Vzhledem k časové náročnosti 

případných výběrových řízení pro dané relace, nebudu s těmito dodavateli nadále počítat. 

Výsledkem tohoto kroku je tak 10 potenciálních dodavatelů. Zároveň jde o návrh strategie pro 

krátký až střednědobý časový horizont, a zohlednil jsem tak strategický cíl Zelené logistiky do 

roku 2021, který počítá s nasazením LNG vozů v rámci logistiky ŠA.  

3. Krok – Poloha dodavatelů a PS 

Důležitým parametrem určujícím nasaditelnost LNG je poloha dodavatelů vzhledem k 

dostupnosti plnicích stanic na trase z/do závodu MB. Po zasazení dodavatelů do mapy sítě 

plnicích stanic jsem vyřadil další dva dodavatele, kteří nesplňují dříve zmiňované podmínky. 

Jeden z těchto dodavatelů je v Düsseldorfu a druhý ve Frankfurtu nad Mohanem, obě města 

nesplňují podmínku alespoň dvou PS na trase nebo maximální možnou zajížďku od trasy. 

Výsledek mého výběru dodavatelů vůči poloze plnicích stanic je zobrazen s následující mapě. 

Číselné značení PS odpovídá jejich seznamu v kapitole 7.2.1, značení dodavatelů je podle 

Tabulky 16. Závod MB je vyobrazen zeleným bodem. Mapa je v měřítku 1:5 000 000.  
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Mapa 2 – Mapa dodavatelů a LNG plnicích stanic 

Dodavatele jsem seřadil dle vzdálenosti od závodu MB vzestupně. Vzhledem k citlivosti dat 

neuvádím přesné objemy dodávek. Seznam vyhovujících dodavatelů splňujících všechny 

podmínky je spolu s městem výskytu a vzdáleností od závodu MB v následující tabulce: 

Tabulka 16 - Seznam vybraných dodavatelů 
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7.3 Návrh tras 

Pro návrh tras k jednotlivým dodavatelům byl použit program PTV Map&Guide užívaný 

logistickými odděleními ŠA k plánování, kontrole a vyhodnocování efektivity transportu. 

Program je zaměřen speciálně na silniční nákladní vozidla a trasy kalkuluje na základě 

parametrů užitého vozidla za dodržení dopravních omezení. Funguje tak na podobném 

principu jako navigační systémy pro individuální automobilovou dopravu (Google Maps, Waze 

atp.) se speciálními restrikcemi. Pro návrh tras jsem vybral nejpoužívanější dopravní 

prostředek v logistice ŠA. Jde o soupravu LKW s tahačem 4x2 a návěsem s délkou ložné 

plochy 13,6 m, nosností 24 t a kapacitou nákladního prostoru 100 m3. U rozboru jednotlivých 

tras je obsažena tabulka zobrazující vzdálenostní rozdělení trasy v Německu a ČR. Tohoto 

rozdělení jsem následně využil v ekonomickém vyhodnocení. 

Při navrhování tras jsem nejprve vytvořil přímou trasu mezi závodem MB a dodavatelem. Tuto 

trasu jsem následně modifikoval přidáním zastávky na plnicí stanici, která splňovala podmínku 

o maximální zajížďce. Poté jsem zkontroloval, zda je na nebo v okolí trasy další plnicí stanice 

pro dodržení druhé podmínky, zajišťující možnost sekundární plnicí stanice. Pro většinu 

dodavatelů byly splněny obě podmínky. Dva dodavatelé podmínku výskytu sekundární PS na 

trase nesplnili, po konzultaci s kolegy z praxe a předpokladu brzké výstavby další LNG plnicí 

stanice v okolí Mladé Boleslavi, jsem se rozhodl udělat u těchto dodavatelů výjimku. Tyto 

výjimky jsou popsány u tras dotčených dodavatelů. 

Při plánování nedošlo kvůli poloze vůči dodavatelům k využití plnicích stanic PS Grünheide, 

PS Wustermark a PS Neuwied.  

Vizualizace tras je v příloze diplomové práce, část 13.1 a název jednotlivých mapových 

vizualizací odpovídá označení tras dodavatelů (např. Trasa Dodavatel 1). 

