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ANOTACE BAKALAŘSKÉ PRÁCE 

OSTÁREK.J. Využívání alternativních paliv pro mobilní dopravní prostředky : 

bakalářská práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 

Katedra energetiky, 2015, s. Vedoucí práce: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. 

 Jako svou bakalářskou práci jsem si vybral téma  - Využívání alternativních 

paliv pro mobilní dopravní prostředky. Zabýval jsem se v ní porovnáváním jednotlivých 

paliv, procesů výroby a vyhodnocením nejvhodnějšího paliva pro Českou 

republiku.V první části jsem čtenáři popsal jednotlivé paliva, procesy výroby, produkci 

oxidu uhličitého od počátku výroby po samotné používání jednotlivých paliv a současný 

stav alternativních paliv v České republice, a ve třech mnou vybraných jiných státech. 

Ve druhé části jsem zvolil vhodná kritéria a paliva porovnal. Závěr práce obsahuje 

vyhodnocení nejekologičtějšího paliva, proces výroby a nejvhodnější palivo pro Českou 

republiku.  

Klíčová slova: alternativní paliva, proces výroby, emise, oxid uhličitý, vodík 

ANNOTATION BACHELOR THESIS 

OSTÁREK. J., Utilization of Alternative Fuels for Transport : bachelor thesis. 

Ostrava : VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty od Mechanical Engineering, 

Department of Energy, 2015, s. Thesis head: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. 

The topic of my bachelor work that has been chosen is Utilization of Alternative Fuels 

for Transport. I dealt with compare of separe fuels, processis of production and 

evaluation of the most suitable fuel for the Czech Republic. In first section I described 

to reader the separe types of fuels, processes of production and current situation around 

alternative fuels in the Czech Republic and other three different countries chosen by 

myself. In second section I choosed suitable criteria and compared the fuels by them. 

The end of the work contains the evaluation of the most ecological fuel, proces of 

production and the most suitable fuel for Czech Republic. 

Key words: alternative fuels, proces of production, emission, carbone dioxide.hydrogen 
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Seznam použitého označení 

Značka Popis Jednotka 

B100 100 % bionafta l 

B20 20 % bionafta l 

C19H36O2 Bionafta l 

C3H8 LPG l 

C4H9OH Bioetanol l 

CNG Compressed Natural Gas - stlačený zemní plyn l 

CO Oxid uhelnaný l 

CO2 Oxid uhličitý l 

ČR Česká republika [-] 

E85 85 % bioetanol l 

E95 95 % bioetanol l 

EPA Americká agentura pro ochranu životního prostředí [-] 

essEnce5 5 % bioetanol l 

EU Evropská unie [-] 

FAME Fatty acid methyl esters - bionafta l 

H2 Vodík l 

H2O Voda l 

CH4 Zemní plyn l 

LNG Liquefied Natural Gas - zklapaněný zemní plyn l 

LPG Liquefied petroleum gas - zkalapněný ropny plyn l 

MEŘO Methylester řepkového oleje  l 

O2 Kyslík l 

RME Rape seed metyl ester - metylester řepkového oleje l 

RWE Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk -  [-] 

SMN 30 % bionafta l 

USA United states of America [-] 
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Úvod 

 

Snižování emisí je světový fenomén, který se neustále rozšiřuje. Ve snaze zlepšit 

životní prostředí a tudíž také zabránit neustálé a zvětšující se hrozbě globálního 

oteplování. Největší hrozbou je především oxid uhličitý. 

Cesta, jak co nejefektivněji snížit emise skleníkového plynu, je přes 

automobilový průmysl pomocí alternativních paliv. Státy se snaží alternativní paliva 

čím dál tím více popularizovat a rozšiřovat, protože se chtějí omezit závislosti na ropě, 

která je neobnovitelným zdrojem.   

Alternativní paliva můžeme klasifikovat do různých kategorií. Obnovitelná, jako 

bionafta z řepky olejky či bioetanol z cukrové řepy, a neobnovitelná jsou především ta, 

která se vyrábí ze zemního plynu  nebo jako zemní plyn samotný. Alternativní paliva se 

vyskytují ve dvou stavech. Plyn nebo kapalina. Zemní plyn se vyskytuje v obou stavech 

a to stlačený a zkapalněný. Další kapalná paliva jsou bioetanol, bionafta a vodík. Plynné 

skupenství má pak po stlačeném zemním plynu ještě ropný plyn. 

V moji bakalářské práci jednotlivé paliva charakterizuji, popíšu jejich výrobu. 

Zaměřím se především  na množství emisí oxidu uhličitého produkující se do ovzduší 

jak při výrobě, tak při samotném použití daného paliva. Dále se zaměřím na současnou 

problematiku alternativních paliv jak v České republice, tak v zahraničí. 

Cílem mojí bakalářské práce je zavedení vhodných hodnotících kritérií pro 

srovnání jednotlivých technologií produkce i využívání alternativních paliv, a 

především vyhodnotit a zvolit nejvhodnější technologie pro výrobu alternativního paliva 

pro Českou republiku z hlediska dostupnosti, ceny a z hlediska snížení emisí CO2. 
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2. Alternativní paliva v dopravě 

 

Vzhledem k neustálému snažení snížit emise CO2 a docházejícím zásobám  

ropy, se začaly před 20 lety hledat alternativy, kterými by se nahradila ropa.  Hledaly se 

především zdroje energie, které by dlouhodobě zajistily další rozvoj infrastruktury 

dopravy, a pomocí nich by se snížily skleníkové plyny.  

Množství emisí se neustále zvětšuje, i přes snahu je omezovat pomocí 

legislativních předpisů. Nejobávanější je především plyn CO2, který způsobuje 

skleníkový efekt. Množství CO2 v atmosféře destabilizuje vysoce komplexní klimatický 

systém tak, že lze pozorovat zvýšení povrchové teploty, posun zemských pásem a 

neustálé stoupání hladiny moří.  EU se zabývá omezením skleníkových plynů, a chce 

dosáhnout v průběhu 30 let jejich snížení o 60 %. EU dále stanovuje cíle pro různé typy 

doprav například: chce snížit počet konvenčních aut v městské dopravě na polovinu a to 

už do roku 2030, a úplně je vytlačit už do roku 2050. Také chce omezit emise CO2 jak 

v letecké dopravě, tak v lodní o zhruba 40 % také do roku 2050. Pro dosažení těchto 

cílů bude muset EU prosazovat a podporovat čím dal tím více alternativní paliva, 

protože s fosilními palivy toho nelze dosáhnout.   

Dopravní systém v Evropě je závislý na ropě z 94 %, z toho se musí dovážet 

84,3 % především ze zemí, které jsou nestabilní, což způsobuje růst ceny ropy a deficit 

na účtu zahraničního obchodu. Díky tomu musí Evropská unie diverzifikovat své zdroje 

paliv. Evropská komise chce do roku 2050 omezit co nejvíce závislost Evropy na ropě. 

Mezi další hlavní důvody, proč prosazovat alternativní paliva jsou například 

rostoucí cena paliv a omezené zásoby ropy. 

Alternativní paliva se používala již v minulosti, jako například užití plynu. Do 

problematiky alternativních paliv se čím dál tím více vměstnávají firmy, které doposud 

neměli s dopravou nic společného. Jako alternativní palivo se bere takové palivo, co 

dokáže nahradit fosilní paliva na bázi ropy. Z důvodu dostupnosti se často dělají vozy 

poháněná na dvě paliva, například benzín a ropný plyn. Na počátku se řešil především 

rozvoj alternativních paliv, než samotné rozšíření vozidel na alternativní paliva.  
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Alternativních paliv je pět druhů a jsou to: zemní plyn, bionafta, ropný plyn, 

etanol a vodík. Dělí se na plynná, jako stlačený zemní plyn nebo ropný plyn, kapalná 

jako jsou bionafta nebo bioetanol. Paliva se můžou dělit na obnovitelná, to jsou bionafta 

a bioetanol, a neobnovitelná, jako zemní plyn a ropný plyn. 

