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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na téma alternativních pohonů motorových vozidel a je-

jich podporu z pohledu jak globálního, tak z pohledu České republiky. Teoretická část této 

práce se zabývá příčinou vzniku a zájmu o vývoj alternativních pohonů a porovnání vlast-

ností konvenčního a alternativního pohonu, včetně zhodnocení emisí. Dále je v této části 

sepsán stručný přehled alternativních pohonů a jejich vlastností. Praktická část je zaměřena 

na prezentaci konkrétních způsobů podpory alternativních pohonů. Kapitoly v této bakalář-

ské práci seznamují čtenáře s principy fungování, technickými náležitostmi, nezbytnými 

komponenty, výhodami a nevýhodami konkrétních alternativních pohonů, problematikou 

dostupnosti čerpacích stanic a aktuálními trendy. Infrastruktura na území České republiky je 

zobrazena pomocí map. Na závěr obsahuje bakalářská práce popis modelované studie pro 

představu návratnosti investice do alternativního pohonu. 

 

Klíčová slova: alternativní pohon, infrastruktura pro alternativní pohony, elektromobilita, 

emise.

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the issue of alternative drives of motor vehicles and the global 

and the Czech Republic‘s attitude for support them. The theoretical part of this thesis deals 

with the cause of the origin and interest in the development of alternative drives and the 

comparison of the characteristics of conventional and alternative drives, including the eva-

luation of emissions. Next is a brief overview of alternative drives and their properties. The 

practical part is focused on presenting specific ways of supporting alternative drives. The 

chapters in this bachelor thesis present to the readers the principles of functioning, technical 

requirements, necessary components, advantages and disadvantages of specific alternative 

drives, availability of alternative infrastructure and current trends in this sphere. In-

frastructure on the territory of the Czech Republic is displayed on maps. In conclusion, the 

bachelor thesis describes a model study for the idea of return on investment in alternative 

drive. 

 

Keywords: alternative drive, alternative drive infrastructure, electromobility, emissions. 
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ÚVOD 

V této bakalářské práci bude analyzována problematika alternativních zdrojů energie pro 

motorové dopravní prostředky a jejich podpora ze strany České republiky. Práce bude roz-

dělena na několik částí. 

V první části bude popsána současná doprava a její závislost na spalování fosilních paliv. 

Dále budou popsány ekologické a zdravotní dopady emisí spalovacích motorů. 

V další části budou porovnávány alternativní pohony s konvenčními a zhodnocení jejich 

výhod a nevýhod. 

Další část bude věnována soupisu alternativních paliv a jejich jednotlivých vlastností. Zde 

také budou prezentovány konkrétní automobily s alternativním pohonem. 

V další kapitole bude popsáno světové uvědomění si dopadů spalování fosilních paliv a po-

činy světových vlád v oblasti oproštění se od těchto paliv a snahy vydat se směrem k podpoře 

alternativních paliv. Zhodnocen bude také přístup Evropské unie v této oblasti, a nakonec 

přístup samotné České republiky. 

V poslední kapitole teoretické části bude popsána snaha výrobců automobilů o menší emise 

a investice automobilek do alternativních pohonů. 

Úvod praktické části práce začne popisem boje s emisemi některých velkých světových 

lídrů. Následovat bude popis programu Evropské unie ve snaze stát se lídry v dekarbonizaci. 

V části věnované podpoře České republiky alternativním pohonům budou prezentovány re-

sorty české vlády bojující za čistější mobilitu.  

Následuje popis podpory alternativní infrastruktury na území České republiky a přehled čer-

pacích a dobíjecích stanic. 

V další části budou představeni distributoři elektrické energie a zemního plynu, kteří se v tu-

zemsku také čistější mobilitě věnují. 

Poslední část bude věnována modelu případové studie návratnosti investice do elektromo-

bilu. 
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1 PROBLEMATIKA DNEŠNÍ DOPRAVY 

Veškeré motorové dopravní prostředky potřebují pro svůj pohon nějaké palivo. Současná 

doprava je z velké části závislá na spalování fosilních paliv. Nejedná se pouze o přímé ropné 

produkty ale například i o elektřinu v současnosti masově získávanou zpracováním uhlí.  

Současná doprava, jejíž globální význam stále roste, je závislá na energii z neobnovitelných 

zdrojů, a tudíž trvale neudržitelná. Pokud můžeme opomenout fakt, že zásoby fosilních paliv 

se tenčí, a v budoucnu nebude možné z nich dále čerpat, je nutné řešit více aktuální problém, 

a to ten, že těžba a spalování fosilních paliv představuje obrovskou zátěž pro životní pro-

středí. Velkým problémem je zejména produkce skleníkových plynů a jiných znečišťujících 

látek, které jsou škodlivé nejen pro zdraví obyvatel Země, ale i pro planetu samotnou. Nut-

nost vývoje a aplikace alternativních paliv je tedy více než zřejmá.  

Emise skleníkových plynů z dopravy stále roste. V Evropské unii tvoří emise z dopravy 

velkou většinu celkových emisí způsobených lidskou činností. Doprava představuje jedno 

z nejvíce problematických odvětví z pohledu produkce škodlivin. [18] 

Fosilní paliva jsou dočasným řešením a je ve světovém zájmu se od závislosti na nich od-

poutat. Spaliny unikající do ovzduší jsou velký zdravotní problém, který je často opomíjený. 

[2] 

1.1 Zdravotní dopady dopravních emisí 

Výfukové emise z motorových vozidel jsou v současné době obrovský celosvětový ekolo-

gický, a také zdravotní problém. Množství a míra škodlivosti emisí závisí na několika fak-

torech. Zejména záleží na druhu použitého paliva, stavu motoru a také přítomnosti mecha-

nismu schopného emise snížit (katalyzátoru či jiného filtru). [2] 

1.1.1 Sledované toxikanty spalovacích motorů a jejich škodlivost 

 Oxidy dusíku (NOx) – Oxidy dusíku (souhrnné označení pro oxid dusný, dusnatý a 

dusičitý) způsobují narušení imunity a funkcí plic. Dále jsou oxidy dusíku součástí 

reakcí vedoucích ke vzniku přízemního ozonu. 

 Přízemní ozón (O3) – Snižuje schopnost plic vykonávat běžné funkce. 

 Prachové částice (PMx) – Způsobují respirační potíže, jsou to nosiče patogenních 

látek a těžkých kovů. 
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 Oxid uhelnatý (CO) – Snižuje vazebnou kapacitu krve na kyslík a zhoršuje kardi-

ovaskulární onemocnění. Oxid uhelnatý je výbušný plyn, schopný oxidovat na CO2. 

 Oxid uhličitý (CO2) – Nejvýznamnější původce skleníkového efektu, a tedy nepříz-

nivého ohřevu planety. 

 Těkavé organické látky (VOC) – Karcinogenní látky poškozující mozek a jiné or-

gány. 

 Benzen – Neurotoxická látka a karcinogen. 

 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) – Látky poškozující plíce, potenciálně 

karcinogenní. 

 Oxid siřičitý (SO2) – Původce kyselých dešťů, inhibitor fotosyntézy. 

 Další toxikanty jako aldehydy, dichlorethan, butadien, styren, toluen. [2] 

 

 

 

Obrázek 1: Procentuální složení emisních spalin vznětového motoru [4] 

Zdravotně rizikové emise v přízemních vrstvách atmosféry jsou příčinou předčasných úmrtí 

lidí. V Evropské unii činí předčasná úmrtí z důvodu škodlivých částic v ovzduší přibližně 

400 tisíc ročně. Pouze v České republice se eviduje 6 až 10 tisíc předčasných úmrtí za rok. 

Pro srovnání, úmrtí v důsledku automobilových nehod činí v průměru 39 tisíc úmrtí za rok 

v Evropské unii, z toho až tisíc úmrtí v České republice. [7] 
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2 KONVENČNÍ VERSUS ALTERNATIVNÍ POHONY 

V současné době většina složek dopravy stojí na ropě. Benzín a nafta jsou celosvětově velice 

oblíbené díky svým četným výhodám. Jedná se zejména o velký dojezd, výkonnost či do-

stupnost jak samotného paliva, tak i vozů jezdících na konvenční paliva. Stále je obrovský 

výběr vozidel jak s naftovým pohonem, tak s benzínovým. Vozů s alternativním pohonem 

tak obrovské množství není. Za tímto faktem pravděpodobně stojí zkušenosti výrobců auto-

mobilů, které jsou u vozidel s konvenčním pohonem obrovské, zatímco kupříkladu techno-

logie elektromobilů je stále takříkajíc v plenkách, nemluvě o vodíkovém pohonu. [3] 

Další neopomenutelnou překážkou v rozvoji alternativní dopravy je její finanční náročnost. 