Trasa Dodavatel 1 - Oelsnitz 

Dodavatel 1 se nachází ve městě Oelsnitz v blízkosti Chemnitz a jeho týdenní objem dodávek 

je 14 FTL. Trasa vyhovující LNG vozidlům je totožná s běžnou trasou se zastávkou na PS 

Louny. Nedochází tak k žádné zajížďce. Délka trasy v ČR je 155 km, z toho 34 km na silnicích 

a dálnicích s mýtem. V Německu jde o 70 km, z toho 58 km s mýtným. Z vybraných dodavatelů 

je tento dodavatel nejblíže k závodu MB. Zároveň však nesplňuje podmínku dvou PS na trase, 

ale vzhledem k předpokladu brzké výstavby další LNG plnicí stanice na trase jsem ho i přesto 

do výběru zařadil. Při výstavbě zmiňované PS dojde k následnému splnění této podmínky.  

Tabulka rozložení trasy 1: MB - PS Louny - Oelsnitz 
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Trasa Dodavatel 2 - Goslar 

Poloha Dodavatele 2 je v průmyslové oblasti města Goslar. Získaná trasa kopíruje českou část 

trasy Dodavatele 1 až k městu Chemnitz, kde pokračuje dále na sever. V případě tohoto 

dodavatele se trasa skládá ze 155 km (34 km mýto) v ČR a 295 km (290 km mýto) v Německu. 

Tento dodavatel rovněž nesplňuje podmínku dvou PS na trase, ale za dříve popsaného 

předpokladu nové PS lze tohoto dodavatele uvažovat jako vhodného pro technologii LNG.  

Tabulka rozložení trasy 2: MB - PS Louny - Goslar 

 

Trasa Dodavatel 3 - Salzgitter 

Dodavatel 3 operuje ve městě Salzgitter a má týdenní objem 18 FTL. Trasa k tomuto 

dodavateli vede v ČR oproti předchozím dodavatelům po dálnici D8. Na českém území má 

trasa 132 km (79 km mýto), na německém 343 km (326 km mýto). Na trase se nachází PS 

Magdeburg a PS Lehre. Zvolená trasa tak splňuje obě podmínky. V případě výpadku obou 

stanic lze nouzově využít i PS Louny, dojde ale k prodloužení trasy o 86 km.  

Zavedení LNG u tohoto dodavatele může být vzhledem k aktuálnímu vývoji ve ŠA nevhodné. 

Dodavatel vyrábí motory a disponuje železniční vlečkou. Je tudíž snaha přepravované objemy 

přesunout ze silniční na železniční dopravu v rámci jiného projektu. Dodavatel je tudíž 

potencionálně vhodný pro technologii LNG, záleží ale na vývoji popsané situace.  

Tabulka rozložení trasy 3: MB - PS Magdeburg - Salzgitter 
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Trasa Dodavatel 4 – Schwäbisch Gmünd 

Tento dodavatel se nachází v jiné oblasti než ostatní. Město Schwäbisch Gmünd je na 

jihovýchod od ČR a česká část trasy je majoritně po dálnici D5. Trasa v ČR má 257 km (207 

km mýto) a 268 km (246 km mýto) v Německu. K plnění LNG lze využít PS Crailsheim nebo 

PS Nördlingen. Vzhledem ke vzdálenosti PS od závodu MB je ale vhodné u tohoto dodavatele 

nasadit LNG až po případné výstavbě plnicí stanice v okolí MB.  

Tabulka rozložení trasy 4: MB - PS Crailsheim - Schwäbisch Gmünd 

 

Trasa Dodavatel 5 - Hannover 

Dodavatel 5 má týdenní objem dodávek 5 FTL a nachází se na území aglomerace Hannover. 

Trasa v ČR je totožná jako v případě Dodavatele 3 a všech následujících dodavatelů. 

V Německu je pak podíl trasy 398 km (386 km mýto) s PS Magdeburg a PS Lehre.  

Tabulka rozložení trasy 5: MB - PS Magdeburg - Hannover 

 

Trasa Dodavatel 6 - Barsinghausen 

Dodavatel 6 se nachází v blízkosti města Barsinghausen a plánovaná trasa má na německém 

území 428 km (419 km mýto). Na plánované trase se nachází PS Magdeburg a PS Lehre.  

Tabulka rozložení trasy 6: MB - PS Magdeburg - Barsinghausen 
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Trasa Dodavatel 7 - Bielefeld 

Dodavatel 7 ve městě Bielefeld dodává 7 FTL týdně. Trasa z velké části kopíruje trasu 6 a od 

Barsinghausenu pokračuje dále na jihozápad, v Německu má trasa 508 km (428 km mýto) a 

k plnění pohonných hmot bude docházet v PS Magdeburg nebo PS Lehre.  