2.1 Zemní plyn 

 

Hlavní složkou zemního plynu je metan, který může být využíván jako motorové 

palivo v běžných benzínových motorech. Aby automobil mohl používat zemní plyn 

jako palivo, musí mít speciální zásobník plynu a vstřikovací systém. Zemní plyn se 

používá ve dvou formách. Může se buď stlačit na tlak okolo 200 baru, nebo se zkapalní 

při -162 °C. V současné době se používá především forma stačeného zemního plynu. 

Zemní plyn jako palivo pro mobilní prostředky je zcela vyvinut a ověřen. Zemní plyn 

má ideální vlastnosti pro využití jako motorové palivo především svoji cenou a 

vysokým oktanovým číslem, které se pohybuje okolo 100. Výhřevnost stlačeného 

metanu je 55,53 MJ/kg a zkapalněného je 50,02 MJ/kg. Teplota vznícení metanu je 

okolo -188 °C a teplota samovznícení 540 °C. [1] 

2.2 Bionafta 

 

Pro výrobu bionafty se především u nás používá řepkový olej, ze kterého se 

esterifikací stává metylester, který se zkráceně označuje jako MEŘO, v zahraničí se 

vyskytuje termín „rape seed metyl ester“ zkráceně RME, což znamená metyl ester 

řepkového semene. MEŘO má velmi vhodné ekologické vlastnosti. Při skladování 

může dojít ke snížení kvality. Bionafta se v malém množství přidává do klasické nafty. 

Výhřevnost MEŘO je 37 MJ/kg. Výhřevnost paliva SMN 30, který obsahuje 30 % 

MEŘO je 41 MJ/Kg. Minimální teplota vznícení je 100 °C a teplota samovznícení je 

230 °C.  [2] 

  



- 14 - 

 

2.3 Ropný plyn 

 

Ropný plyn, zkráceně LPG, je směsí uhlovodíkových plynů především propanu, 

butanu a směsí propan-butanu. LPG je čistě přírodního původu. Získává se při těžbě 

zemního plynu nebo jako vedlejší produkt rafinace ropy. Za normálních podmínek je 

propan-butan v plynné formě, ale jeho ochlazením, nebo stlačením, lze snadno převést 

do kapalného stavu. Zkapalněním změní svůj objem asi 260 krát. LPG je netoxické a při 

úniku se vypaří. Ropný plyn se jako palivo v motorech projevuje jako kvalitní, 

výkonem i spotřebou je srovnatelný s klasickými konvekčními palivy. Ropný plyn má 

výhřevnost 46,44 MJ/kg. Teplota vzplanutí LPG je asi -104 °C a teplota samovznícení 

se pohybuje okolo 430 – 490 °C.  Ropný plyn má oktanové číslo 110. [3] 

2.4 Bioetanol 

 

Etanol samotný, nemůže nahradit klasické paliva na 100 %, ale může do jisté 

míry nahradit z části ropu a pomoct životnímu prostředím. Čistý etanol se používá jako 

palivo pro speciálně upravené motory, jinak se přidává do benzínu. Nejdůležitější 

odlišnosti motorů na etanol od tradičních motorů jezdících na benzín jsou například 

vyšší kompresní poměr, odlišný tvar spalovacího prostoru, palivové čerpadlo a palivové 

potrubí. Etanol se v motoru dokonale spálí, ale je méně energeticky bohatší než nafta, a 

proto se jeho spotřeba několika násobně zvýší. Výhřevnost etanolu se pohybuje okolo 

28 MJ/kg, a výhřevnost paliva E85, který je z 15 % tvořen benzínem, je 30,76 MJKg. 

Teplota jeho vznícení je asi 14 °C a teplota samovznícení je 400 °C. Bioetanol má 

oktanové číslo asi 105. [4] 

2.5 Vodík 

 

Vodík je v současnosti především ještě ve výzkumu jako nové potencionální 

palivo pro mobilní prostředky. Vodík není zdrojem energie, ale její přenašeč. Vodík lze 

použít jak pro palivové články, tak pro klasické spalovací motory, které jsou na benzín a 

naftu. V dnešní době se řeší hlavně problém, jak uložit do automobilu dostatek paliva.. 

Jako hlavní přednost vodíku je ta, že může být vyráběn různými energetickými zdroji a 

může být i skladován. Vodík se jeví do budoucna jako nejlepší alternativou   
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ke klasickým konvenčním palivům, ale stojí za zmínku, že to bude ještě pár let 

trvat a bude to záviset především na tom, kolik automobilové podniky dodají dotací na 

rozvoj tohoto paliva. Vodík lze také používat jako zdroj elektrické energie v palivovém 

článku v elektromobilu. Vodík má výhřevnost 114,86 MJ/kg. Jeho teplota vznícení je  -

253 °C. A teplota samovznícení je 585 °C. Vodík má oktanové číslo 130. [5] 

3. Zdroje, výroba a vlastnosti alternativních paliv a 

problematika jejich využití v dopravě. 

  

Problematika zdrojů se týká především alternativních paliv, které jsou získávaný 

z neobnovitelných zdrojů, nebo jsou jimi sami. Jejich zásoby jsou omezené.   

3.1 Zemní plyn 

 

 Zemní plyn se u nás téměř nevyskytuje. Musíme ho nakupovat ze zahraničí. A 

dostane se k nám pomocí plynovodů, především z Ruska. 

3.1.1 Zdroje 

 

Celkové zásoby zemního plynu jsou zhruba na 200 let, to činí odhadem 

511 tisíc miliard m
3
. Zásoby se dělí do třech typů: prokázané, pravděpodobné a 

potencionální. Prokázané zásoby jsou ty, které jsou ekonomicky těžitelné při současné 

technické úrovni. Tyhle zásoby vydrží při současné těžbě do roku 2060. Pravděpodobné 

zásoby dosahují výše 347 000 mld. m
3,

 a jsou velice příznivé pro Evropu i Českou 

republiku díky geografickému rozpoložení. Potencionální zdroje, tvz. nekonvenční, jsou 

především hydráty metanu, které jsou tvořeny z 20 % metanem a z 80 % vodou. 

Hydráty se nacházejí v zemské kůře pod dnem oceánů. Hlavní problémem u těch zdrojů 

je jejich těžba. Podle geologického průzkumu je ukryto zhruba 21 000 000 mld. m
3
 

zemního plynu právě v těchto hydrátech. [6] 
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3.1.2 Těžba a úprava zemního plynu 

 

Zemní plyn bývá převážně uložen v pórech hornin, které jsou ohraničeny 

nepropustnými vrstvami a vodou, kde se v průběhu tisíců let nahromadil. Zemní plyn se 

těží vrty, které jsou vedeny přímo do ložisek v pórech, které se nacházejí v hloubce 

3 km pod povrchem země. Plyn se může těžit až z hloubky 8 m. Zemní plyn se dá těžit 

z ložisek na pevnině i pod mořským dnem. Zemní plyn se také nachází v ložiscích na 

černé uhlí, při jeho těžbě se uvolňuje a z bezpečnostních důvodů je odsáván. 

Odsávanému zemnímu plynu se říká degazační plyn. Vytěžený zemní plyn je nutno 

před jeho dopravou patřičně upravit na kvalitu, kterou trh vyžaduje. Samotná 

technologie čištění závisí na složení plynu, který se často těží společně s ropou, takže 

obsahuje vysoké množství vyšších uhlovodíků. Další přebytečné látky, které by mohly  

ovlivnit distribuční systém jsou voda a sirné látky, které by mohly způsobovat korozi 

zařízení. Vysoký obsah vody může být příčinou ucpávání plynovodů, protože 

s metanem může voda za určitého tlaku a teploty tvořit pevné hydráty. Zemní plyn po 

vytěžení může obsahovat také prach. Každý zemní plyn se po vytěžení suší a zbavuje se 

přebytečných látek. [6] 

3.2 Bionafta 

 

Na výrobu bionafty se u nás používá řepkový olej, proto jsem zvolil jako zdroj 

na výrobu bionafty rostlinu řepku olejku, která se u nás hojně pěstuje. 