Zde hraje roli zejména nesériovost výroby, která je zapříčiněna nízkou oblibou alternativních 

paliv. Stále je z ekonomického hlediska výhodnější investovat do automobilu na benzín či 

naftu, protože vychází několikanásobně levněji oproti vozidlu s alternativním pohonem. I 

když jsou náklady na provoz vozidla na kterékoliv alternativní palivo ve většině případů 

několikanásobně nižší než provozovat vozidlo na benzín či naftu, pořizovací cena způsobuje, 

že se investice není schopna vrátit. Tento problém je zapříčiněn nižší životností vozidla na 

alternativní pohon oproti konvenčnímu pohonu. Například baterie u elektromobilu se zne-

hodnotí mnohem dříve, než se investice může stihnout vrátit. Stejně jako kterékoliv elek-

trické zařízení, které často vybíjíme a nabíjíme, i akumulátor elektromobilu po několika le-

tech ztratí funkčnost. S akumulátorem odejde i celý elektromobil, jelikož akumulátor je na 

elektromobilu to nejhodnotnější. [8] 

Dalším z rozdílů mezi alternativním a konvenčním pohonem je samotná infrastruktura. Čer-

pací stanice s benzínem a naftou jsou doslova na každých několika kilometrech. I když ce-

losvětově infrastruktura pro alternativní paliva v podobě čerpacích i dobíjecích stanic roste, 

stále má, co se týče množství běžných čerpacích stanic, co dohánět. Cesta do méně rozvinuté 

země s elektromobilem může přinést nepříjemnosti, které s cestováním vozem na konvenční 

palivo nehrozí. [9], [10] 

Aktuální pokročilost vývoje vozidel s alternativním pohonem není vyhovující. Před vývojáři 

je ještě obrovské množství testování, výzkumů, a hlavně také investic do tohoto odvětví. Zdá 

se, že zatím jedinou výhodou vozidel na alternativní pohon oproti těm konvenčním jsou 

nižší, nebo žádné emise výfukových plynů. Tento fakt je ovšem v dnešní době obav z kli-

matických změn velmi významný. [8] 
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3 ALTERNATIVNÍ PALIVA 

Alternativní paliva pro motorovou dopravu je souhrnné označení pro pohonné hmoty s žád-

nou, nebo výrazně nižší hodnotou emisí škodlivin v porovnání s konvenčními pohony. Jsou 

to látky, které mají do budoucna oprostit svět od závislosti na ropných produktech v dopravě, 

a zároveň zachovat určitou úroveň dopravy v globálním měřítku. Podpora alternativních pa-

liv je ve své podstatě nejdůležitějším krokem k udržitelnosti dopravy. Vývoj v této oblasti 

musí směřovat k ekologicky výhodnějším řešením. [3] 

Existuje mnoho důvodů pro zavádění alternativních paliv v dopravě, zejména jde o řešení 

otázky rostoucí spotřeby paliv, snížení množství exhalací a ochranu planety před dopady 

klimatických změn.  

Přestože některá takzvaná alternativní paliva pro motorovou dopravu mají přímou souvislost 

s těžbou ropy (kupříkladu LPG, což je zkapalněný ropný plyn, získávaný při její těžbě), stále 

jsou považovány za alternativní, z hlediska jejich nižších emisních exhalací oproti konven-

čním palivům. [3] 

Podle zásad Evropské unie dělíme paliva v motorové dopravě na konvenční a alternativní. 

Konvenčními palivy nazýváme pouze benzín a naftu. Všechna ostatní paliva využitelná 

v motorové dopravě spadají pod název alternativní paliva. [6] 

3.1 Za alternativní paliva pro motorovou dopravu se považují: 

 ropný plyn (LPG) 

 stlačený zemní plyn (CNG) 

 zkapalněný zemní plyn (LNG) 

 bionafta 

 nafta s nízkým obsahem síry 

 paliva s využitím alkoholů 

 vodík 

 elektřina 

 další vyvíjená paliva [3], [11] 

Přestože produkce emisí ze spalování těchto takzvaných alternativních paliv (vyjma nefosil-

ního vodíkového pohonu a elektřiny) není zdaleka tak razantní jako u nejvyužívanější nafty 
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a benzínu, stále se zde jedná o vedlejší produkty těžby fosilních paliv. Tento fakt opět pou-

kazuje na to, jak hluboce jsme na těchto nerostných surovinách závislí, a jak velmi jsou 

investice tímto směrem důležité. 

3.2 Přiblížení vlastností jednotlivých alternativních paliv 

3.2.1 LPG 

Zkapalněný ropný plyn (Liquefied Petroleum Gas) je tlakem zkapalněná směs uhlovodíků 

propanu a butanu. Používá se jako doplňkové palivo u spalovacích motorů. Je zařazeno mezi 

alternativní paliva, nicméně toto palivo má přímou souvislost na ropu, jelikož se získává při 

její těžbě.  

LPG lze získat z primárního a sekundárního zpracování ropy, a také ze zemního plynu. Al-

ternativnost tohoto paliva je tedy spekulativní a státní koncepce ho v plánu mobility budouc-

nosti cíleně opomíjí, jelikož je jeho potenciál limitován zásobami ropy. 

Výhodami LPG pohonu jsou v prvé řadě plnící stanice. Síť LPG stanic je České republice 

poměrně hustá a doplnění tohoto paliva tedy není nijak zvlášť problémové. Vozidlo s LPG 

pohonem má také oproti čistě konvenčnímu pohonu nižší provozní náklady, větší dojezd a 

samozřejmě také nižší podíl emisí. 

Nevýhodami zkapalněného ropného plynu jsou náročnost přestavby, snížení výkonu vozidla 

po přestavbě a také nemožnost parkování v krytých městských parkovacích domech, z dů-

vodu nebezpečí výbuchu palivové nádrže. [3], [12] 

 

 

Obrázek 2: Automobil Volkswagen Polo obohacen o pohon LPG [13] 
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3.2.2 CNG a LNG 

Stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) je ekologičtější a levnější alternativa k ben-

zínu a naftě. Zkapalněný zemní plyn (Liquefied Natural Gas) je zemní plyn upravený pro 

přepravu a uskladnění.  

Zemní plyn pro motorovou dopravu neboli CNG se běžně využívá v domácnostech. Jeho 

hlavní složkou je metan. Tato látka je jako alternativní palivo oblíbená z důvodu své ko-

merční dostupnosti a svým vlastnostem v oblasti spalování. [3] 

Výhodou CNG oproti kapalným ropným palivům je jeho bezpečnost a šetrnost k přírodě. 

Okolí není v nebezpečí ani při případném úniku. Dalšími výhodami stlačeného zemního 

plynu jako alternativního paliva jsou nižší emise škodlivin, dostupnější cena paliva a v kom-

binaci s konvenčním pohonem se CNG pyšní velkým dojezdem. CNG vozy splňují již bu-

doucí ekologickou normu EURO.  

Nevýhodami jsou zejména náročnost a finanční náročnost přestavby automobilu. Dále také 

ne příliš hustá síť čerpacích stanic s tímto palivem a závislost zejména České republiky na 

importu z ostatních zemí, jelikož české zásoby zemního plynu jsou chudé. [3], [14] 

 

   

Obrázek 3: Automobil Opel Zafira Tourer obohacen o pohon CNG [15] 
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3.2.3 Bionafta 

Bionaftou nazýváme palivo vyrobené procesem esterifikace rostlinných olejů či živočišných 

tuků, a to i těch už použitých, například odpad z restauračních zařízení. Bionafta je ekolo-

gické palivo užívané v naftových motorech. Naftový motor zvládne bez problémů příměs 

bionafty v klasické ropné naftě do koncentrace přibližně 20 %. V dnešní době je kladen 

důraz na spotřebu tohoto paliva a výrobci pohonných hmot v zemích Evropské unie mají 

dokonce povinnost ředit ropnou naftu bionaftou v koncentraci alespoň 5 %. [6] 

Některé automobilky vydaly soupis svých vozů, které mohou jezdit na vysoké koncentrace 

bionafty v naftě z ropy. V některých typech motorizace lze tankovat naftu s příměsí bionafty 

až 30 %. U některých výrobců existují konkrétní vozy s funkčností dokonce i na stoprocentní 

bionaftě. 

U čerpacích stanic v České republice, ale i jinde v Evropě je možné se setkat s palivem 

s názvem směsná motorová nafta neboli Eko diesel, která je naftou s příměsí 31 % bionafty. 

Výhodami bionafty jsou zejména pro motor vozu lepší mazací schopnosti oproti fosilní naftě 

a menší objem spalin při spalovacím procesu. Bionafta také nevyžaduje žádné speciální pod-

mínky pro své uskladnění. 

Bionafta má ovšem také výrazné nevýhody. Zejména se jedná o vysokou energetickou ná-

ročnost výrobního procesu. Bionafta má sice nižší emisní hodnoty než fosilní nafta, avšak 

emise oxidů dusíku jsou velmi vysoké, dokonce vyšší než u klasické konvenční nafty. Čer-

pání bionafty s sebou také nese riziko poškození motorových komponentů z důvodu svých 

odlišných vlastností oproti ropné naftě jako je silnější rozpustnost a vznik mastných kyselin 

při kontaktu s vodou, což může způsobit korozi palivového systému. [3], [6], [11] 

3.2.4 Biopaliva a paliva s využitím alkoholů 

Biopaliva jsou paliva vyrobená z biomasy. Tyto látky nejsou schopny nahradit stávající fo-

silní paliva, nicméně odhad pokrytí spotřeby paliv České republiky biopalivy se pohybuje 

mezi 15 a 20 %. Mezi nejdůležitější biopaliva vyrobená z biomasy patří kromě výše zmíněné 

bionafty metanol a etanol.  

Etanol a metanol se získávají z rostlinných škrobů a cukrů. Jsou to paliva energeticky velice 

hodnotná. Dají se použít jako ekologické palivo pro konvenční spalovací motory. Nedostat-

kem etanolu je jeho vaznost na vodu, což může způsobit korodování palivového systému. 