Tabulka rozložení trasy 7: MB - PS Magdeburd - Bielefeld 

 

Trasa Dodavatel 8 - Damme 

Dodavatel 8 je celkovou délkou trasy 660 km nevzdálenějším vybraným dodavatelem od 

závodu MB. Poloha města Damme umožňuje plnění LNG ve stanicích Magdeburg a Lehre. 

Trasa v Německu má 528 km (493km mýto) a v ČR jde o trasu po dálnici D8 se 132 km (79 

km mýto). 

Tabulka rozložení trasy 8: MB - PS Magdeburg - Damme 
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8 Ekologické a ekonomické vyhodnocení 

Pro určení ekologického a ekonomického vyhodnocení jsem počítal s provozem vozidel 

v kolečkové relaci. Tento provoz se skládá z trasy „prázdného“ LKW vezoucího obalový 

materiál směrem k dodavateli a druhé trasy „plného“ LKW vezoucího náklad skládající se 

z výrobního materiálu v obalech. V případě obalového materiálu jde o hmotnost 7 t, v případě 

výrobního materiálu pak o hmotnost 24 t. Součtem trasy k a od dodavatele tak vzniká relace 

v praxi označovaná jako „kolečko“. 

Použité naftové vozidlo pro kalkulaci spadá do emisní třídy EURO VI, což je v současné době 

nejvyšší označení nákladních vozidel. Do této třídy se řadí vozidla splňující aktuálně 

nejpřísnější ekologické limity a odvíjí se od ní například výše mýtného (viz. 8.2.1).  

8.1 Ekologické vyhodnocení 

V rámci ekologického vyhodnocení počítám provozní úsporu CO2 LNG vozidla oproti 

konvenčnímu naftovému vozidlu na daných relacích. Pro stanovení emisí CO2, a její případné 

úspory při použití paliva LNG, jsem použil program KALOGEMIS vytvořený ve spolupráci 

Dopravní fakulty Jana Pernera na Univerzitě Pardubice spolu se společností ŠA. Výpočet 

tohoto programu je založen na emisních faktorech vycházejících z chemických rovnic 

spalování paliva. Emisní faktor slouží vedle látkové bilance technologického procesu k výpočtu 

emisí. Emisní faktor je střední měrná výrobní emise typická pro určitou skupinu zdrojů dle § 2 

písm. f) vyhlášky č. 356/2002 Sb., v aktuálním znění. Emisní faktory zprostředkovaně slouží 

pro výpočet poplatků za znečišťování ovzduší podle § 19 zákona. Výsledkem výpočtu je 

hodnota kgCO2e. Tato jednotka vyjadřuje emisi daného skleníkového plynu založenou na 

potenciálu CO2 pro globální oteplování. Jinými slovy jde o takové množství emisí, které má 

ekvivalentní příspěvek ke vzniku skleníkového efektu jako dané množství oxidu uhličitého. [37] 

V rámci logistiky koncernu Volkswagen Group a vzhledem k výši těchto poplatků byla 

stanovena finanční hodnota emisí na 180 € z 1 tCO2e, tj. 4 890,60 Kč/tCO2e (dle kurzu ČNB 

27,17 Kč/€ ze dne 10.5.2020). Využití této hodnoty je vysvětlené v ekonomickém vyhodnocení. 

8.1.1 Naftové vozidlo 

Silniční nákladní vozidlo se vznětovým motorem na naftové palivo o dříve popsaných 

technických parametrech spadá má pro dané relace a části WTW analýzy následující výsledky 

emisí kgCO2:  
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Tabulka 17 - Emise CO2 naftového vozidla jednotlivých tras 

 

Následně jsem výsledky obou tras jednotlivých relací sečetl a vypočítal jejich finanční 

hodnotu. Průměrná finanční hodnota emisí na 1 km jízdy vychází u všech dodavatelů na  

4,7 Kč/km. Absolutní hodnota narůstá přímo úměrně ujeté vzdálenosti. Součet obou tras 

s vypočítanou finanční hodnotou emisí je zobrazen v této tabulce:  

Tabulka 18 - Emise CO2 naftového vozidla celých relací s finanční hodnotou 

 