3.2.1 Zdroje 

 

V České republice se řepka olejka pěstuje asi na 350 tis. ha s produkcí cca 

1 mil./rok řepkového semene. Řepka olejka se pěstuje na 12 – 14 % z celkové orné 

půdy. V roce 2020 se přepokládá zvýšení hektarového výnosu na 3,6 t/ha tudíž se 

produkce zvedne na 1,26 mil. t. Prioritní užití semen řepky olejky je zajištěno pro 

potravinářský průmysl. Pro výrobu bionafty je tak České republice využito asi  
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1 mil. t/rok řepkových semen. Do roku 2018 jsou zemědělci zajistit 

předpokládanou spotřebu tuzemské řepky ve výši 380 t/rok. [7] 

3.2.2 Výroba bionafty 

 

Při výrobě bionafty nejdřív projdou semena řepky olejky lisováním, extrakci a 

následnou transesterifikací MEŘO. Energetická náročnost výroby závisí na energiích 

potřebných pro pěstování základní suroviny, a její následné přepracování na konečné 

palivo. Energická bilance je specifická pro každou výrobní jednotku. Energická bilance 

na jednotku o produkci 120 kt/rok MĚŘO a 15 kt/rok surového glycerinu. Na výrobu 

1000 Kg MEŘO je potřeba 2520 Kg semene z čeho se vyprodukuje 1008 kg oleje, a 

následně se transesterifikací získá MEŘO. Vedlejší produkty jsou šrot a 80 % glycerol, 

který se dále může využít například v potravinářském průmyslu. Energii potřebná pro 

výrobu 1 t MEŘO je asi 19,12 GJ. [8] 

3.3 Ropný plyn 

  

 Česká republika nemá moc zásob zemního plynu, a ropy už vůbec ne. LPG se 

tím pádem nemůže vyrábět v ČR. 

3.3.1 Zdroje 

 

Zkapalněný ropný plyn lze získat ze dvou zdrojů. Ze zemního plynu, který činí 

asi 60 % produkce, a při rafinaci ropy, což činí asi 40 % produkce LPG. Takže množství 

ropného plynu stojí na světových zásobách zemního plynu a ropy. [6] 

3.3.2 Výroba ropného plynu 

  

 Výroba LPG zahrnuje separaci a následný sběr ropného plynu z ropných zdrojů. 

Propan je izolován z petrochemické směsi buď ze zemního plynu, nebo jako vedlejší 

produkt rafinace surové ropy. Oba procesy začínají, když se začne vrtat do ropných 

vrtů. Plyn nebo olej, jako směs uhlovodíku, je odváděn ven do tvz. plynové pasti, která 

odděluje proud ropy a mokré plyny, které obsahují přírodní benzín, zkapalněný ropný   
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plyn a zemní plyn. Ropa, kterou zachytí past, klesá ke dnu pasti a pak je čerpána do 

nádrže na skladování pro pozdější využití. 

  Mokrý plyn z horní části pasti je odváděn, chlazen a pomocí absorpčního oleje 

se z něj separuje přírodní benzín a zkapalněné ropné plyny. Zbývající suchý plyn se 

skládá z metanu, který je obsažen z 90 %, a je dále distribuován do plynárenských 

společností. Absorpční olej, který je nasycen uhlovodíky, je odváděn a následně jsou z 

něj uhlovodíky odděleny, a vzniká směs zvaná jako „divoký benzín“. Čistý absorpční 

olej se pak vrátí zase do procesu. „Divoký benzín “ se dále čerpá do stabilizační věže, 

kde se ropný plyn oddělí od přírodního benzínu, a je distribuován jako LPG palivo.  

 Ropa, pro získání ropného plynu, musí projít řadou složitých chemických 

procesů včetně krakování. Množství ropného plynu vyrobeného při rafinaci je malé, ve 

srovnání se ziskem ropného plynu ze zemního plynu. [9] 

 3.4 Bioetanol 

    

 Jako zdroj bioetanolu v České republice jsem zvolil rostlinu cukrovou řepu, 

která je u nás pěstuje. 

 3.4.1 Zdroje 

  

Cukrová řepa se u nás využívá na výrobu bioetanolu. Cukrové řepy se sklidí 

zhruba 62 tisíc ha ročně, z kterých se využije rámcově 15 – 18 tisíc hektarů ročně na 

výrobu bioetanolu. [10] 

 3.4.2 Výroba 

  

Bioetanol získáme z rostlin rozkladem jejich tkání pomocí enzymů, následným 

zkvašením a destilací. Jako surovina se může použít cukrová řepa. První se surovina 

rozmělní v kladívkové drtičce. Dále se pomletá surovina s vodou rozetře na kaši zvanou 

rmut a přidá se do něj enzym zvaný alfa-amyláza. Směs jde dále do kotle, kde se ohřeje 

na vysokou teplotu, aby se vydezinfikovala, a škrob unikl z buněk a rozpustil se. Rmut 

se pak ochladí a přidá se další z enzymů zvaný glukoamyláza, která polysacharid   
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rozštěpí na jednotlivé molekuly cukru. Do směsi se přidají kvasnice, a začne 

přeměna cukru na etanol a oxid uhličitý. Proces trvá asi 40-50 hodin. Zralý kvas 

obsahuje asi 10% alkoholu a jejím předestilováním se zkoncentruje asi na 90 %. Zbytek, 

který se nepředestiluje, obsahuje hlavně vodu, nezkvasitelné zbytky rostliny a vlastní 

kvasinky, se odvádí k dalšímu zpracovaní. Přebytečná voda se odstraní na 

molekulárních sítech, která mají velmi malé póry, které dokážou pohltit nevelké 

molekuly plynů a kapalin. Výsledný roztok je bezvodý etanol a ten se mísí s benzínem. 

Jako vedlejší produkt je už zmíněný nepředestilovaný zbytek, ze kterého se vyrábí 

krmivo pro dobytek bohatý na bílkoviny. Zachycený oxid uhličitý a stlačuje a prodává 

podnikům potravinářského průmyslu. Z jednoho hektaru cukrové řepy se získá asi 

50,72 t cukrové řepy, a z jedné tuny řepy se vytvoří asi 1,07 hl/t. [11] 

3.5 Vodík 

 

 Vodík se především získává ze zemního plynu, který jak je zmíněno v kapitole 

3.1 se u nás nevyskytuje ve velkém množství. Další možnost zisku vodíku je z vodného 

roztoku. 

3.5.1 Zdroje 

  

Vodík získáme z několika možných surovin především z vody a zemního plynu. 

Zásoby zemního plynu jsou popsány v kapitole 3.1.1 a zásoby vody jsou pro zatím 

nevyčerpatelné. 

3.5.2 Výroba vodíku elektrolýzou 

 

Při elektrolýze se ve vodném roztoku pomocí stejnosměrného proudu štěpí 

chemická vazba mezi vodíkem a kyslíkem. Vodík poté reaguje na katodě za vzniku 

plynu, který se odebírá a skladuje. Celý proces probíhá při pokojové teplotě. Tenhle 

způsob zapříčiní asi 4 % z celkové produkce vodíku na světě. Účinnost procesu je asi 80 

– 90 %. Produktem je kyslík a vodíkový plyn. Konvekční elektrolýza je výhodná 

v zemích s nízkou cenou elektřiny a s dostatkem vody. Zařízení na elektrolýzu je   
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modulární, může se jednat o velkou centrální jednotku nebo i o malé zařízení. 

Výhodou elektrolýzy je především vysoká čistota vodíku, ale nevýhodou jsou vysoké 

náklady na membránu v elektrolyzéru. Účinnost výroby vodíku je asi 30 – 40 % pro 

konvekční zdroje a celková účinnost je asi 25 – 35 %. [12] 

3.5.3 Parní reforming zemního plynu 

 

 První je tvz. parní reforming zemního plynu. Tenhle typ výroby vodíku je 

nejlevnější a nejrozšířenější. Teplo, které je potřebné pro reformní reakci i následnou 

konverzi oxidu uhelnatého, je dodáváno z přímého spalování časti zemního plynu. 