Tento nedostatek lze ovšem vyřešit příměsí aditiva. 
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V zemích Evropské unie může být obsah etanolu ve směsných palivech na úrovni 5 %. V ji-

ných částech světa se koncentrace etanolu ve směsných palivech pohybují v 20 % příměsích. 

Tento krok umožňuje snížení závislosti země na importu ropy a zároveň sekundární zhod-

nocení zemědělských přebytků. [6], [11] 

3.2.5 Vodíkový pohon 

Vodíkový pohon dopravních prostředků je palivem budoucnosti. Mohl by reálně nahradit 

naši dnešní hlavní technologii – vozidla na konvenční pohon. Vodík je v podstatě nevyčer-

patelným zdrojem paliva, nicméně je nutná jeho výroba, která je zatím docela náročná.  

Nicméně vodík jako palivo pro dopravu je velmi žádanou alternativou, jelikož jediným pro-

duktem spalování je vodní pára. Projekty na vývoj tohoto systému jsou finančně velmi pod-

porované ze strany Evropské unie. 

Využití vodíku v dopravě má dvě možnosti. Vodík můžeme použít formou palivového 

článku, který dodává energii elektromotoru. Děje se tak z důvodu jeho reakce s kyslíkem 

obsaženým ve vzduchu, při které se uvolňuje energie a vedlejší produkt je voda. Při této 

možnosti hovoříme o takzvaném hybridním pohonu. Výhodou vodíkového pohonu oprosti 

elektrickému je snadnější skladovatelnost.  

Druhou možností je využití vodíku jako samotného paliva. Vodík se spaluje v nádobě po-

dobné motoru na konvenční pohon a vedlejším produktem je opět voda. Velkými nevýho-

dami této verze využití vodíku je nebezpečí vzniku výbuchu při jeho úniku a také finančně 

velmi náročná výroba. [3], [6], [16] 

 

Obrázek 4: Automobil BMW Hydrogen 7 poháněný kapalným vodíkem [17] 
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3.2.6 Elektřina 

Elektrický pohon je výhodný především tím, že neprodukuje emise (za předpokladu, že 

elektřina do vozidla vložená je vyrobena čistou energií). Provoz elektromobilu je tedy vy-

soce ekologický. Na vývoji elektricky poháněných vozidel se neustále pracuje. Zatím nej-

větší nevýhodou takového automobilu je jeho dojezdová vzdálenost na jedno nabití. Zásadní 

je také vybudování sítě dobíjecích stanic. 

Výhodami elektromobilů jsou tedy zejména tichý a bezemisní chod motoru a relativně levný 

provoz (oproti konvenčním palivům). Výhodou je také bezpochyby nízká náročnost na ser-

vis vozu, jelikož je motor elektromobilu oproti motoru automobilů na konvenční paliva ve-

lice zjednodušen. Dále můžeme jako plus označit možnost příspěvků a dotací pro zájemce o 

koupi elektromobilu. 

Nevýhodami elektricky poháněných vozů jsou drahé akumulátory s velmi nízkou životností. 

Dále také neúplná infrastruktura dobíjecích stanic (vzhledem k malému dojezdu elektromo-

bilu) a v neposlední řadě neexistující sériová výroba, která se odráží na velmi vysoké poři-

zovací ceně. [3], [6], [8], [10] 

 

 

Obrázek 5: Automobil Nissan Leaf s elektrickým pohonem [19] 

3.2.7 Další vyvíjená paliva 

Dalšími palivy, s kterými se do budoucna v automobilové dopravě počítá jsou například 

biobutanol, bioplyn, takzvané kapalné uhlí a tak podobně. Tato paliva mají přírodní původ 

a jsou ve fázi experimentů. [11] 
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3.2.8 Hybridní pohony  

Výhody a nevýhody automobilů na různé alternativní pohony už známe. Vozidlo s hybrid-

ním pohonem je určitým mezičlánkem mezi elektromobilem a automobilem s konvenčním 

pohonem. Jejich kombinací získáme automobil s výhodami elektromobilu implementova-

nými do klasického vozu na fosilní paliva.  

Tato alternativa se dvěma poháněcími zdroji (obvykle kombinace spalovacího motoru a 

elektromotoru) šetří a využívá energii získanou zpětně například bržděním nebo při jízdě 

z kopce. Kombinuje výhody obou verzí a jejich nevýhody nemají takový dopad. Uživatel 

tak může těžit například z bezemisní jízdy a zároveň se nemusí obávat krátkého dojezdu, 

nebo nemožnosti elektromobil dobít. Výrobci automobilů produkují nová auta s vylepše-

ními, která dělají klasický konvenčně poháněný automobil ekologičtějším a zároveň stále 

dostupným na běžném trhu. [3] 

3.2.8.1 Druhy hybridních pohonů 

Podle uspořádání součástí motorové soustavy se u hybridních automobilů rozlišuje několik 

verzí. Sériovým hybridem nazýváme automobil, který pro svůj přímý pohon používá pouze 

elektromotor napájený spalovacím agregátem. Paralelní systém hybridního vozidla využívá 

ke svému pohonu přímo spalovací motor a elektromotor pohání pouze nápravy prostřednic-

tvím redukce. Spojením zmíněných dvou systémů vznikne kombinovaný pohon. Tento může 

pohánět hnací nápravu prostřednictvím jak elektromotoru, tak i spalovacího motoru, pří-

padně oběma najednou. [3], [2] 

Dělení hybridních vozidel podle úlohy elektromotoru ve voze: 

 Micro hybrid – tento typ vozu se za hybrid v podstatě považovat nedá. Celou dobu 

jízdy potřebuje vůz k pohonu spalovací motor. Automobil je pouze obohacen o tak-

zvaný systém Start-Stop. 

 Mild hybrid – elektromobil v tomto voze je využíván jako pomocník spalovacího 

motoru. V takovém voze je možno použít méně výkonný a úspornější spalovací ag-

regát, protože elektromotor výkon spalovacího motoru znásobuje. 

 

 Full hybrid – vůz s tímto systémem je schopen jet do vybití elektromotoru pouze na 

elektřinu. Po vyčerpání akumulátoru opět sepne spalovací motor a jízda pokračuje. 
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 Plug-in hybrid – vůz s tímto pohonem lze napojit do zásuvky a prodloužit tím dojezd 

na čistě elektrickou energii. [20] 

 

 

 

Obrázek 6: Schéma palivové soustavy vozidla s plug-in hybridním pohonem [21] 
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4 ODKLON SVĚTA OD FOSILNÍCH PALIV 

Nález a využívání fosilních paliv, tedy ropy, uhlí a zemního plynu se stalo v posledních 

desetiletích celosvětovým trendem. Svět ovšem poznal nesprávnost tohoto počínání zejména 

na jevech klimatických změn. V současné době se státy snaží upustit od závislosti na těchto 

nerostných surovinách a využívat čistější zdroje energie z obnovitelných zdrojů, jako je so-

lární, větrná či vodní energie. 

Náklonnost k čisté energii z obnovitelných zdrojů a cesta k ní je výrazněji řešena až v po-

sledních desetiletích, kdy následky emisí již začínají být více než patrné. Doprava je celo-

světově jedním z největších působitelů klimatických změn, nicméně doprava jako taková je 

klíčovou složkou globální ekonomiky. Svět si zkrátka bez dopravy již nemůžeme představit. 

Právě proto je nutné investovat do výzkumu a vývoje inovativních technologií v tomto 

směru, aby doprava z naších zemí nevymizela, ale zároveň přestala škodit globálnímu kli-

matu a zdraví lidí. [18] 

Zastupitelé států celého světa vytvářejí v posledních letech různá opatření a strategické plány 

pro změnu současného stavu k lepšímu. Všechny členské státy jsou v rámci Rámcové 

úmluvy Organizace spojených národů zavázány ke snižování emisí skleníkových plynů. 

S tím jde ruku v ruce kontrola spotřeby energie, úsporná energetická opatření a zvýšení ener-

getické účinnosti. [6] 

4.1 Počiny Evropské unie v otázce alternativních zdrojů v dopravě 

Doprava, ať už osobní či nákladní, je klíčovým odvětvím v celé Evropské unii. Evropská 

unie jako celek se snaží současnou situaci změnit vytvářením nové legislativy a podporou 

rozvoje alternativních zdrojů energie. Překážky v rozvoji tvoří její závislost na ropě a s tím 

spojené emise skleníkových plynů, proti kterým bojuje. Dalším problémem zůstává nerov-

noměrná rozvinutost v jednotlivých státech Evropské unie. Rozvoj infrastruktury a zavádění 

inovativních technologií v oblasti dopravy je tedy velmi nerovnoměrný, protože ne pro kaž-

dou zemi jsou investice tímto směrem prioritní. 

Vedením Evropské unie byla mnohokrát upravena dopravní legislativa. Podle dopravní po-

litiky Evropské unie jsou prozatím nejperspektivnější alternativní paliva biopaliva a zemní 

plyn. Je to z toho důvodu, že ostatní technologie prozatím nejsou na takové technologické 

úrovni, aby mělo smysl je ve velkém zavádět. Zemní plyn také jako alternativní palivo může 

být mostem k vodíkovému hospodářství. S vodíkem se do budoucna hodně počítá, upravuje 
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se tímto směrem také infrastruktura. Ve vyspělejších zemích začínají počty vodíkových čer-

pacích stanic pomalu vzrůstat.  