8.1.2 LNG vozidlo 

Vzhledem k nízkému počtu LNG vozidel v praxi je relativně málo dat, dle kterých lze určit 

přesnou úsporu hladiny emisí CO2 tohoto LNG. Po konzultaci s kolegy z ŠA, zkušenostmi 

jednotlivých dopravců a údaji uváděnými výrobci vozidel předpokládám snížení emisí o 20 % 

oproti naftovým vozidlům. Jednotlivé části WTW analýzy mají tak pro toto palivo pro trasy 

jednotlivých dodavatelů tyto hodnoty:  
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Tabulka 19 - Emise CO2 LNG vozidla jednotlivých tras 

 

Pro potřeby následného porovnání jsem výsledky obou tras daných relací rovněž sečetl a 

vypočítal finanční hodnotu emisí jednotlivých relací. Výsledky jsou v následující tabulce: 

Tabulka 20 - Emise CO2 LNG vozidla celých relací s finanční hodnotou 

 

Průměrná finanční hodnota emisí CO2 na 1 km jízdy při použití paliva LNG činí 3,8 Kč/km.  

8.1.3 Srovnání  

Pro určení možné úspory emisí jsem srovnal součty emisí tras v rámci jednotlivých relací obou 

paliv spolu s finančními hodnotami těchto emisí na daných relacích. Výsledek tohoto srovnání 

je v následující tabulce: 
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Tabulka 21 - Úspora emisí CO2 LNG vůči naftě 

 

Vzhledem ke způsobu výpočtu ze srovnání vyplývá 20 % úspora emisí. Použití LNG paliva pro 

dané relace výrazně sníží dopady transportní logistiky na životní prostředí. Zároveň dojde ke 

snížení finanční hodnoty emisí. Hodnota této úspory činí v průměru 0,95 Kč/km, což je značný 

logistický náklad, který se promítne v ekonomickém vyhodnocení. 

8.2 Ekonomické vyhodnocení  

V rámci ekonomického vyhodnocení beru v potaz pouze náklady přímo spojené s provozem 

vozidel na relacích vybraných dodavatelů. Takové provozní náklady jsou tvořeny dvěma 

hlavními složkami, cenou pohonných hmot a mýtem. Výsledkem tohoto vyhodnocení jak tak 

porovnání cen za přepravu při použití naftového a LNG vozidla. Poslední složkou, kterou do 

provozních nákladů počítám, je finanční hodnota emisí. Nejedná se sice o přímé náklady, které 

je nutné v zobrazené míře platit, jde ale o předpokládanou částku v případě zpřísnění opatření 

ke snížení negativních dopadů dopravy. Zároveň se jedná o vyobrazenou částku sociální 

odpovědnosti logistických společností. U výsledné úspory jsou pak vysvětleny hlavní důvody 

rozdílů provozních nákladů jednotlivých paliv. 

Mezi náklady, které nejsou přímo spojené s provozem vozidel tak patří odpisy, servisní 

náklady, investiční náklady, silniční daň a veškeré finanční aspekty podnikání, tedy finance, 

které jsou pro dopravce ziskem. Cena přepravy pro ŠA od jednotlivých spedic je totiž založená 

na velkém množství faktorů. Ty faktory, které přímo souvisí s cenotvorbou, nejsem oprávněn 

popsat ve veřejné práci, protože dopravce ŠA vybírá v neveřejných výběrových řízeních. 

Pokud bych počítal pouze se zveřejnitelnými náklady, mohlo by dojít ke zkreslení výsledné 

ceny přepravy, což jsem vyhodnotil jako negativní a rozhodl jsem se tak pouze pro určení 

nákladů čistě spojených s přepravou na daných relacích.  
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Pro výpočet mýtného na území ČR jsem využil oficiálního kalkulátoru na webu MYTOCZ.EU 

provozovaného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Mýto na území Německa jsem vypočítal 

pomocí kalkulátoru IMPARGO.de. [38, 39] 

Aby došlo ke správnému určení spotřeby pohonných hmot, tak nepočítám s průměrnou 

spotřebou, nýbrž se dvěma spotřebami. Spodní hranici uváděnou výrobci vozidel beru jako 

spotřebu LKW s nákladem 7 t (obalový materiál) a horní hranici uváděnou výrobci jako 

spotřebu s nákladem 24 t (výrobní materiál). Spotřeba celé relace je tak součtem obou tras.  