Proces má dvě fáze. V první fázi se pomocí katalyzátoru ve vodní páře o teplotách 500 

– 950 °C a tlaku 0,3 – 2,5 MPa přivádí metan. Pří smíšení metanu a páry probíhá 

reakce, při které vzniká vodík a oxid uhelnatý. Celá reakce probíhá v reforméru. Po 

ukončení reakce následuje zvyšování produkce vodíku pomocí konverze CO 

z reforméru s další přidanou párou. Tato reakce probíhá ale už za nižších teplot. 

Produkce vodíku při tomhle způsobu je značně závislá na poměru páry a uhlíku ve 

směsi. [12] 

4. Produkce emisí CO2 při výrobě a použití 

alternativních paliv 

  

Emise CO2 jsou celosvětový problém, který se snaží vyřešit země co 

nejefektivněji, především neustálým snižování emisních limitů u automobilů. Současný 

limit je v České republice 160 g/km vyprodukovaného CO2. Při výrobě paliv mají 

výhodu především alternativní paliva vyrobená z rostlinných produktů, protože dochází 

k nulové bilanci, kdy spotřebované CO2 rostlina pří zpracování zase vyprodukuje. 

Emise skleníkových plynů se vyjadřují v gramech CO2 na jednotku energie nebo na kg 

CO2eq. CO2eq je suma množství jednotlivých skleníkových plynů vynásobené 

stanoveným koeficientem, který má hodnotu 1 pro oxid uhličitý. 
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4.1 Emise CO2 stlačeného zemního plynu 

 

 Stlačený zemní plyn je co se týče emisí CO2 vyprodukované při výrobě na tom 

z alternativních paliv nejlépe hned po vodíku. Výhoda zemního plynu je především ta, 

že se nemusí příliš upravovat a dopravuje se pomocí plynovodů. Největší položkou na 

seznamu producentů oxidu uhličitého je samotná těžba, která činí 142g CO2e na kilo 

paliva. Emise jednotlivých fází jsou zaznamenáno v tabulce 4.1. Emise automobilu na 

zemní plyn se pohybují okolo 1300 CO2e/l. V rovnici č. 1 je popsáno spalování 

zemního plynu. 

Rovnice spalování zemního plynu 

𝐶𝐻4 + 2 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2 𝐻2𝑂                                                                                          (1) 

CH4 – zemní plyn 

O2 - kyslík 

H2O – voda 

CO2 – oxid uhličitý 

Emise CO2 zemního plynu 

Jednotlivé fáze Emise CO2 [g CO2e/Kg paliva] 

Produkce suroviny 142,12 

Transport suroviny 21,18 

Transport a distribuce produktu 37 

Celkem 200,3 

Tabulka 4.1 Emise CO2 zemního plynu 

4.2 Emise CO2 Bionafty z řepky olejky 

  

Při použití bionafty dochází k nulové bilance CO2. Znamená to, že CO2, které 

vznikne použitím tohoto paliva z řepky olejky, se neakumuluje v atmosféře, ale využije 

se při fotosyntéze nové řepky olejky, z které bylo palivo vyrobeno. V praxi však při 

výrobě biopaliva spotřebuje energie z fosilních zdrojů a různé produkty, které jsou  



- 22 - 

 

 zdrojem oxidu uhličitého. Proto je potřeba znát množství emisí, které produkuje 

výroba paliva. V tabulce 4.2, jsou sepsány jednotlivé produkce CO2 v daných fázích. 

Množství CO2 vycházejícího z automobilu jezdícího na bionaftu je 1334 CO2e/l. 

Rovnice č. 2 popisuje spalování bionafty. [13] 

Rovnice spalováni MEŘO 

𝐶19𝐻36𝑂2 + 27 𝑂2 → 19 𝐶𝑂2 + 18 𝐻2𝑂                                                                       (2) 

C19H36O2 – MEŘO 

Množství emisí CO2 při výrobě MEŘO 

Jednotlivé fáze Emise CO2 [g CO2e/Kg paliva] 

Pěstování řepky 1073 

Výroba oleje 133,2 

Výroba MEŘO 296 

Přeprava a distribuce 37 

Celkem 1539,2 

Tabulka 4.2 Množství emisí CO2 při výrobě MEŘO . 

4.3 Emise CO2 paliva LPG 

  

Jak jsem již zmínil v kapitole 3.3.2, existují dva způsoby jak získat ropný plyn. 

První je ze zemního plynu, a druhý je při rafinaci ropy. Vytěžený zemní plyn nebo ropa 

se musí převézt a upravit na palivo LPG, a to se dále přepravuje a distribuuje. Nakonec 

se použije jako palivo v automobilovém průmyslu. Jaká je produkce CO2 v jednotlivých 

fázích je zaznamenáno v tabulce 4.3. Při používání LPG se vyprodukuje na každý litr 

spotřebovaného paliva 1533 g CO2e.V rovnici č. 3 je popsána reakce probíhající při 

spalování LPG.  [14] 

 Rovnice spalování LPG 

𝐶3𝐻8 + 5 𝑂2 → 3 𝐶𝑂2 + 4 𝐻2𝑂                                                                                     (3) 

 C3H8 – LPG 
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Množství emisí CO2 při výrobě LPG. 

Jednotlivé fáze 
Emise CO2 [g CO2e/Kg paliva] 

Zemní plyn Ropa 

Produkce suroviny 142,12 315,792 

Transport suroviny 21,18 57,17 

Úprava na LPG 213,624 213,624 

Transport a distribuce 

produktu 
30,975 30,975 

Celkem 407,899 617,561 

Tabulka 4.3 Množství emisí CO2  při výrobě LPG. 

 4.4 Emise CO2 Bioetanolu 

  

Bioetanol se v České republice vyrábí z několika surovin. V tabulce 4.4 můžete 

vyhledat emise jednotlivých fází výroby bioetanolu z cukrové řepy. Výhoda je 

samozřejmě ta, že opět dochází k nulové bilanci, která je popsána v kapitole 4.2.  

Největší produkce emisí jednotlivých fází je u samotného pěstování. Z cukru se vytvoří 

zhruba 50 % CO2 a 50 % bioetanolu. Automobil jezdící na palivo E85, u nás 

nejběžnější, vyprodukuje emise 1005.4 g CO2e na litr paliva, čistý etanol má pak emise 

724  g CO2e/l paliva. V rovnici č. 4 je popsáno spalování bioetanolu [15] 

Rovnice spalovaní bioetanolu 

2 𝐶4𝐻9𝑂𝐻 + 5 𝑂2 → 8 𝐶𝑂2 + 10𝐻2𝑂                                                                           (4) 

C4H9OH – bioetanol 

Emise CO2 při výrobě bioetanolu z cukrové řepy 

Jednotlivé fáze  Emise CO2 [g CO2e/Kg paliva] 

Pěstování cukrové řepy 623 

Výroba bioetanolu 311,5 

Přeprava a distribuce 37 

Celkem 971,5 

Tabulka 4.4 Množství emisí CO2 při výrobě bioetanolu z cukrové řepy 
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4.5 emise CO2 Vodík 

  

V tabulce 4.5 jsou vypsány produkce CO2 jednotlivých fází parního reformingu 

zemního plynu, což je nejběžnější a zároveň nejlevnější způsob výroby vodíku. Největší 

problém tohoto způsobu výroby je především vysoké množství vyprodukované oxidu 

uhličitého. Na jedno kilo vodíku připadne 7 kg vyprodukovaného CO2. Vodík lze 

vyrobit také elektrolýzou vodného roztoku, přičemž by se množství CO2 

vyprodukovaného snížilo jenom na tolik, kolik by se vyprodukovalo při výrobě 

elektřiny použité při elektrolýze. Jak lze vidět v rovnici č. 5 spálením vodíku nevznikne 

CO2, ale jenom voda. 