Země Evropské unie mají také stanoven nutný podíl alternativních paliv na celkové množství 

nafty a benzínu. Velká města v Evropě mají mezi svými prioritami také politiku čisté měst-

ské dopravy, kdy hromadná osobní přeprava musí být alespoň z určité části na alternativní 

pohon, aby se ulevilo ovzduší v centrech měst. Příkladem jsou Paříž, Stockholm, Luxemburg 

a podobně, kde je městská hromadná doprava z velké části na zemní plyn či elektřinu. Tento 

trend se velmi rychle rozšiřuje, alternativní městská hromadná doprava už není výjimkou ani 

ve větších městech v České republice.  

Evropská unie bojuje za čistější mobilitu také v oblasti danění. V zemích Evropy jsou různé 

pohonné hmoty pro dopravu zdaněny spotřební daní. Občané si také připlatí za provozování 

starých neekologických vozidel takzvanou ekodaní. Dalším nástrojem na cestě k čistějšímu 

ovzduší je například norma EURO platná v zemích Evropské Unie, kterou musí výrobci 

automobilů splňovat a která se pravidelně zpřísňuje. [6], [10], [11] 

4.2 Způsoby podpory alternativním pohonům motorových vozidel ze 

strany České republiky 

Dopravní politika České republiky je velmi ovlivněna Evropskou dopravní politikou. Mezi 

hlavní úlohy české dopravní politiky patří zajištění kvalitní dopravy v rámci udržitelného 

rozvoje. Důraz se klade zejména na ekonomickou stránku věci, svou roli hrají i sociální a 

ekologické dopady současné dopravy.  

Velmi důležitým bodem je zajištění úrovně mobility jak osob, tak základní dopravní obsluž-

nosti. Podpora environmentálně šetrnějším druhům dopravy je jedním z deklarovaných cílů 

české dopravní politiky a prostředkem k dosažení stavu minimalizace množství emisí výfu-

kových plynů. S tím jde ruku v ruce rozvoj a podpora alternativním pohonům motorových 

vozidel. Je jasně definováno, které druhy pohonných hmot budou v České republice do bu-

doucna preferovány. 

V České republice je jedním z největších problémů přestárlost vozového parku. Je logické, 

že nová auta, i když jsou na konvenční pohon, jsou díky technologickým inovacím ekolo-

gičtější. Proto je nutná postupná obnova starých vozidel. [7], [11] 

Hlavními alternativními pohony podporovanými Českou republikou jsou biopaliva, zemní 

plyn, vodík, elektřina a také hybridní vozidla. V souladu s trendy v Evropské Unii lze pro 
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podmínky České republiky považovat za aktuální alternativní pohony zejména zemní plyn a 

různá biopaliva. [11] 

V České republice se podporou alternativních pohonů zabývají zejména některá minister-

stva. Podpora ministerstev v otázce alternativních pohonů probíhá především formou dotací. 

Finance pocházejí z fondů Evropské unie.  

Dalšími podporovateli čistější mobility jsou v České republice distributoři elektrické ener-

gie, zemního plynu a také je možné získat podporu přímo z unijních výzev, které platí pro 

celý unijní prostor. 

4.3 Podpora alternativního pohonu ze strany výrobců automobilů  

Výrobci automobilů jsou nuceni splňovat přísné normy a předpisy a investovat do vývoje 

alternativních pohonů. Výroba ekologičtějších vozů má u předních automobilových výrobců 

různé podoby, například:  

 Úprava softwaru – náhradou starých vozidelnovými by bylo možné emitované po-

lutanty výrazně snížit. Do nových automobilů se spalovacími motory se dá nahrát 

vhodně zvolený software řízení motoru, který při normálních jízdních podmínkách 

přispívá ke snížení množství emitovaných oxidů dusíku. 

 Downsizing – je název pro snižování velkých obsahů motorů. Při tomto procesu do-

chází k postupnému snížení obsahu motorů ve vozidlech, avšak celkový výkon au-

tomobilu zůstává podobný, či může být výkon dokonce vyšší. Tak velký výkon lze 

z malých motorů získat pomocí nových technologií přeplňování, za použití kompre-

sorů nebo turbodmychadel, někdy také třeba obou technologií současně.  

 Common rail – pokročilou technologií vstřikování nafty se může snížit množství 

emisí již před spálením paliva. Ovladače vstřikovačů se musí nastavit na přesné na-

časování a přesný tlak při vstřikování dávky paliva. Důležitý je také počet dávek, 

kdy je lepší vetší počet s menším množstvím paliva, což zapříčiní rychlé nastartování 

katalyzátorů. 

 Katalyzátory – vývoj nových typů katalyzátorů. [22] 
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4.3.1 Úsporné automobilové řady 

Nejznámější automobilky v posledních letech vyvíjejí takzvané úsporné automobilové řady. 

Jsou to speciální modely automobilů s naftovými a benzínovými motory, avšak jsou upra-

veny a vylepšeny na ekologičtější verzi. Kupříkladu firma Volkswagen se svou řadou Blue-

motion, BMW s Efficient Dynamics, Mercedes-Benz s řadou Blueefficiency, nebo Škoda 

Auto s výstižným názvem Greenline. Pod všemi těmito honosnými názvy se skrývá stejný 

princip a tím je nižší spotřeba paliva. Méně paliva motory spálí díky novodobým technolo-

giím a speciálním funkcím jako systém Start-stop, kdy auto při zastavení automaticky vypne 

motor. Typ motoru pak zajišťuje lepší a efektivnější spalování pohonných hmot díky vyso-

kotlakému přímému vstřikování.  [23] 

 

 

Obrázek 7: Označení vozidel z úsporných řad [24], [25], [26] 
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5 PŘÍSTUPY SVĚTA V OBLASTI ALTERNATIVNÍCH INOVACÍ 

Všechny státy v rámci boje s emisemi vytvářejí opatření ke zlepšení situace. Mezi největší 

světové znečišťovatele patří kupříkladu Čína nebo Spojené státy americké. Čína, jako jeden 

z největších znečišťovatelů ovzduší, podporuje čistější ovzduší především implementací al-

ternativní hromadné dopravy. Čínské ministerstvo dopravy investuje do elektrických a hyb-

ridních autobusů a také alternativních vozů taxislužby. Dále také vláda Číny poskytuje da-

ňové úlevy a jiné pobídky na nákup osobních elektrických a hybridních automobilů. [27], 

[28] 

 

 

Obrázek 8: Čínská městská hromadná doprava na alternativní pohon [28] 

 

V posledních několika letech vzrostl počet kusů alternativní městské hromadné dopravy 

v Číně na téměř 250 tisíc. Toto číslo představuje přibližně 98 procent veškerých autobusů 

na alternativní pohon na světě. Čína je tedy v tomto ohledu světovou jedničkou v boji se 

znečištěním ovzduší. [29] 

Vláda Spojených států amerických pracuje na podpoře alternativních pohonů podle svého 

dokumentu strategie pro hlubokou dekarbonizaci. Součástí této strategie je sekce pro pod-

poru čistější mobility. Jedná se především o investice do alternativních paliv, palivových 
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článků a dopravní alternativní infrastruktury. Cílem této strategie je absolutní dekarbonizace 

dopravního segmentu do roku 2050. [30] 

Ve Spojených státech amerických probíhá podpora alternativním pohonům také ze stran vý-

robců automobilů, kteří se tímto směrem začínají orientovat. Sídlí zde především firma 

Tesla, která má nejlepší technologie v oblasti elektromobilů a je nejprodávanější značkou 

elektromobilu ve Spojených státech. Plány výroby vozidel s alternativními pohony pro tento 

trh mají také především asijské automobilky, jako Toyota, Mitsubishi či Nissan, nicméně 

vzrůst automobilů s alternativním pohonem chce ve Spojených státech podpořit i evropský 

Volkswagen. [31], [32] 

Rusko je sice ropná velmoc, nicméně i zde podpora alternativních pohonů probíhá. V roce 

2015 bylo podepsáno nařízení, že každá čerpací stanice musí být vybavena také dobíjecí 

stanicí pro elektromobily. [33] 

Austrálie sází především na rozvoj a zavedení vodíkových technologií. Některé společnosti 

v Austrálii se spojily s těmi světovými a investují do vývoje vodíku jako paliva pro automo-

bily. Tento krok by měl vést k rychlejšímu oproštění se od fosilních paliv v dopravě. [34] 

Připravena je řada investic pro vybudování vodíkové infrastruktury na území velkých aus-

tralských měst jako jsou Canberra či Melbourne. Mimo to je také v procesu stavba elektroly-

zéru, který má pomoci světu na cestě k výrobě čistého a dostupného vodíku. [35] 

5.1 Evropa jako světový lídr v dekarbonizaci  

V Evropské unii je podpora zvyšování využívání alternativních paliv zjevná. Existují již 

různé směrnice udávající členským státům nutnost přijetí vnitrostátní rámcové politiky v této 

oblasti. Kupříkladu směrnice 2014/94/EU platná pro všechny členské státy Evropské unie 

ukládá zemím přijmout vnitrostátní rámce politiky, které stanoví minimální pokrytí in-

frastrukturou do roku 2020, 2025 a 2030, v závislosti na druhu paliva. Tyto rámce byly sta-

noveny na konci roku 2016. [6] 