8.2.1 Naftové vozidlo 

Naftové vozidlo použité pro kalkulaci má udávanou spotřebu nafty 27-29 l/100 km. Cena 

motorové nafty v době kalkulace činila 27,44 Kč/l. Logicky dochází k nárůstu spotřeby nafty při 

jízdě na delší vzdálenosti stejně tak jako je rozdíl mezi spotřebou při 7 t a 24 t nákladu. Mezi 

ujetou vzdáleností, spotřebou a cenou paliva je přímá úměra. Při těchto hodnotách jsou 

náklady spojené se spotřebou paliva na vybraných relacích následovné:  

Tabulka 22 - Spotřeba a cena nafty 

 

Dalším nákladem, který z provozu vozidla vyplývá, je mýto. V případě mýta na českém území 

nejde o nijak vysoké částky, zejména protože na našem území je menší část trasy. V případě 

Německa jde naopak o relativně vysoké částky, která se odvíjejí od počtu ujetých kilometrů na 

zpoplatněných úsecích. Relace ke vzdálenějším dodavatelů jsou tak výrazně dražší než ty k 

bližším dodavatelů. V následující tabulce jsou zobrazeny sečtené mýtné poplatky za obě trasy 

jednotlivých relací a kilometráž mýtných úseků (dvojnásobek počtu km za trasu k a od 

dodavatele): 
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Tabulka 23 - Mýto naftového vozidla 

 

Výsledné provozní náklady pak obsahují součet ceny paliva s cenou mýta a připočítal jsem 

ještě finanční hodnotu emisí. Z celkové částky jsem vypočítal průměrné náklady na 1 km 

provozu. Tento výpočet je znázorněn v tabulce níže:  

Tabulka 24 - Celkové provozní náklady naftového vozidla 

 

Z výsledků vychází vcelku jasný závěr, kdy s větší vzdáleností dodavatele rostou všechny tři 

složky provozních nákladů. Zejména v případě mýta jde s narůstající ujetou vzdáleností na 

území Německa o skokový nárůst nákladů, který je vidět u Dodavatele 3. Celková vzdálenost 

je výrazně nižší než dodavatelů 7 a 8, přesto ale jsou výsledné náklady na km o 0,5 Kč vyšší. 

Tento jev si vysvětluji nastavením sazby mýtného na projetých úsecích dopravních komunikací 

v Německu, kdy se výsledná částka nerozloží do ujeté vzdálenosti, jako u dalších dodavatelů. 

V případě mýta tak nejde o přímou úměru, záleží na sazbě mýtného v daném úseku. 

8.2.2 LNG vozidlo  

Kalkulace spotřeby paliva v případě LNG vozidla vychází z hodnot průměrné spotřeby 28-32 

kg/100 km. Cena LNG je vyčíslená na 25,0 Kč/kg. Výpočet je vztažen na stejné trasy jako u 
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naftového vozidla. V následující tabulce je znázorněná spotřeba paliva na jednotlivých relacích 

spolu s výslednou cenou za palivo: 

Tabulka 25 - Spotřeba a cena LNG 

 

Mýtné poplatky jsou prozatím v případě provozu na českém území stejné, jako u naftového 

vozidla, částka se tedy nijak neliší. Velký rozdíl je v provozu v Německu, kdy jsou vozidla na 

paliva ze zemního plynu (CNG, LNG) osvobozena od mýtných poplatků. To znamená, že 

v případě mýta na německém území jsou náklady nulové. Tento fakt se dramaticky projeví 

v celkové ceně mýtného, které tak představuje pouze cenu mýta za část relací v ČR, viz. 

tabulka: 

Tabulka 26 - Mýto LNG vozidla 

 

Součet všech tří složek provozních nákladů relací s LNG vozidly je zobrazen zde: 
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Tabulka 27 – Celkové provozní náklady LNG vozidla 

 

Z provozních nákladů je nejdražší složkou cena paliva. Vzhledem ke státní podpoře LNG 

vozidel v Německu formou odpuštění mýtných poplatků je cena mýtného složena pouze 

z mýta v ČR. Celkové provozní náklady jsou nižší než u naftového vozidla, a to zejména 

z důvodu nižších mýtných poplatků. Podrobné srovnání je v následující podkapitole.  

8.2.3 Srovnání 

Pro srovnání provozních nákladů vycházím z následující tabulky:  

Tabulka 28 - Úspora provozních nákladů LNG vůči naftě 

 

V rámci jednotlivých složek provozních nákladů dochází největší úspoře u ceny mýta, což je 

způsobeno dříve popsaným důvodem nulových mýtných poplatků na části relací v Německu.  