Rovnice spalování vodíku 

2𝐻𝟐 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂                                                                                                          (5) 

 H2 - vodík 

Množství emisí CO2 při výrobě vodíku 

Jednotlivé fáze Emise CO2 [g CO2e/Kg paliva] 

Produkce suroviny 142,12 

Transport suroviny 21,18 

Parní reforming zemního plynu 7000 

Výroba vodíku elektrolýzou - 

Celkem 7163,3 

Tabulka 4.5 Množství emisí CO2 při výrobě vodíku 

5. Současný stav v ČR 

   

 V České republice se alternativní paliva pomalu rozvíjejí, převládá především 

palivo LPG. 

5.1 Zemní plyn v ČR 

 

V lednu roku 2014 bylo na území České republiky 50 veřejných stanic, a během 

roku přibilo dalších 26 stanic, což znamená 50 % nárůst za jediný rok. Za posledních   
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10 let vzrostl počet plnících stanic v ČR 8 krát. Plynárenské společnosti se 

zapříčinili postavením 33 veřejných CNG stanic z celkového počtu 76, a to zejména 

společnosti Vemex, RWE Energo, E. ON Energie a Pražská plynárenská Správa 

majetku. Zatím jsou všechny stanice pouze na CNG, ale v roce 2016 se v ČR plánuje 

první stanice LNG. Nejvíce čerpacích stanic je v Praze a Středočeském kraji. Nejméně 

stanic je v Karlovarském a Plzeňském kraji. V roce 2015 je v plánu plynárenských 

společnosti postavit dalších zhruba 20 stanic. Mimo veřejné stanice mají i stanice 

soukromníci. Například společnosti Linde Material Handling má svoji stanici 

v pražských Malešicích. Dále je v provozu 130 domácích plnících stanic. V ČR jezdí asi 

7500 vozidel na CNG a automobilové společnosti chtějí v roce 2015 přesáhnout 

hodnotu 8000 vozidel. Na českých silnicích, se pohybuje už 512 autobusů jezdících na 

CNG ve 35 městech. Díky dotaci 2,4 miliardy ze státního fondu životního prostředí se 

počet autobusů jezdících na zemní plyn ještě zvětší. Cena se na českých stanicích 

pohybuje okolo 25-26 kč na kilogram paliva, což je v přepočtu asi 18 kč za litr. Palivo 

CNG bude do roku 2020 zatíženo minimální spotřební daní, díky ní cena neporoste. Na 

grafu 5.1 je znázorněn pohyb ceny CNG od roku 2005 do současnosti [16] 

 Graf 5.1 Cena CNG od roku 2005 do roku 2014 
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5.2 Bionafta v České republice 

 

V České republice lze bionaftu použít jako alternativní palivo místo klasické 

motorové nafty, především díky snížené sazbě spotřební daně. V ČR je nejvíce 

rozšířená 30 % bionafta označována jako SMN B30, a 100 % bionafta označována jako 

B100. Po vstupu ČR do EU došlo k zastavení spotřeby SMN 30 díky ukončení dotací 

pro rozvoj tohoto typu průmyslu. Trh s biopalivy se rozjel znovu až po roce 2008, kdy 

bylo znovu nastaveny daňové dotace. V roce 2011 bylo vyrobeno bionafty z řepky 

olejky přes 237,9 mil. litrů. Sazba spotřební daně je u SMN 30 snížena na 7,665 kč/litr, 

zato u klasické nafty je sazba 10,95 kč/litr. Pokud by ale bylo použito jiné biopalivo, 

než to z řepkového oleje označované jako MĚRO, šlo by z pohledu zákona o 

definovaný předmět daně, a tudíž by se na toto palivo zvýhodněná sazba nevztahovala. 

V současnosti je sazba spotřební daně nastavena pro SMN 30 při použití v zemědělské 

prvovýrobě tak, že vratka spotřební daně je 85 % ze sazby SMN 30 v porovnání 

s vratkou ve výši jen 60% ze sazby určené pro klasickou motorovou naftu. Osvobození 

od spotřební daně se definuje jak pro FAME, což je označení pro bionaftu v EU, tak pro 

rostlinné oleje a zkapalněný bioplyn. Dále je zrušena dan pouze na motory, které jsou 

poháněná na biopaliva od 12.1.2012. Podle studie společnosti Agropodnik Domažlice, 

lze bionafta B100 nahradit po provozní a technické stránce plně klasickou motorovou 

naftu, pokud budou dodrženy přesně definované technické a ekonomické podmínky. 

Cena, i přes navýšené náklady spojené s vyšší spotřebou a častější výměnou palivového 

filtru a motorového oleje, se nezvedne, ba naopak celková úspora, po odečtení nákladů, 

činí 560 tisíc Kč.  Palivo SMN 30 je nejvýhodnějším celoročním palivem v poměru 

cena/výkon při cenovém rozdílu 0,50 Kč/litr k porovnaní s motorovou naftou. Palivo 

B100 je nejvýhodnějším v letních měsících v poměru cena/výkon při cenovém rozdílu 

2,50 Kč/l. V České republice můžeme natankovat 30 % bionaftu na 134 stanicích, zatím 

co palivo B100 můžeme natankovat jen na 64 stanicích. Cena paliva SMN 30 se 

pohybuje okolo 27 korun a palivo B100 se pohybuje okolo 28 korun. Pohyb ceny paliva 

SMN 30 můžeme pozorovat v grafu 5.3 [17] 
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Graf 5.3 Cena SMN 30 od roku 2011 do roku 2014 

5.3 Ropný plyn v České republice 
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se pohybuje okolo 16 korun, její pohyb je zaznamenán na grafu 5.2. [18] 
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5.4 Bioetanol v České republice 

 

Bioetanol se v České republice začal vyrábět od roku 2006, kdy se zprovoznil 

první lihovar, který byl v provozu díky společnosti Agroetnol TTD v Dobrovci. 

V současné době jsou v ČR především dva aktivní lihovary, které vyrábí bioetanol. 

První je již zmíněný Agroetanol TTD v Dobrovci, který pro výrobu bioetanolu využívá 

jako hlavní surovinu cukrovou řepu, a druhý lihovar vyrábějící bioetanol je v Trmicích 

a jejím provozovatelem je společnost PLP, která používá jako základní surovinu na 

výrobu bioetanolu především obilí. Tyhle společnosti se musí vypořádávat 

s negativními faktory, které ovlivňují výrobu lihu. Jsou to především enormní dovozy 

levného lihu ze zahraničí, především z Brazílie, kdy meziroční nárůst dosáhl úrovně 

81 %, což rapidně ovlivňuje cenu bioetanolu v Česku. Dalším faktor, který ovlivňuje 

cenu je především pohyb cen vstupních surovin. Mezi klady patří v Česku určitě to, že  

vláda neustoupila od svého záměru, který byl přimíchávat obnovitelné složky do 

fosilních paliv. Od ledna 2008 se musí přimíchávat biosložky do benzínu. V roce 2008 

to byla 2 %, dnes už je to kolem 6 %. V České republice je nejvíce rozšířen 85 % 

bioetanol, značený jako E85. Bioetanol E85 jako první uvedla na trh společnost 

Agroetanol TTD v prosinci roku 2008. Společnost se snaží postupovat tak, aby byla na 

stejné úrovni jako prodejci aut a čerpací stanice v ČR. Čerpacích stanic, u kterých se 

může čerpat bioetanol E85, stále roste. Dnes je jich okolo 320. Cena, za kterou můžeme 

čerpat bioetanol E85 v České republice, se pohybuje okolo 24,50 kč/l a 25,50 kč/l. 