V listopadu roku 2017 byl vytvořen akční plán pro podporu alternativních pohonů. Projekt 

byl vytvořen ve snaze splnit závazky vůči smlouvě o změnách klimatu. Podle této úmluvy 

se mají členové Evropské unie stát lídry v dekarbonizaci. Hodnoty emisí skleníkových plynů 

a dalších látek znečišťujících ovzduší mají do roku 2050 rozhodně směřovat k nulovým hod-

notám. Z tohoto důvodu se rozhodlo o podpoře urychlení dekarbonizace v oblasti dopravy. 
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V Evropské unii bylo díky financování dosaženo v oblasti podpory alternativních paliv vel-

kého pokroku. Především byla významně podpořena infrastruktura. Podle Evropské obser-

vatoře pro alternativní paliva bylo na konci roku 2017 k dispozici 118 000 veřejně přístup-

ných dobíjecích stanic pro elektromobily, 3 458 plnicích stanic CNG a 82 plnicích stanic pro 

vozidla poháněná vodíkem. Na další procesy podpory infrastruktury pro vozidla na alterna-

tivní pohony jsou vyčleněny miliardy eur. [6], [32] 

Analýza rámců politiky směrnice 2014/94/EU ukázala následující potřeby dalších investic 

členských států v oblasti infrastruktury:  

 Elektřina: až 904 milionů EUR do roku 2020, 

 CNG: až 357 milionů EUR do roku 2020 a až dalších 600 milionů EUR do roku 2025 

pro vozidla s pohonem CNG, 

 Vodík: až 707 milionů EUR do roku 2025. [6] 

Je ovšem také nutné uvést, že s každým podobným odhadem investičních potřeb se pojí 

určitá nejistota. Důvodem je neschopnost predikce budoucího stavu například kapacity pali-

vové nádrže, kapacity baterií, nebo samotné poptávky po těchto vozidlech, a tedy samotné 

hustoty dopravy. 

Kromě infrastruktury podporuje vedení Evropské unie také konkurenceschopnost podnika-

telů dotacemi k obnově vozového parku. Dále jsou podporována opatření, aby žádní spotře-

bitelé a regiony nezůstávali pozadu a vyrovnávali se v otázce rozvoje alternativních paliv 

předním evropským tahounům v tomto odvětví. 

Evropská komise dále podporuje proces rozvoje alternativních paliv legislativními opatře-

ními. [6], [32] 

5.2 Emisní norma euro 

Emisní norma EURO je jedním ze sytému Evropské unie pro postupnou eliminaci hodnot 

výfukových plynů. Emisní norma EURO je norma platná ve všech zemích Evropské unie a 

stanovuje limity výfukových exhalací. Tato norma nařizuje hodnoty množství oxidu uhelna-

tého (CO), oxidů dusíku (NOx), hodnot uhlovodíků (HC) a také množství exhalovaných 

pevných částic (PM). Tyto čtyři typy látek patří mezi látky nejvíce zhoršující kvalitu 

ovzduší. 
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Emisní norma EURO je vydávána už od roku 1993 a je obnovována v několikaletých inter-

valech. S každou další obnovou normy jsou limity emisí přísnější. Vozidla, která vstoupila 

do prodeje po zavedení nejnovějšího vydání musí limity splňovat. Dobrou zprávou snad je, 

že velké procento renomovaných výrobců vozidel splňuje nově připravovanou emisní normu 

EURO již s předstihem. 

EURO norma platí pro všechny typy automobilů a je rozdělena na kategorie podle typu vy-

užití na osobní, užitková a nákladní. [10], [33] 

 

 

Obrázek 9: Limity emisí jednotlivých EURO norem [33] 

 

Aktuálně platná emisní norma je EURO 6 a v platnost vešla 1. září 2014. 

V současné době je plánovaná norma EURO VII, která má vejít v platnost pravděpodobně 

v roce 2020. Její velice přísné limity mají přimět výrobce automobilů k odklonu od nafto-

vých motorů. Bude třeba velkých investic do technologií alternativních pohonů a producenti 

automobilů budou donuceni rozšířit svá nabídková portfolia o nízkoemisní či bezemisní mo-

dely. Vozy s alternativním pohonem se tak bezpochyby v Evropě rozšíří. Přední výrobci 

automobilů přicházejí s inovativními nízkoemisními technologiemi již s předstihem. [33] 
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6 PODPORA ČESKÉ REPUBLIKY ALTERNATIVNÍM POHONŮM 

V České republice existuje několik resortů podporující rozvoj alternativních pohonů moto-

rových vozidel. Z vládních útvarů se touto problematikou zabývá ministerstvo životního 

prostředí, ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu a obchodu a částečně také minister-

stvo místního rozvoje. Podpora těchto ústavů v otázce alternativních pohonů probíhá 

zejména formou výzev financovaných z fondů Evropské unie.  

6.1 Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí České republiky podporuje ekologickou dopravu. Již po-

druhé mají u tohoto resortu možnost zažádat o dotaci na nákup vozidel s alternativními po-

hony představitelé obcí, krajů nebo také příspěvkových organizací. Ministerstvo životního 

prostředí má pro žadatele k rozdělení 100 milionů korun. Finanční prostředky pocházejí 

z Národního programu Životní prostředí. 

Žadatelé mohou čerpat dotaci, nebo zvýhodněnou půjčku v kombinaci s dotací, a to na elek-

tromobily, automobily s plug-in hybridním pohonem, automobily s pohonem stlačeného 

zemního plynu CNG a také na vozidla s plně hybridními pohony. 

Výzva ministerstva životního prostředí cíleně podporuje využívání automobilů s alternativ-

ními pohony ve veřejné správě. Výše finančních prostředků k pořízení samotného vozu se 

liší podle jeho motorizace. Nejvíce peněz lze získat na vozidlo s čistě elektrickým pohonem. 

Loňské dotace přispěly k nákupu 265 ekologických vozidel. [34] 

 

Obrázek 10: Dotační systém ministerstva životního prostředí [34] 
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6.2 Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo dopravy České republiky přišlo s podporou alternativních pohonů s Operačním 

programem Doprava. Tento Operační program financovaný z prostředků Evropské unie sli-

buje do roku 2021 v České republice vybudovat další stovky běžných dobíjecích stanic pro 

vozidla na elektrický pohon. Z Operačního programu Doprava poputuje na vybudování in-

frastruktury podporující alternativní paliva až 100 milionů korun. 

O dotaci od ministerstva dopravy mohou usilovat provozovatelé ekonomické činnosti v ob-

lasti elektrické instalace, obchodování s elektřinou, rozvodů elektrické energie, nebo i pro-

vozovatelé veřejně přístupných dobíjecích stanic. Projekt je nutno realizovat na území České 

republiky. Rozsah dotace záleží v podstatě na uvážení žadatele, avšak maximální hodnota 

finanční podpory může dosahovat 70 % nákladů. 

V plánech ministerstva dopravy je vyhlášení dalších výzev a do konce roku 2023 má vznik-

nout alespoň 800 nových dobíjecích stanic, což splňuje cíl Národního akčního plánu čisté 

mobility.  

Dále se budou poskytováním finančních prostředků podporovat výstavby plnících stanic na 

CNG, LNG a vodík. Celkem má ministerstvo dopravy pro budování infrastruktury podpo-

rující alternativní paliva vyčleněno 1,2 miliardy korun, vše v rámci Operačního programu 

Doprava. [36] 

 

 

Obrázek 11: Označení projektů podporovaných Evropskou unií [35] 
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6.3 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Další resort podporující v České republice dopravu na alternativních palivech je ministerstvo 

průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s jinými 

členy české vlády projekt s názvem Národní akční plán čisté mobility. Tento projekt má 

přispět k rozvoji automobilů s alternativními pohony, pozitivně ovlivnit kvalitu ovzduší a 

snížit závislost České republiky na ropných produktech. Na tomto akčním plánu se podílejí 

mimo jiné také tuzemští výrobci vozidel a energetické společnosti. 

Projekt Národní akční plán čisté mobility ministerstva průmyslu a obchodu vychází z evrop-

ské směrnice, která dává evropským státům za povinnost rozvoj infrastruktury plnících a 

dobíjecích stanic. Projekt stanovuje plány výstavby dopravní infrastruktury pro alternativní 

pohony v časovém horizontu 2020-2030. 

Podle ministerstva průmyslu a obchodu je nezbytné, aby Česká republika následovala vlády 

vyspělých zemí v přístupu k systematičtější podpoře alternativních pohonů. V opačném pří-

padě bude pravděpodobně ohrožena konkurenceschopnost. Česká ekonomika je silně závislá 

na exportu automobilů a automobilových komponent. Z tohoto důvodu obsahuje Národní 

akční plán i plán podpory výzkumu v této oblasti. [37] 

6.3.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

 

Obrázek 12: Prioritní osy programu ministerstva průmyslu a obchodu [38] 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu otevřelo v roce 2017 výzvu pro malé, střední a velké pod-

niky. Výzva je zaměřena na dotace na vybudování infrastruktury, či samotného pořízení 

elektromobilu, nebo i kombinaci obou možností. Cílem výzvy je podpora konkurenceschop-

nosti podniků prostřednictvím inovativních technologií. 