V případě pohonných hmot nedochází k zásadní úspoře, a to vzhledem k vyšší spotřebě LNG. 

Při nákladu 7 t je částka za LNG nižší než částka při stejném nákladu u nafty i přes vyšší 

spotřebu. Tento rozdíl je však snížen vyšší cenou paliva při nákladu 24 t, kdy je spotřeba LNG 

vyšší než spotřeba nafty, přestože je cena LNG nižší než cena nafty.  
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Finanční hodnota mýtného vychází z úspory emisí a její snížení přímo úměrně odpovídá 

snížení emisí CO2 a úspora provozu LNG tak činí 20 % z finanční hodnoty u nafty. Přesné 

důvody jsou popsány v rámci ekologického vyhodnocení. 

Pro jednotlivé relace se absolutní úspora nákladů při použití paliva LNG pohybuje mezi  

17-30 % provozních nákladů naftového vozidla. Jelikož je největší úspora na ceně mýta, 

dochází tak k vyšší úspoře na těch relacích, kde je cena mýta v Německu vyšší u naftových 

vozidel. Úspora nákladů na km provozu procentuálně koresponduje s absolutní úsporou. 

Z výpočtu plyne, že provozní náklady LNG vozidla jsou nižší. Rozdíl je 2,5-5,6 Kč/km, což je 

při vysokého nájezdu km znatelná částka, která může pozitivně ovlivnit nárůst počtu LNG 

vozidel v provozu.  

Jak jsem zmiňoval v úvodu této kapitoly, jedná se o náklady čistě spojené s provozem vozidla. 

Výsledná úspora tak může být vzhledem k dalším nákladům (pořizovací cena, servis atd.) 

nižší, případně až záporná. Největší rozdíl by v tomto případě pravděpodobně činili investiční 

náklady při koupi nového vozidla. Pořizovací cena LNG vozidla je 1,5x větší než pořizovací 

cena naftového vozidla (cena zmiňovaná konfigurace naftového vozidla začíná na 2,5 mil. Kč) 

a očekávaná životnost u obou vozidel je 10 let. Při takovýchto podmínkách ale předpokládám, 

že úspory spojené s uváděnými provozními náklady budou vyšší než rozdíl zbylých nákladů a 

celkové náklady LNG vozidla budou i tak nižší. Bohužel neexistují zdroje, ze kterých by šlo 

toto tvrzení ověřit. Žádné existující LNG vozidlo zatím nemá vytvořenou analýzu nákladů 

životního cyklu.  
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9 Závěr 

V diplomové práci jsem podrobně zpracoval technologické aspekty konvenčních paliv nafty a 

benzínu spolu s alternativními palivy jako jsou bionafta, ethanol, LPG, vodík, CNG a LNG. 

Zabýval jsem se zejména provozními vlastnostmi jednotlivých paliv, aktuálním stavem 

technologií a připraveností infrastruktury. Na základě jednotlivých aspektů jsem určil silné a 

slabé stránky jednotlivých paliv. V úvodu práce jsem nastínil současnou problematiku 

transportní části logistického řetězce, zejména narůstající počet silničních vozidel a s tím 

spojené zvyšování dopadů dopravy na životní prostředí. S ohledem na vysvětlené problémy 

jsem u jednotlivých paliv zvažoval jejich potenciál využití v nákladní silniční dopravě, která má 

velký podíl na znečišťování ovzduší.  

Rozborem jednotlivých paliv jsem došel k závěru, že nejlepší alternativou z provozního a 

ekologického hlediska je pro silniční nákladní dopravu na krátké vzdálenosti CNG, které má 

již relativně dobrou infrastrukturu včetně sítě plnicích stanic a efektivita je pro nízké až střední 

hmotnosti dostatečná. Naopak jako nevhodná paliva pro silniční nákladní dopravu hodnotím 

ethanol a LPG, která svou efektivitou nekonkurují motorové naftě a jsou výrazně méně 

ekologická než dále zmiňovaná paliva. 

Z hlediska čistoty provozu je pak jednoznačně nejlepší technologie palivových článků 

čerpajících energii z vodíku. V případě tohoto paliva musí ale ještě dojít k technologickému 

pokroku a z mého pohledu není vodík v současnosti připraven pro reálné použití v praxi 

v transportní logistice. Jde zejména o náklady spojené s výrobou vodíku, tedy jeho separací 

od ostatních prvků a následným stlačením. Využití vodíku jako paliva tak prozatím vidím v 

oblasti manipulační techniky. 