Pohyb ceny paliva E85 jsou znázorněna v grafu 5.4. [11] 

Graf 5.4 Cena E85 od roku 2012 do roku 2014  
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5.5 Vodík v České republice 

 

 Česká republika se aktivně zapojuje do studie vodíku jako paliva, dokonce je už 

i první vodíková stanice v Neratovicích, která byla první ve střední Evropě. Čerpací 

stanici trvalo zprovoznit zhruba 3 roky a plní vozidla plynným vodíkem o tlaku 

300 barů. Čerpací stanici zatím využívají speciální autobusy městské hromadné dopravy 

v Neratovicích. Jinak je na tom ČR s vodíkem jako většina zemí, pořád ve fázi výzkumu 

[19] 

 6. Alternativní paliva v Zahraničí 

  

Alternativní paliva se rozšiřují po celém světě, protože snižování emisí se dá považovat 

jako světový fenomén. Ne jenom v Evropě, ale například i v USA. 

6.1 Alternativní paliva ve Švýcarsku 

  

Švýcarsko je hodně vyspělá země, která se hodně zajímá o ekologii. Snaží se 

zmírnit produkci CO2 jak jen to bude možné. Už z 60 % vyrábějí elektřinu pomocí 

vodní energie. Švýcarsko i přes složitý terén má velmi hustou sít silnic, a právě v tom 

vidí velkou produkci oxidu uhličitého. 

  6.1.1 Zemní plyn ve Švýcarsku 

 

Švýcarsko využívá nejen zemní plyn na pohon vozidel, ale také bioplyn, který 

musí mít parametry a kvalitu zemního plynu. Sdružení Gasmobil, zkráceně AG, které 

bylo založeno roku 2002 se zaměřuje se na využití zemního plynu v dopravě. Kolem 

roku 2005 bylo ve Švýcarsku využíváno zhruba využíváno 1700 vozidel na zemní plyn 

a zhruba 61 plnících stanic. Ve snaze snížit emise CO2 federální vláda podporuje 

využívání šetrnějších paliv pro motorová vozidla k životnímu prostředí. Švýcarsko se 

chce podílet do roku 2020 na 10 % spotřebě zemního plynu v části dopravy, což je 

zhruba 600 milionů m
3
/rok. Dále chce využívat zhruba 400 tisíc vozidel pohaněných na   
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CNG. Dnes je ve Švýcarsku již přes 110 plnících stanic na zemní plyn a 11 500 

aut na zemní plyn. [20]  

6.1.2 Bionafta ve Švýcarsku 

Bionafta je palivo vyrobené především z rostlinných olejů. Zastánci biopaliv 

tvrdí, že přidáním pěti procent bionafty do tradičních pohonných hmot by se emise CO2 

snížily o vice než 830 000 tun, což je téměř 20 procent z celkového snížení nutného 

v rámci Kjótského protokolu. Bylo by také možné vytvořit pracovní místa, a to zejména 

v zemědělství a lesnictví. Zároveň chce Švýcarsko snížit závislost na zahraničních 

dodavatelích paliv. Ve Švýcarsku je již přes 150 stanic, kde se dá načerpat bionafta. 

[21] 

6.1.3 Ropný plyn ve Švýcarsku 

 

Zkapalněný ropný plyn není běžný ve Švýcarsku, dokonce ani vozidla na LPG 

nejsou prodávány na švýcarský trh. Čerpací stanice jsou jen zřídka k nalezení, což je 

v rozporu s mnoha evropskými zeměmi, kde LPG vozy jsou po benzínových a 

naftových nejvíce populární. Přestože toto palivo produkuje méně škodlivých látek než 

konvenční paliva, emise CO2 jsou téměř totožné. LPG palivo nelze zaměnit za zemní 

plyn, protože nádrž na LPG nevydrží tlak jako by měl zemní plyn. Ve Švýcarsku se 

nachází 99 stanic, na kterých je možno čerpat LPG. [20] 

6.1.4 Bioetanol ve Švýcarsku 

 

Ve Švýcarsku se jako první palivo používalo takzvané essEnce5, které 

obsahovalo pouze pět procent bioetanolu. V září roku 2006 bylo ve Švýcarsku zhruba 

100 čerpacích stanic, které prodávali palivo essEnce5. Palivo stojí stejně jako tradiční 

benzín, protože nepodléhá zdanění. Auta nemusí být upravována, aby mohly používat 

tohle palivo. První stanice, která prodávala palivo E85 byla otevřena v červenci roku 

2006. Při použití obou paliv, jak essEnce5 tak E85, musí byt auto drobně opraveno. 

Švýcarsko používá k výrobě asi 50 % bioetanolu odpady ze zemědělství. První palivová  
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vozidla, která můžou jezdit jak na benzín, tak na bioetanol, byla přivedena na 

Švýcarský trh v roce 2006. Ve Švýcarsku se nachází 49 čerpacích stanic, na kterých se 

může natankovat palivo E 85. A 100 čerpacích stanic s palivem essEnce5. [21] 

6.1.5 Vodík ve Švýcarsku 

 

Švýcarští návrháři jsou v čele vývoje automobilů na vodíkový pohon. Federální 

technologický institut v Curychu pracuje s komerčními a akademickými partnery, aby 

vytvořili takzvané PAC auto, které bude pohaněno palivovými články s použitím co 

nejméně paliva, jak je to jen možné. PAC auto II vytvořil nový světový rekord v roce 

2005, kdy dosáhnul vzdálenosti 5385 km jen s litrem vodíku. Úspěchy vozu spočívá 

nejen v palivovém článku, ale také v jeho aerodynamice a materiálu z jakého je 

vyroben. Předpokládá se, že některý z objevů v rozvoji tohoto vozidla, bude použit při 

výrobě  běžných automobilů. [22] 

6.2 Alternativní paliva ve Švédsku 

 

 Švédsko se aktivně zajímá o alternativní paliva, především o bioetanol a zemní 

plyn. Švédsko sazí především na bioplyn, který je o 45 % levnější než klasické 

konvekční paliva. 

 6.2.1 Zemní plyn ve Švédsku 

 

 Švédsko má zhruba 36 520 lehkých užitkových vozidel, 1530 autobusů a 550 

nákladních automobilů. Jednou u unikátních vlastností je fakt, že Švédsko, které nemá 

přístup k plynárenskému potrubnímu systému, má vybudovanou dobrou síť čerpacích 

stanic v jižní polovině země, a nyní se rozšiřuje do severní části. Ve Švédsku bylo 

zaznamenáno více než 130 veřejných čerpacích stanic.  Růst automobilů na zemní plyn 

podporuje i vláda, která snížila daně z příjmů pro použití CNG služebního automobilu, a 

přidala na letiště a nádraží prioritní parkovací pruhy pro CNG taxi. [23] 
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 6.2.2 Bionafta ve Švédsku 

  

 Bionafta byla vyvinuta švédskými vědci pro standartní dieselové motory. Toto 

palivo je totožné se švédským druhem nafty Mk-1. Bionafta může být používána 

samostatně nebo ve směsi v jakémkoliv poměru s fosilní naftou. Testy prováděné 

v průběhu 12 měsíců na 16 různých autobusech v městě Sala, Švédsko ukázalo, že 

smícháním 10 % motorové nafty s 90 % fosilní nafty, má za následek snížení tuhých 

částic a spotřeby paliva. Ve Švédsku se nachází okolo 35 čerpacích stanic, kde se 

načerpá bionafta. [24] 

 6.2.3 Ropný plyn ve Švédsku 

 

 Ve Švédsku není ropný plyn tak běžný jako zemní plyn, ale je taky k dispozici. 

Ve Švédsku nalezneme asi 35 LPG prodejců po celé zemi, tudíž jsou těžko k nalezení, a 

stanice bývají jen krátce otevřeny. V ceně si vede ropný plyn pořád dobře. Je o 60 % 

levnější než benzín. [25] 

 6.2.4 Bioetanol ve Švédsku 

  

 Ve Švédsku se 5 % bioetanolu míchá do běžného benzínu. Roční spotřeba je 

zhruba 250 000 m
3 

bioetanolu pro nízké příměsi. Vláda jedná o možnosti zvýšit 

množství bioetanolu pro nízké příměsi až na 6,5 %. K tomu se přidává i bioetanol E85, 

E95 a čistý bioetanol , který mají na trhu jen něco přes 100 000 m
3
 ve Švédsku. 