Firmy mají možnost zažádat o dotaci z Evropské unie prostřednictvím tohoto programu. 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost má k dispozici pro inves-

tice v české republice do roku 2020 přibližně jednu miliardu korun. Na jeden grant může být 

získáno od 50 tisíc do 100 milionů korun a podporovány jsou mimo jiné aktivity jako poří-

zení elektromobilů a také dobíjecích stanic pro elektromobily. Dotační program podporující 

čistější mobilitu se nazývá program Nízkouhlíkové technologie. [39], [40] 

6.4 Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje nižší emise v ovzduší prostřednictvím regionálních 

operačních programů. V roce 2016 byla vypsána výzva s názvem Nízkoemisní a bezemisní 

vozidla, která je zaměřená na podporu projektů obnovy vozových parků krajů a obcí v oblasti 

veřejné přepravy cestujících.  

Podporovány jsou aktivity typu nákup silničních nízkoemisních vozidel na CNG, či beze-

misních vozidel na elektřinu a vodík. Dále nákup drážních vozidel městské dopravy, nebo 

nákup tramvají a trolejbusů. 

Finanční prostředky na podporu alternativní městské hromadné dopravy pocházejí z Evrop-

ského fondu pro regionální rozvoj. Cílem programu je šetrnější nakládání s nerostnými su-

rovinami, ale hlavně zlepšení stavu ovzduší ve větších městech, kde jsou emise velkým pro-

blémem. 

Pravdou je, že jednotlivec či domácnost doposud v České republice nemá možnost dosáh-

nout na dotaci na elektromobil. Dotace jsou prozatím poskytovány pouze malým, středním 

a velkým podnikům, a navíc záleží i na odvětví podnikání. Problém dostat se k dotaci mají 

také osoby samostatně výdělečně činné. [41], [42] 
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7 INFRASTRUKTURA PRO ALTERNATIVNÍ PALIVA V ČESKÉ 

REPUBLICE 

V této části práce bude prezentována aktuální infrastruktura dobíjecích a čerpacích stanic 

v České republice. 

V České republice je oproti ostatním zemím velké množství čerpacích stanic. Teoreticky lze 

na běžnou čerpací stanici s konvenčními palivy narazit na každých čtrnácti kilometrech. Tato 

síť je tedy v tuzemsku velmi hustá. [9] 

7.1 Přehled dobíjecích stanic a čerpacích stanic s alternativními palivy 

podle druhu paliva: 

7.1.1 Elektřina 

Počet dobíjecích stanic pro elektromobily v České republiky rychle roste. Dohromady všech 

dobíjecích míst je 308 a na nich 997 přípojek. [44]  

 

 

 Obrázek 13: Pokrytí České republiky infrastrukturou dobíjecích stanic [45]  
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7.1.2 Biopaliva 

Různé druhy biopaliv je možno načerpat v České republice na zhruba třech stech místech. 

Určitým způsobem ale tankuje biopalivo každý uživatel vozu s konvenčním pohonem, po-

něvadž jak benzín, tak i nafta musí být podle nařízení Evropské unie zředěny do určité kon-

centrace právě biopalivy. [46] 

7.1.3 CNG 

Čerpacích stanic CNG se aktuálně v České republice nachází 163. 

 

 

Obrázek 14: Pokrytí České republiky infrastrukturou čerpacích stanic CNG [47] 
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7.1.4 LPG 

LPG čerpacích stanic je v České republice 977 kusů. 

 

Obrázek 15: Pokrytí České republiky infrastrukturou čerpacích stanic LPG [48] 

7.1.5 Vodík 

V České republice se v současnosti nachází jediná čerpací stanice na vodík. Nachází se v Ne-

ratovicích a využívá ji vodíkový autobus hromadné dopravy. V provozu je stanice od roku 

2009. [49] 

 

Obrázek 16: Dosud jediná vodíková čerpací stanice v České republice [49] 
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Další čerpací stanice na vodík jsou v plánech ministerstva dopravy do roku 2025. V rámci 

dotačních programů z fondů Evropské unie má v tuzemsku vyrůst do roku 2023 až osm 

vodíkových čerpacích stanic a v následujících dvou letech ještě další tři až čtyři. To by mohlo 

pomoci ke vstupu vozů na vodíkový pohon na trh České republiky, které se zde kvůli chy-

bějící infrastruktuře zatím neprodávají. [50] 
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8 ROZVOJ ELEKTROMOBILITY V ČESKÉ REPUBLICE 

Dalšími podporovateli čistější mobility jsou v České republice distributoři elektrické energie 

a zemního plynu.  

8.1 Distributoři elektřiny a zemního plynu  

Tato část práce bude zaměřena na představení jednotlivých distributorů elektřiny a zemního 

plynu v České republice a jejich přístupu v otázce rozvoje elektromobility.  

 

 

 

Obrázek 17: Distribuční síť elektrické energie v České republice [52] 

 

Na území České republiky figurují jako distributoři elektrické energie zejména společnosti 

ČEZ, E.ON a Pražská energetika. 
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Obrázek 18: Distribuční síť zemního plynu v České republice [52] 

 

Distributory zemního plynu v tuzemsku jsou zejména firma E.ON v jihočeském kraji, Praž-

ská plynárenská distribuce v hlavním městě Praha a na zbytku území společnost Innogy (v 

minulosti figurovala pod názvem RWE). [52] 

8.1.1 ČEZ, a.s. 

Společnost ČEZ, a.s. je poskytovatelem elektrické energie v České republice, zejména po-

krývá území krajů Libereckého, Středočeského, Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého, 

Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského, částečně zásobuje 

elektřinou také kraj Vysočina a Zlínský kraj.  

Firma ČEZ se podílí na zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím projektu E MOBILITA 

skupiny ČEZ. V rámci tohoto projektu spolupracuje s několika partnery, kteří se také podílejí 

na rozvoji elektromobility. Partnery společnosti jsou producenti automobilů Mercedes-Benz, 

Škoda, Opel, SOR, Peugeot, Smart a dále jiné podniky produkující a provozující elektro 

motocykly či elektrokola. [54] 
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Společnost ČEZ a.s. se zavázala k vybudování infrastruktury dobíjecích stanic. Dobíjecích 

stanic má být do roku 2020 alespoň 150 na území celé České republiky. Aktuálně je v České 

republice 42 stanic rychlodobíjecích a 53 běžných dobíjecích stanic. Dohromady je tedy na 

území republiky možno dobít si elektromobil na 95 místech. Nejhustší je síť dobíjecích sta-

nic samozřejmě v Praze. Další stanice nalezneme v Brně a u dalších větších měst jako je 

Plzeň, Pardubice či Ostrava. [55] 

 

Obrázek 19: Dobíjecí stanice od firmy ČEZ [51] 

Mimo výstavby dobíjecí infrastruktury a služby pronájmu elektromobilů se zvýhodněnou 

sazbou nabízí ještě skupina ČEZ, respektive tedy ČEZ Distribuce, a.s. majitelům elektro-

vozů, jak domácnostem, tak i podnikům, výhodné sazby pro dobíjení elektromobilů z domácí 

sítě. ČEZ poskytuje velmi výhodný tarif pro noční dobití a noční spotřebu elektrické energie. 

Podmínkou k získání této zvýhodněné sazby je prokázání vlastnictví či užívacího práva na 

elektromobil. Do budoucna by se chtěla firma zaměřit i na širší možnosti dobíjení pro elek-

tromobilisty, čímž by mohla být kupříkladu i domácí dobíjecí stanice. [54] 
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8.1.2 E.ON Energie, a.s. 

Společnost E.ON působí jako zásobitel elektrické energie zejména v jihočeském, jihomo-

ravském a zlínském kraji a také v kraji vysočina. Společnost E.ON podporuje elektromobi-

litu svým programem Elektromobilita. Do tohoto projektu patří kromě podpory elektromo-

bilů i podpora vozů na palivo CNG. [57] 

Společnost E.ON provozuje v České republice půjčovnu vozidel na elektrický pohon. Ve 

spolupráci s touto firmou využívají vozidla instituce a firmy, kupříkladu humanitární orga-

nizace ADRA, nebo Vodafone. E.ON má spoustu dalších partnerů, mezi něž patří i Letiště 

Brno, které přebralo po společnosti E.ON do dlouhodobého využívání elektrickou dodávku 

Mercedes-Benz Vito E-cell.  

Společnost E.ON dále provozuje několik elektroskútrů a také elektrokol, které jsou k dispo-

zici k zapůjčení i veřejnosti. Zákazníci této společnosti mají k těmto službám přístup s vý-

raznou slevou. [57] 

Mimo těchto osobních elektrických vozidel se firma E.ON také snaží zlepšit kvalitu ovzduší 

ve městě Ostrava, a to provozováním elektrické městské hromadné dopravy. Jelikož je na 

Ostravsku kvalita ovzduší na špatné úrovni, skvěle se sem elektrické autobusy hodí. 

Kromě elektrických dopravních prostředků se společnost E.ON podílí i na výstavbě dobíjecí 

infrastruktury. Pod jejich taktovkou bylo vystavěno několik soukromých i veřejných dobíje-

cích stanic. Co se týče soukromých dobíjecích stanic, byly vybudovány v místech provozo-

vání E.ON elektromobilů v rámci marketingové spolupráce. Tyto neveřejné dobíjecí stanice 

se nacházejí v Praze, Brně a Českých Budějovicích. 

