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TÉMA: Ekologizace námořní dopravy                           
 

 

 

 

1. Úvod 

Lodní doprava je konečně v pohybu, pokud jde o ochranu klimatu. V současné době je méně 

než 0,2 procenta celosvětové flotily v provozu vybaveno pohonem na zkapalněný zemní plyn, 

který je mnohem lepší než konvenční bunkry. Přinejmenším při pohledu na knihy objednávek 

však vzniká určitá naděje. V příštích několika letech se počet méně znečišťujících lodí, včetně 

kontejnerových lodí, výrazně zvýší. Podíl plavidel LNG, včetně globálních kontejnerových 

plavidel, bude činit po dodání plavidel, která jsou v současné době smluvně rezervována, cca 

trojnásobek dnešního stavu. Je jisté, že LNG není dokonalé řešení, ale pro tuto chvíli je lepší 

než nic. Tato věta se však nesmí stát mantrou odvětví, které je pro splnění ambiciózních cílů 

Pařížské dohody povinno udělat mnohem více než doposud. Už nesmíme ztrácet čas, abychom 

se k nim dostali. 

 

2. Cíle IMO v oblasti snížení emisí CO2 

Dekarbonizace byla hlavním tématem glasgowské konference o změně klimatu ve Skotsku, 

která nedávno skončila dramatickými výzvami. Je jasné, že každý musí přispět k boji proti 

změně klimatu. To platí i pro celosvětovou lodní dopravu: 60.000 lodí přepraví 90 % světové 

přepravy zboží, denně spálí 5 milionů barelů fosilních paliv a vypustí přibližně 1 miliardu tun 

skleníkových plynů ročně – necelá 3 % celkového množství. Kdyby byla lodní doprava státem, 

umístila by se na 7. místě světového žebříčku uhlíkové stopy. Mezinárodní námořní organizace 

(IMO) proto stanovila cíle pro toto odvětví již v roce 2018. Cílem pro rok 2050 je proto snížit 

emise CO2 nejméně o 50 % ve srovnání s rokem 2008 – což je hodnota, kterou odvětví námořní 

dopravy zatím dostatečně nezohledňuje; Mezinárodní námořní komora, která zastupuje 80 % 



 

 

účastníků v odvětví, proto naléhá na zpřísnění norem – cílem musí být klimatická neutralita do 

roku 2050. Zvyšuje se také tlak ze strany zákazníků dopravy a finančních partnerů. Ať se stane 

cokoliv, nakonec bude platit: Hlavní výzvou pro lodní dopravu je to, že odpovědné osoby již 

nyní musí rozhodovat o nových lodích, které splní budoucí cíle – protože námořní společnosti 

objednávají své lodě na dobu životnosti 20 až 25 let. 

 

3. Paliva pro přechodné období – LNG nebo vodík? 

U velkých typů lodí, jako jsou kontejnerové lodě, objem přepravy a obrovské ujeté vzdálenosti 

znemožňují použití elektrických pohonů. Baterie jsou příliš těžké, zabírají příliš mnoho místa a 

musí se příliš často nabíjet. Zůstane tedy zpočátku prostor pro spalovací motory, které však v 

ideálním případě nebudou poháněny fosilními palivy, ale „zelenými“ palivy. Taková množství 

však zatím nejsou k dispozici v dostatečném množství nebo jejich dodavatelské řetězce mají 

značné mezery, což by mohlo zpomalit přechod na nová paliva kvůli kapacitním problémům. 

To platí i pro biopaliva, která by v ideálním případě měla pocházet z biogenních zbytků, jako 

je kompost – produkce speciálně přeměněných plodin již vyloučila námořní průmysl. 

Koneckonců některé kontejnerové lodě na LNG jsou již v provozu a počet novostaveb roste. 