Nalezneme zde asi 1880 čerpacích stanic. [26] 

6.2.5 Vodík ve Švédsku 

 

 Vodík ve Švédsku má zajistit společnost Hydrogen Sweden, která byla založena 

v roce 2007 jako nezisková organizace a v současnosti má kolem 40 členů. Hydrogen 

Sweden spolu s projektem Norway HyNor doufá, že skandinávské země budou jako 

první v Evropě mít auta s kompletními palivovými články a vodíkové čerpací stance na 

dálnicích. První veřejná plnící stanice je provozována od září 2003. Stlačený vodík je 

vyráběn elektrolýzou vody přímo na místě. [27]  
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6.3 Alternativní paliva v USA 

  

 V USA se alternativní paliva rozrůstají rychle, jako každá země se snaží 

minimalizovat svoji závislost na ropě. V USA se prodalo již 1.8 mil. aut na alternativní 

paliva. 

6.3.1 Zemní plyn v USA  

  

Zemní plyn je ve Spojených Státech používaný jako palivo domácí výroby, a je 

považován za fosilní palivo, protože je vyroben působením tepla a tlaku na organické 

materiály. Zemní plyn je převážně extrahován z plynových a olejových vrtů, menší část 

je pak získávána z doplňkových zdrojů jako jsou biomasy a uhlí. Americká agentura pro 

ochranu životního prostředí, zkráceně EPA, se snaží zajistit, aby těžba zemního plynu 

nebyla na úkor veřejného zdraví a životního prostředí. Spojené státy mají obrovský 

distribuční systém, který může rychle a ekonomicky distribuovat zemní plyn 

z libovolného místa ze 48 státu. Plyn je distribuován pomocí potrubí které je asi 

482 803 kilometrů. A dalších 3 058 000 000 kilometrů distribučních trubic na přepravu 

plynu v oblasti služeb. Distribuční systém zahrnuje i tisíce dodávek, přijmu, 

propojovacích míst, stovky skladovacích zařízení a vice než 50 míst na export a import 

zemního plynu. V USA se nachází okolo 1200 CNG stanic. [28] 

6.3.2 Bionafta v USA 

 

V USA je bionafta legálně registrované palivo a podporované agenturou EPA. 

Bionafty musí splňovat normu ASTM D6751, která je daná společností Renewable Fuel 

Standard. Bionafta je distribuována z hlediska výroby paliva distributory a 

velkoobchodníky převažně nákladním vozem, vlakem nebo člunem. Většina 

distributorů dodává směsnou bionaftu z označením  B20, nebo bionaftu značenou jako 

B100, v závislosti na preferenci obchodníka.  Směsná bionafta s označením B20 je 

nejčastější bionafta ve Spojených Státech. B20 obsahuje 20 % bionafty a 80 % 

motorové nafty. B20 je populární, protože představuje rovnováhu nákladů, emisí, 

výkonu motoru za chladného počasí, kompatibilitu materiálů a schopnost působit jako   
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rozpouštědlo. Bionafta s označením B100 je méně častá než  B20, kvůli 

nedostatku regulačních pobídek a cen.  B100 má rozpouštěcí účinky, může vyčistit 

palivový systém vozidla a uvolnit usazeniny v motoru. Při používání toho dle typu nafty 

se musí počítat s častým měněním filtru. V USA se nachází okolo 900 stanic, na kterých 

lze tankovat bionaftu. [29] 

 6.3.3 Ropný plyn v USA 

  

          Většina LPG spotřebováno ve spojených státech se vyrábí v Severní 

Americe. Ropný plyn je dodáván z místa výroby na hromadných distribučních 

terminálech přes potrubí, železnice, čluny, kamióny nebo tankery. LPG obchodníci 

vyplní kamióny na terminálech a distribuují ho až ke koncovým uživatelům, včetně 

čerpacích stanic pohonných hmot. Čerpacích stanic, na kterých lze načerpat ropný plyn, 

je v USA asi 2900. [30] 

6.3.4 Bioetanol v USA 

 

 Výroba etanolu v USA je převážně soustředěna na středozápadě, protože je 

v jeho blízkosti hojně pěstována kukuřice a zemědělské produkty. Etanol se vyrábí jak 

z kukuřice tak například ze zbytků jiných plodin nebo dřeva. Většina etanolu ve 

Spojených Státech je vyrobena z plodin na bázi škrobu, mletých za sucha nebo za 

mokra. Více než 80% etanolu se vyrábí při procesu mletí za sucha díky nízkým 

vstupním nákladům. Při mletí za sucha se rostliny rozemelou na mouku a kvasí na 

etanol, což je druhotný produkt palírny zrn, a oxid uhličitý. Při mletí za mokra rostliny 

produkují především kukuřičné sladidla a spolu s etanolem a několika vedlejších 

produktů, jako je například kukuřičný olej nebo škrob.  Při mletí za mokra se odděluje 

škrob, bílkoviny a vláknina. Před zpracováním těchto komponentů do produktu se 

oddělí etanol. Většina rostlin na výrobu etanolu je soustředěna na středozápadě, ale 

spotřeba benzínu je nejvyšší podél východního a západního pobřeží. To představuje 

výrobce etanolu s unikátní distribucí. Podle amerického ministerstva zemědělství je 

90 % etanolu transportováno vlakem nebo kamionem. Zbývajících 10 % se dopravuje 

především tankery. Minimální množství je pak dopravováno potrubím. Tanker uveze  
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8000 až 10000 galonů etanolu. Jeden železniční vůz unese přibližně 30000 galonů 

etanolu. V USA lze načerpat bioetanol na asi 2600 čerpacích stanicích. [31] 

6.3.5 Vodík v USA 

 

 Většina vodíku používaného ve Spojených státech se vyrábí blízko místa, kde se 

využívá, obvykle ve velkých průmyslových areálech. Infrastrukturu potřebnou pro 

distribuci vodíku do sítě čerpacích stanic, která je potřebná pro zvětšení počtu vozidel s 

palivovými články, je třeba ještě rozvíjet. V současné době je vodík distribuován 

prostřednictvím tří metod. První je plynovod, který je nejméně nákladný způsob, jak 

dodat velké množství vodíku, ale je omezen pouze na 700 km potrubí, které se v USA 

nachází především v blízkosti velkých ropných rafinériích a chemických provozech 

v Illinois, Kalifornie a na pobřeží Mexického zálivu. Další způsob, který se v USA 

využívá jsou speciální kamióny do kterých se stlačí vodík. Ale tenhle typ je relativně 

drahý a používá se jen do vzdálenosti maximálně 200 km. Nejčastějším typem, jak 

v USA dopravují vodík je pomocí zkapalnění a následným rozvezením tankery. [32] 

7. Porovnání paliv z hlediska vlastností 

  

Paliva se dají porovnávat i z hlediska jejich vlastností jako je výhřevnost, teplota 

vznícení, samovznícení a oktanové číslo 

7.1 Výhřevnost 

 

Každé palivo se může hodnotit podle množství energie kterou obsahuje. U 

plynných paliv se nepožaduje žádná energie, která by se musela měnit jejich skupenství, 

protože už již vypařená. V tabulce 6.1 je můžeme vidět, jaké výhřevnosti dosahují 

jednotlivé paliva. Nižší výhřevnost reprezentuje množství energie schopné vykonat 

práci. Vodík obsahuje nejvyšší poměr energie na váhu, protože neobsahuje žádný 

z atomu uhlíku, proto je logicky poměrně lehký, tudíž se používá jako palivo v těch 

situacích, kdy váha rozhoduje. Množství energie při reakci vodíku je zhruba 2,5 krát 

větší než energie, která se uvolní spálení běžného paliva obsahující uhlík. Vodíku se   
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spotřebuje asi jen třetina v k porovnání s ostatními palivy. Problém nastává u 

vodíku tehdy, když vybuchne. Naopak dálka hoření je nepřímo úměrná uvolňování 

energii, takže vodíkové ohně mnohem rychleji vyhoří. Dobrou výhřevnost, ale daleko 

menší než vodík, má pak zemní plyn. V těsném závěsu za zemním plynem je ropný 

plyn. Nejmenší výhřevnost má pak bioetanol.  