Veřejná dobíjecí stanice vybudována společností E.ON v prostorách brněnského nákupního 

centra galerie Vaňkovka byla první dobíjecí stanicí v České republice. Dobití elektromobilu 

je pro návštěvníky nákupní galerie zcela zdarma. Mezi další místa s možnostmi dobití elek-

trických dopravních prostředků díky E.ONu patří například letiště Brno-Tuřany nebo sídlo 

společnosti Mercedes-Benz v Praze. V dobíjecích stanicích společnosti E.ON je dobití pro 

majitele dobíjecích karet zdarma. [56], [57] 

Skupinou E.ON je na území České republiky provozováno 15 dobíjecích stanic. Společnost, 

stejně jako jiní distributoři elektrické energie nabízí zvýhodněný tarif čerpání elektřiny pro 
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majitele elektrických dopravních prostředků. V rámci Evropské unie má firma v plánu vý-

stavbu takzvaných chytrých sítí, které by mohly pomoci efektivnějšímu využití elektrické 

energie z obnovitelných zdrojů. [43], [56], [57] 

 

 

Obrázek 20: Schéma chytré sítě společnosti E.ON [43] 

 

Co se týče společnosti E.ON jako distributora zemního plynu, nabízí možnost vystavení tan-

kovací CNG karty zdarma. Provozuje na území České republiky několik desítek plících sta-

nic. Zároveň nabízí ve spolupráci s autorizovaným prodejcem vozů Škoda nabídku zvýhod-

něného prodeje automobilu s pohonem CNG. [69] 
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8.1.3 PRE, a.s. 

Společnost Pražská energetika realizuje v rámci podpory elektromobility několik projektů. 

Počínání společnosti v této oblasti je shrnuto pod název E-mobilita. Kupříkladu jde o bez-

platné zapůjčování elektrokol pro veřejnost s následným výhodným prodejem elektrokol. 

V provozu jsou také elektroskútry a elektromobil. 

Společnost PRE provozuje pod názvem ePointy sítě dobíjecích stanic v okolí hlavního města 

Prahy. Firma má více druhů stanic, mimo jiné poskytuje i instalaci stanic pro domácnosti. 

Pražská energetika vybudovala do dnešního dne 54 dobíjecích stanic z nichž většina je 

v Praze, ale dobíjecí stanice této společnosti nalezneme i v Brně, Ostravě či v Plzni. [58] 

 

 

Obrázek 21: Jeden z typů dobíjecích stanic Pražské energetiky [58] 

 

U společnosti Pražská energetika funguje aplikace, která se dá nahrát přímo do navigačního 

systému v automobilu. Aplikace poté zobrazuje umístění dobíjecích stanic společnosti. 

Obdobně jako u ostatních distributorů nabízí i Pražská energetika speciální tarify pro vý-

hodný odběr elektrické energie v nočních hodinách. [58] 
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Pražská plynárenská a.s. 

Společnost Pražská plynárenská provozuje na území Prahy a okolí 8 plnících stanic CNG. 

Součástí společnosti je autopůjčovna s vozy na CNG pohon s výhodnými cenami vypůjčení. 

Existuje možnost vyřízení tankovací karty s výhodným čerpáním paliva. [68] 

8.1.4 Innogy, a.s. 

Firma Innogy přišla na český trh s podporou elektromobility výrazně později než ostatní 

distributoři, a proto je zde v oblasti elektromobility poněkud pozadu, oproti svému působení 

například v Německu, kde je špičkou a provozuje více než 600 dobíjecích stanic. Celosvě-

tově provozuje společnost Innogy již tisíce stanic. Česká republika není pro tuto firmu prio-

ritou. 

Společnost Innogy provozuje na území České republiky pouze jedinou dobíjecí stanici. Ta 

se nachází v hlavním městě Praha. Innogy ovšem nabízí pořízení takzvaného eBoxu, což je 

malá dobíjecí stanice do domácností či firem, a to za výhodnou cenu. [59] 

Dalším zajímavým způsobem podpory alternativním pohonů, v České republice je rozhod-

nutí vedení hlavního města Prahy o parkování v placených zónách města pro automobily 

s hybridním pohonem. Důvodem je snaha o zlepšení ovzduší. Majitelé hybridně poháněných 

aut zaplatí za parkování v místech bydliště pouze stokorunu ročně. Pro srovnání majitelé 

vozů s konvenčními pohony zaplatí ročně dvanáct set korun. [60] 

Co se týče firmy Innogy jako distributora zemního plynu, zřídila na území České republiky 

140 plnících stanic CNG. Do roku 2020 plánuje společnost postavit dalších 110 plnících 

samoobslužných stanic. Je možné si také nechat zřídit vlastní plnící stanici v místě kde tato 

infrastruktura chybí. U společnosti Innogy je možné zřídit si tankovací kartu a čerpat tak 

CNG bezhotovostně a se slevou. [67] 
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9 PODPORA ALTERNATIVNÍM PALIVŮM VE SVĚTĚ 

9.1 Dotace 

 Slovensko 

Na rozdíl od České republiky, kde jsou poskytovány dotace na nákup elektromobilů, hyb-

ridních automobilů a vozů na plyn pouze pro obce, kraje a podniky, slovenská vláda posky-

tuje dotaci na vozidla s alternativním pohonem i pro jednotlivé občany. Dotace dosahují výše 

až 5000 eur, což je v přepočtu asi 135 000 korun. Dotace v této zemi poskytuje tamní minis-

terstvo hospodářství ve spolupráci se svazem automobilového průmyslu. Aktuálně se na 

území Slovenska nachází okolo dvou set dobíjecích stanic. [70] 

 Německo 

Německá ministerstva představila nový systém dotací na nákup vozidel na alternativní pa-

liva. Pro zájemce o ekologicky šetrné vozy přispívá německá vláda na nákup vozu 4000 eur, 

což je v přepočtu asi 108 000 korun. V Německu investují do čisté mobility kromě vládních 

útvarů také výrobci automobilů. Důvodem investic je zejména snaha udržet nedostižitelnost 

německých vozů v proměňující se situaci pohonných systémů.  

Obrovské investice v současné době putují do infrastruktury dobíjecích stanic. Do roku 2020 

bude vybudováno dalších 15 000 dobíjecích stanic, v hodnotě 300 milionů eur. [71] 

 Rakousko  

Rakouské ministerstvo dopravy ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí zavádí pro 

zájemce o ekologicky šetrné vozy dotace do výše 4000 eur, podobně jako v Německu. Pod-

porovány jsou elektromobily, hybridy i vozy na vodíkový pohon. Kromě systému dotací pro 

jednotlivce je rozšířena také podpora vozidel s alternativním pohonem pro podniky. 

Co se týče infrastruktury, investuje Rakousko ve velkém do sítě veřejných dobíjecích stanic. 

Finančně podporovány jsou také soukromé dobíjecí stanice do domácností. [72] 

 Francie 

Boj francouzské vlády proti fosilním palivům, zejména dieselovému pohonu, je v Evropě 

známý. Dotace na elektromobil jsou zde jedny z největších. Důvodem je zejména vysoký 

podíl dieselových automobilů ve francouzských městech. Největší dotace může dosáhnout 
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majitel vozu na naftový pohon, pokud bude vůz elektromobilem plně nahrazen. Další opat-

ření vedení Francie pro čistější ovzduší je například zákaz vjezdu naftových vozidel do cen-

ter velkých měst. [73] 

 Kanada 

Počet elektromobilů a hybridních vozů v Kanadě dlouhodobě vzrůstá. V některých provin-

ciích již dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem delší dobu probíhá. Zapojuje se 

již i federální vláda Kanady. Ministr dopravy popsal dotační systém jako strategii na odvrá-

cení klimatické změny. [74] 

 USA 

Ve státech USA funguje systém federálních dotací na automobily s alternativním pohonem. 

Federální dotace dosahuje výše až 7500 dolarů, což je v přepočtu asi 150 tisíc korun. Některé 

státy USA, jako například Colorado zavádí vlastní systém dotací, kdy se příspěvek státu 

s federální dotací sčítá. Nákup elektromobilu se po tak rozsáhlé úlevě může stát velmi vý-

hodným. [75] 

 

 

Obrázek 22: Hustota sítě dobíjecích stanic v USA a Kanadě [78] 
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9.2 Infrastruktura 

 

 Čerpací stanice CNG 

Co se týče dopravní infrastruktury pro vozidla na CNG pohon v evropských státech, nejlépe 

je na tom Itálie, která má přes tisíc čerpacích míst stlačeného zemního plynu. Podobně je na 

tom i Německo, kde je čerpacích míst téměř devět set. Hustější síť čerpacích stanic CNG je 

také v Rakousku, Belgii, Nizozemsku či Švýcarsku. [76] 

Podpora CNG infrastruktury ve světě je znatelná například v Argentině či Brazílii. Tisícovky 

čerpacích míst CNG nalezneme také v Číně, Iránu a Pákistánu. V USA se nachází přes tisíc 

čerpacích míst a stovky CNG stanic nalezneme i v Indii či Bangladéši. [77] 

 Dobíjecí stanice 

Nejhustější síť dobíjecích stanic pro elektromobily má celosvětově Evropa. Dobrou dobíjecí 

infrastrukturu má také USA a jižní oblast Kanady. Ostatní části světa nemají prozatím tento 

typ infrastruktury v dostačující míře rozvinut. Podle aplikace Chargemap, kam jsou zanášeny 

informace o dobíjecích stanicích, existuje aktuálně po celém světě přibližně 57 000 dobíje-

cích míst se 185 000 přípojkami. [78] 

 Vodíkové čerpací stanice 

Celosvětově probíhají rozsáhlé investice do vodíkové infrastruktury i vodíkových palivo-

vých článků. Přední výrobci automobilů si uvědomují, že by tato technologie mohla do bu-

doucna kompletně nahradit fosilní paliva. Největšími investory v této oblasti jsou například 

Toyota či Hyundai. Kromě osobních automobilu se rozvíjí i podpora vodíkové hromadné, či 

nákladní dopravy. Vlády zemí postupně investují do vybudování infrastruktury čerpacích 

vodíkových stanic, která má zatím velké mezery. [79] 
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Obrázek 23: Síť vodíkových čerpacích stanic ve světě [79] 
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10 INVESTIČNÍ PROUDY VÝROBCŮ AUTOMOBILŮ 

Investice do inovativních technologií je jednou z prioritních opatření předních výrobců au-

tomobilů. Zde je stručný přehled investičních plánů několika z nich. 