Ve střednědobém časovém horizontu je pro dopravu na středních a dlouhých vzdálenosti 

nejlepší variantou alternativního paliva zemní plyn ve formě LNG. Efektivitou je toto palivo 

vzhledem k technickým a chemickým vlastnostem schopné konkurovat naftovým silničním 

vozidlům. Zároveň má provoz vozidel na LNG, vzhledem k výrazné míře státní podpory, 

potenciál ke snížení provozních nákladů. Předpokladem rozšíření LNG je velká míra investic 

do budování infrastruktury plnicích stanic. Vzhledem k současnému stavu je možné LNG 

vozidla využít pouze za velmi omezených podmínek na konkrétních transportních konceptech 

a předem stanovených trasách.  

Stěžejní částí diplomové práce je návrh strategie pro nasazení LNG vozidel do transportní 

logistiky společnosti Škoda Auto a.s.. Pro návrh strategie jsem vycházel ze strategických 

dokumentů EU a ČR, ze kterých vyplývá budoucnost vývoje použití technologie LNG, a 

zároveň z provozních parametrů paliva LNG a jeho potenciálu pro silniční nákladní dopravu.  
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Pro tvorbu návrhu strategie jsem na základě konzultací s kolegy z praxe stanovil 4 omezující 

faktory. První faktor transportní tokem a koncept na INBOUND přepravu přímých jízd. 

Následně jsem určil faktory, dle kterých jsem vybral jednotlivé dodavatele na základě 

současného stavu infrastruktury plnicích stanic. Posledním faktorem jsem vytyčil možné 

objemy dodávek pro návrh strategie.  

Na základě uváděných faktorů jsem vybral celkem 8 vhodných dodavatelů v Německu. Tyto 

dodavatele jsem zasadil do mapy společně s plnicími stanicemi v provozu. Za využití 

programu PTV Map&Guide jsem vytvořil možné trasy k jednotlivým relacím splňující mnou 

stanovené podmínky provozu. Jednotlivé trasy jsem v obou státech rozdělil na úseky s mýtem 

a bez mýta. Jako součást návrhu tras jsem v práci zahrnul i jejich grafický výstup ze 

zmiňovaného programu.  

Pro provoz na jednotlivých trasách jsem poté udělal ekologické a ekonomické vyhodnocení. 

V rámci ekologického vyhodnocení jsem porovnal emise CO2 provozů vozidel na LNG a 

motorovou naftu a stanovil úsporu emisí v případě LNG vozidla. Pro výpočet emisí jsem 

pracoval s předpokladem snížení emisí o 20 % v případě paliva LNG.  

Tabulka 29 - Závěr ekologického vyhodnocení 

 

Zároveň jsem pro obě paliva stanovil finanční hodnotu vypuštěných emisí CO2, kterou jsem 

započítal v ekonomickém vyhodnocení jako složku provozních nákladů. Jako další složky 

provozních nákladů vozidel na obě paliva počítám cenu pohonných hmot a mýtné poplatky 

na daných úsecích dříve stanovených tras. Úspora plynoucí z ekonomického vyhodnocení 

provozu je zobrazena v následující tabulce:  
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Tabulka 30 - Závěr ekonomického vyhodnocení 

 

Z provozního hlediska tak LNG palivo na daných relacích vypouští méně emisí CO2 a jeho 

provoz je levnější.  

Během zpracování této diplomové práce jsem se potýkal s nedostatkem informací o některých 

alternativních palivech. Zejména pak téměř neexistují žádné statistiky vyhodnocující reálný 

provoz vozidel na sledovaná alternativní paliva. 

Zvyšující se společenský tlak a celosvětová snaha o snižování dopadů dopravy na životní 

prostředí dle mého pohledu urychlí rozšíření jednotlivých alternativních paliv. U některých 

bude toto rozšíření trvat delší dobu a bude zapotřebí velkého technologického pokroku. 

Některá paliva jsou již v současnosti připravená začít nahrazovat konvenční paliva v dopravě 

a pozitivně tak ovlivnit vývoj situace na naší planetě. Zároveň mohou nabízet zajímavé 

možnosti finančních úspor pramenících z provozních výhod alternativních paliv.  
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