Například společnost Hapag-Lloyd objednala modernizovanou loď a 12 nových plavidel; pro 

francouzského konkurenta CMA CGM je v současnosti v provozu 12 LNG poháněných lodí – a 

32 jich bude do konce roku 2022. Tyto lodě jsou asi o 20 procent dražší než konvenční lodě, 

mimo jiné kvůli nákladné konstrukci nádrží = ke zkapalnění dochází při teplotě mínus 162 

stupňů Celsia, což snižuje potřebu prostoru o faktor 600. LNG je fosilní palivo, emise CO2 jsou 

jen asi o 20 až 25 procent nižší než u motorové nafty. LNG by však mohl být více než jen 

přechodovou technologií, protože plyn lze vyrábět i z biologického odpadu nebo syntetického 

materiálu. Nedávno byla natankována první komerční kontejnerová loď „ElbBlue“ syntetickou 

látkou na bázi LNG bez obsahu oxidu uhličitého. V technologii tzv. Power-to-Gas se vodík 

získává pomocí obnovitelných zdrojů energie elektrolýzou z vody, aby byl poté upraven 

metanolem s pomocí CO2, čímž vzniká E-LNG.  



 

 

Přímé využití vodíku vyžaduje vysoké investiční náklady a v současné době je omezeno na 

menší plavidla, jako jsou trajekty. Zkušenosti získané s aspekty, jako je skladovací kapacita a 

teplota – vodík musí být skladován pod vysokým tlakem a bude kapalný pouze při teplotě 

mínus 253 stupňů Celsia – by však měly pomoci zajistit, aby H2 mohl být v budoucnu používán 

i na jiných lodích. Kromě toho stále více přitahují pozornost vodíkové zdroje energie, jako je 

amoniak. Čpavek (NH3) se v současnosti používá v nezelené formě především jako surovina 

pro hnojiva. Na celém světě se ročně vyprodukuje a odešle více než 200 milionů tun tohoto 

produktu. Je jednodušší, efektivnější a levnější ho skladovat a přepravovat než vodík, je totiž 

kapalný již při teplotě mínus 33 stupňů. Čpavek je však velmi toxický a spalování a emise nejsou 

bez rizika. A co je pro LNG metan, je pro čpavek vysoce pro klima účinný lososí plyn, který se 

může uvolňovat během výrobního procesu. Avšak vzhledem k tomu, že některé lodě jsou již 

plánovány jako prototypy s vhodně modernizovanými motory a mnoho investic je investováno 

do výzkumných a demonstračních projektů souběžně, mohl by se amoniak stát lodním palivem 

rychleji. Například nizozemská přepravní společnost Euronav si právě objednala tři tankery, 

které mohou také být poháněny čpavkem – podobným způsobem pak postupuje německá 

skupina Hartmann, která spolupracuje s jedním z předních světových výrobců čpavku. 

 

4. Maersk sází na metanol 

Modifikovaný metanol (CH3OH) lze použít v nádržích na kapalná paliva. Zůstává kapalný při 

okolní teplotě a tlaku a potřeba prostoru je výrazně nižší než u vodíku. Dvoutaktní metanolové 

motory s více než 100 000 provozních hodin jsou již na trhu, vyvíjejí se čtyřtaktní motory. 

Palivové články se také testují s metanolem. Jelikož se samotný metanol získává z biomasy, 

CO2 a vodíku, je toto nízkouhlíkové palivo obzvláště zajímavé, jak je tomu v případě počtu 

probíhajících projektů lodí a jak také ukazují klasifikační pravidla a předběžné pokyny IMO. V 

současné době již s metanolem operuje 10 plavidel. Dalších 28 bylo smluvně vázáno, mimo 

jiné od rejdařské společnosti Maersk, která si objednala v jihokorejské loděnici 8 

kontejnerových nosičů s pohonem na metanol za více než 1 miliardu EUR. Lodě budou 



 

 

vybaveny motory DualFuel a tak mohou také spalovat lodní naftu. Samotný Maersk však uvádí 

roční poptávku 400 000 tun metanolu. Ve velkém měřítku „zelené“ palivo zatím není k 

dispozici – a v současné době je dvakrát až třikrát dražší než běžné palivo. 