 Škoda Auto chce v průběhu příštího pětiletí investovat do rozvoje technologií alter-

nativních pohonů částku padesát miliard korun. Je to zatím nejrozsáhlejší investiční 

program této automobilky. V roce 2025 plánuje tato značka šest modelů na čistě 

elektrický pohon. [61] 

 Volkswagen má v plánu částečně upustit od investicí do vývoje svých vlajkových 

značek a otočit investici směrem k čistější mobilitě. V plánu jsou také nové techno-

logie týkající se měření emisí. I do aut na naftový pohon chce umisťovat již jen nej-

modernější technologie ochrany životního prostředí. [62] 

 Mercedes-Benz počítá do budoucna s větším zájmem o elektromobily. Tímto smě-

rem také firma stáčí své investice. Vedení Mercedesu má v plánu rozšířit svou flotilu 

elektricky poháněných vozů a konkurovat tak předním evropským automobilkám. 

Aktuální zaujetí firmy v postoji k alternativním pohonům jsou masivní investice do 

elektrifikace. [63] 

 Opel se snaží být ohleduplnější k životnímu prostředí, a přesto zůstat dostupnou 

značkou pro všechny. Investice této firmy se proto ubírají spíše směrem plynofikace 

vozového parku. Opel rozšířil nabídku automobilů o vůz s pohonem LPG a vůz s po-

honem CNG. [64] 

 Hyundai investuje do alternativních pohonů obrovské částky. Prioritou automobilky 

je zejména vodíkový a čistě elektrický pohon. S elektrickým pohonem má Hyundai 

velké plány a pracuje na speciální platformě pro elektrické vozy. Jednou z výhod 

nové technologie má být větší kapacita alternátoru pro větší dojezd. [65] 

 Audi rozšiřuje svou nabídku vozů na stlačený zemní plyn. Do budoucna má vedení 

firmy Audi v plánu rozsáhlé investice do alternativního pohonu. Do roku 2025 mají 

třetinu prodejů tvořit vozy na elektrický pohon a každá modelová řada má disponovat 

minimálně vozem s hybridním pohonem. [66] 
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11 MODEL PŘÍPADOVÉ STUDIE NÁVRATNOSTI INVESTICE DO 

ELEKTROMOBILU 

V roce 2014 byla studentem Českého vysokého učení technického vypracována případová 

studie pořízení a provozu elektromobilů ve firmě provádějící rozvoz jídel po městě Praha. 

Pro model případové studie jsou použita reálná data. Ceny všech položek jsou aktuální pro 

rok 2014. Porovnávané automobily jsou vždy od stejného výrobce, aby se předešlo nesrov-

nalostem v motorizaci a objemu nákladového prostoru.  

Cílem studie bylo zjistit, zda je obměna dieselových dodávek za čistě elektrické výhodná 

ekonomicky. Firma s rozvozem jídla po městě je ideálním modelem, protože denně ujedou 

jejich dodávky okolo šedesáti až osmdesáti kilometrů a elektromobily mají nájezd na jedno 

dobití i přes sto kilometrů. Firma v této případové studii vlastní šest rozvozových dodávek. 

V případové studii byly vypočítány celkové roční provozní náklady jak elektrických auto-

mobilů, tak automobilů s konvenčním pohonem. Porovnány byly hned tři typy automobilů, 

u všech byla porovnána verze s konvenčním pohonem s alternativní verzí, které na pohled 

vypadají zcela totožně, liší se pouze pohonná hmota. 

Prvním příkladem byl dlouhodobý pronájem elektrického automobilu. V druhém případě 

bylo zhodnoceno pořízení automobilu s konvenčním pohonem a jeho následná přestavba na 

elektromobil. Ve třetím případě byl pořízen automobil přímo na elektrický pohon. 

Vyhodnocením případové studie se ukázalo, že ani jedna varianta obnovy vozového parku 

není ani zdaleka rentabilní. Je málo faktorů, kvůli kterým je investice do elektrického pohonu 

nenávratná, nicméně rozdíly jsou tak markantní, že přebijí pozitiva.  

Jedním z faktorů ekonomické nenávratnosti je velmi vysoká pořizovací cena. Ta je ve vět-

šině případů nejméně dvojnásobná oproti vozům s konvenčním pohonem. Dalším nepřehléd-

nutelným důvodem je životnost baterií elektromobilu, která je přibližně pět let. S koncem 

životnosti baterie končí i celý elektromobil. To je také důvod, proč není ekonomicky vý-

hodné investovat do automobilu s elektrickým pohonem. Provoz a servis elektromobilu je 

sice levný, nicméně finance by se vrátily až po zhruba trojnásobné době, než jakou elektro-

mobil vydrží. 

Konvenční pohony mají za sebou mnoho desítek let vyvíjení a v dnešní době nové vozy již 

dosahují nízkých spotřeb a dlouhé životnosti. V případě, že chceme navýšit zájem lidí o 

elektromobily, museli bychom snížit jejich pořizovací ceny. Fakt je, že snížení pořizovací 
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ceny elektromobilu lze dosáhnout větší sériovostí výroby, to by ale musel zájem o tyto vozy 

vzrůstat, ale příliš vzestupnou tendenci z důvodu právě oné vysoké pořizovací ceny nemá, 

což se jeví jako bezvýchodná situace. Další možností lepší využitelnosti elektromobilu z hle-

diska životnosti je snazší výměna baterií. Tato technologie má před sebou ještě značnou 

dobu vývoje a potřebu zdokonalení.  

Jak potvrdila zmíněná případová studie, elektromobily jsou v České republice nevýhodnou 

investicí a hlavně nenávratnou. V současné době sice probíhá podpora ze strany vlády for-

mou dotací, nicméně na tyto finance dosáhnou pouze někteří vyvolení podnikatelé. Jednot-

livec, rodina, či živnostníci ve většině odvětvích nemají na dotace na elektromobil prozatím 

nárok. [43]  
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce je zaměřena zejména na zhodnocení současného stavu problematiky 

alternativních pohonů v České republice a záležitostí s tím souvisejících. Práce je rozdělena 

do několika kapitol. 

V první kapitole teoretické části je shrnut současný stav dopravy, problematika závislosti na 

spalování fosilních paliv a jsou zde popsány ekologické a zdravotní dopady emisí spalova-

cích motorů. Představeny jsou konkrétní toxické složky výfukových plynů a jejich vliv na 

zdraví a ovzduší. 

Další část je zaměřena na prezentaci konkrétních druhů alternativních pohonů, jejich základ-

nímu popisu a výhodám a nevýhodám, které přinášejí. Tato kapitola také obsahuje některé 

konkrétní automobily s alternativním pohonem. 

Další kapitola je věnována popisu přístupu světa ve věci snahy odklonění se od těžby a spa-

lování fosilních paliv a počinů světových vlád v oblasti oproštění se od závislosti na fosilních 

palivech. Zhodnocena je zde snaha Evropské Unie vydat se směrem k podpoře alternativních 

paliv a přístup České republiky v této oblasti. 

Poslední kapitola teoretické části je věnována popisu snahy výrobců automobilů snížit 

emisní hodnoty vyráběných vozidel a investiční proudy automobilek do alternativních po-

honů. 

Praktická část této práce začíná popisem boje s emisemi některých světových lídrů. Předsta-

veny jsou snahy zemí světa o převrat v oblasti alternativních pohonů. Následuje popis pro-

gramu Evropské unie ve snaze stát se lídry v dekarbonizaci. 

V části věnované podpoře České republiky alternativním pohonům jsou prezentovány re-

sorty české vlády bojující za čistější mobilitu, jejich programy a způsoby podpory v této 

oblasti. 

V následující kapitole je představena alternativní infrastruktura na území České republiky a 

přehled čerpacích a dobíjecích stanic, včetně mapových podkladů. Dále jsou představeni 

distributoři elektrické energie a zemního plynu, kteří se v tuzemsku také čistější mobilitě 

věnují. 

Poslední část je věnována představení modelu případové studie návratnosti investice do elek-

tromobilu. 
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