 

5. Alternativy pro vzdálenější budoucnost 

Lodní dopravě by také mohly pomoci dosáhnout jejích emisních cílů technologie ukládání 

uhlíku. Na souši je zachycování a ukládání uhlíku poměrně vyspělé. V námořní dopravě by 

zachycování a ukládání uhlíku (CCS) mohlo fungovat jako překlenovací technologie, dokud 

nebudou paliva bez emisí CO2 ekonomicky životaschopná. Předpokládá to nezávislá norská 

výzkumná organizace SINTEF. SINTEF ve spolupráci s odvětvím námořní dopravy vede projekt 

CCShip. Bude zkoumat, jak využívat ukládání CO2 na lodích nákladově efektivnějším způsobem 

jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu. 

Další výzkum a vývoj bude rovněž prováděn v oblasti palivových článků. Tato technologie je 

však mnohem méně vyspělá než technologie spalovacích motorů bez ohledu na druh paliva. 

V menším měřítku však lze tuto technologii využít již dnes, například k výrobě elektřiny 

potřebné na palubě. Odvětví má mnoho možností, jak zvýšit účinnost provozu bez ohledu na 

palivo hlavního motoru, a snížit tak spotřebu a emise. To se pohybuje od konstrukce trupu 

přes optimalizaci trasy až po podporu pohonu pomocí plachetních systémů. 

 

6. Závěr (strategie budoucích pohonů) 

Správná strategie pohonu může být klíčem k úspěchu pro majitele lodí a naopak. Každá 

novostavba, která je nyní budována a bude provozována s alternativními palivy, přispívá k cíli 

snížení palivových plynů. V budoucnu by majitelé lodí měli být flexibilní ve výběru paliva – velcí 

výrobci motorů se koneckonců domnívají, že technické problémy různých paliv lze v dohledné 

době vyřešit. I dnes lze běžné dvoupalivové motory často modifikovat tak, aby pracovaly se 

„zelenými“ palivy. Později bude kromě toho platit, že téměř všechna alternativní paliva budou 



 

 

současně vyráběna jako fosilní, Bio – a syntetické varianty. Lodě provozované po dobu až 25 

let tak budou moci být převedeny na nízkoemisní pohonné hmoty. 

Výroba E-paliv však konkuruje ostatním uživatelům energie z obnovitelných zdrojů – včetně 

silniční dopravy (mobility) a průmyslu. Stále není jasné, zda a kdy budou k dispozici potřebné 

objemy elektřiny pro komplexní transformaci. Příslušné rozměry jsou doloženy čistě 

teoretickým předpokladem, že by se E-paliva vyráběla pro plavbu pouze pomocí solární 

energie. V tomto případě by průmysl potřeboval celosvětovou fotovoltaickou kapacitu až 8 

000 gigawattů do roku 2050. Pro srovnání: V roce 2019 činila instalovaná solární kapacita 

fotovoltaiky po celém světě přibližně 600 gigawattů. Očekává se, že do roku 2022 dosáhne 

1000 gigawattů a do roku 2050 asi 10 000 gigawattů. Jinými slovy, samotné dodávky lodní 

dopravy by vyžadovaly 80 % vyrobené elektřiny ze slunce. 

Je pravděpodobné, že bude nějakou dobu trvat, než budou k dispozici technologie pro 

používání amoniaku a vodíku pro široké použití na palubách lodí. Metanol je již o krok dále. 

Mezi různými možnostmi využití paliva v současnosti neexistují jednoznační vítězové napříč 

všemi scénáři, avšak amoniak a metanol budou pravděpodobně z dlouhodobého hlediska 

nejslibnějšími uhlíkově neutrálními palivy pro větší typy lodí. 

 

 

 

 

 

Konec I. čísla 

 

 

Příjemné zážitky s vodíkem a čpavkem vám přeje Redakce SZ SSL 