Výhřevnosti paliv 

Palivo Výhřevnost [MJ/kg] 

CNG 55,53 

LNG 50,02 

MEŘO 37 

LPG 46,44 

Bioetanol 28 

Vodík 114,86 

Tabulka 7.1 Výhřevnosti paliv 

7.2 Teplota vznícení 

  

Paliva hoří jenom v plynném skupenství nebo jako výpary. Plynná paliva jako 

jsou především stlačený zemní plyn a vodík jsou už plyny, ale konvexní paliva se musí 

nejprve nahřát, než se z nich stane pára, a pak vzplanou. Vlastnost, která určuje, jak se 

palivo lehce převede do plynného stavu, je var. Teplota vznícení se definuje jako 

teplota, při které palivo dokáže společně se vzduchem vytvořit hořlavou směs. Jestli se 

palivo drží pod bodem vznícení, nemůže tak produkovat dost výparů k hoření, neboť se 

odpařuje příliš pomalu. Po dosažení bodu varu u paliva, jsou hned páry připravené 

k hoření. Bod vznícení je nižší než bod varu paliva. Pro paliva, která jsou v plynném 

stavu, je bod vznícení pod teplotou okolí a mívá malý význam, neboť je palivo již ve 

formě páry. U paliv, která jsou kapalná za normálních podmínek, je teplota vznícení 

nejnižší teplotou, při které může dojít k zapálení. Teploty samovznícení jsou 

zaznamenány v tabulce 6.2. 
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Teploty vznícení 

Palivo Teplota vznícení [°C] 

Zemní plyn -188 

MEŘO 100 

LPG -104 

Bioetanol 14 

Vodík -253 

Tabulka 7.2 Teploty vznícení 

7.3 Teplota samovznícení  

  

Teplota samovznícení je definována jako minimální teplota, při které se směs 

zapálí bez přítomnosti vnějšího zdroje vznícení. Palivo se zahřívá na takovou teplotu, 

dokud nepřejde v plamen. Každé palivo má jinou teplotu samovznícení. Pro vodík je 

teplota samovznícení dost vysoká asi 585 °C což způsobuje, že směs vodíku a kyslíku je 

relativně těžké zapálit bez vnějšího podnětu. Teploty samovznícení jednotlivých paliv 

jsou srovnány v tabulce 6.3. 

Palivo Teplota samovznícení [°C] 

Zemní plyn 540 

MEŘO 230 

LPG 430 – 490 

Bioetanol 400 

Vodík 585 

Tabulka 7.3 Teploty samovznícení 

 7.4 Oktanové číslo 

  

Oktanové číslo popisuje schopnost potlačit „klepaní“ spalovacího motoru, které 

je způsobeno sekundární detonací, která nastane při nashromáždění tepla v některé části 

motoru, kdy současná teplota překročí výš zmíněnou teplotu samovznícení. Oktanové 

číslo uhlovodíku se užívá jako běžné ohodnocení rezistence vůči „klepání“. Paliva,   
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s oktanovým číslem okolo 100, mají vetší rezistenci. Vodík má velmi vysoké 

oktanové číslo, a proto je velice odolný vůči klepání. Oktanové čísla jednotlivých paliv 

jsou srovnány v tabulce 6.4 

Oktanové čísla 

Palivo Oktanové číslo[-] 

Zemní plyn 100 

MEŘO - 

LPG 110 

Bioetanol 105 

Vodík 130+ 

Tabulka 7.4 Oktanové čísla 

 8. Srovnání emisí paliv 

  

 Vesměs každé palivo vyprodukuje nějaké množství CO2, buď při výrobě, nebo 

při jeho užití ve vozidle. 

8.1 Emise výroby 

  

V grafu 7.1 jsou porovnané produkce CO2 jednotlivých paliv. Nejmenší 

produkci vykazuje rozhodně stlačený zemní plyn především díky tomu, že se nemusí 

vyrábět a moc upravovat. Jako druhá nejekologičtější výroba, je výroba paliva LPG ze 

zemního plynu, která převažuje i četností využití nad výrobou LPG z ropy. Především 

proto, že ropa musí projít mnoha náročnými procesy například  krakováním. Na 4 místě 

v produkci oxidu uhličitého je bioetanol z cukrové řepy, a hned za ním je bionafta 

z řepky olejky. Je nutno podotknout, že rostliny spotřebují pří růstu mnoho oxidu 

uhličitého a dochází k nulové bilanci, která je popsána v kapitole 4.2.  Na posledním 

místě, s produkcí přes 7 kg CO2 na kilo paliva, je parní reforming zemního plynu, ze 

kterého získáváme vodík. Tahle metoda není nejekologičtější možností výroby vodíku, 

ale je nejběžnější a nejlevnější. Nejekologičtější metoda je elektrolýza vodného roztoku,   
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která sama nevyprodukuje CO2, ale musíme podoktnout, že elektrárna při výrobě 

elektřiny nějaké emise oxidu uhličitého vyprodukuje.  

 Díky malým zásobám zemního plynu a ropy v ČŘ, lze uvažovat jen třech typech 

výrob alternativních paliv, a to bionafta z řepky olejky a bioetanol z cukrové řepy. 

Přičemž bioetanol má ekologičtější výrobu. 

Graf 8.1 Produkce oxidu uhličitého u jednotlivých výrob paliv 

8.2 Emise mobilních prostředků na alternativní paliva 

  

 Ve srovnání emisí CO2, které vypouští samotné vozidlo, vede čistý bioetanol 

s produkcí okolo 724 gCO2 jedno kilo paliva. Za ním je pak zemní plyn. Nejhůř na tom 

je ropný plyn, který je shodou okolnosti v ČR nejrozšířenější. I přes produkci 1533 

gCO2 jedno kilo paliva, je na tom LPG lépe než klasické konvekční paliva benzín a 

nafta. V Grafu 8.2 jsou srovnány produkce jednotlivých paliv. 
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Graf 8.2 Produkce CO2 alternativních paliv 

9 Srovnání paliv v ČR 

  

V České republice se vyskytuje především palivo LPG, ale v ostatních palivech 

zaostáváme oproti jiným zemím. V grafu 9.1 je srovnání procentuální četnosti čerpacích 

stanic České republiky, Švýcarska, Švédska a USA.  

 

Graf 9.1 Porovnání čerpacích stanic na alternativní paliva ve světě 
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 9.1 Množství čerpacích stanic  

  

V České republice se pomalu rozšiřuje možnost načerpat alternativní palivo. 

Nejlépe je na tom LPG, které můžeme načerpat na 931 stanicích. LPG má u nás 

dlouholetou tradici a prozatím je nejrozšířenější ze všech alternativních paliv. LPG se 

snaží dohnat zemní plyn, konkrétně CNG, který je možno načerpat zatím jenom na 76 

místech, ale růst počtu čerpacích stanicích na CNG stále roste, za minulý rok se zvýšil 

počet o 50 % z celkového počtu stanic. Zemní plyn v kapalné formě se u nás zatím 

nevyskytuje, ale první stanice, kde bude možno načerpat LNG, je v plánu na rok 2016. 

Rozšiřují se také stanice, na kterých můžeme načerpat bionaftu, ale především zatím jen 

tu 30 %, která se vyskytuje dvojnásobně než ta 100 %. Bioetanol je u nás, zatím na 

druhém místě z hlediska dostupnost. Palivo E85 můžeme načerpat zhruba na 300 

čerpacích stanicích. Čerpací stanice na vodík se ještě vyskytuje zatím jenom jedna, 

protože je vodík, jako palivo, stále ještě ve fázi výzkumu. Množství jednotlivých 

čerpacích stanic, kde se dají čerpat alternativní paliva, jsou napsány v tabulce 7.1. 

Počet čerpacích stanic 

Palivo Počet čerpacích stanic 

CNG 76 

LNG 0 

LPG 931 

B100 64 

SMN 30 134 

E 85 320 

Vodík 1 

Tabulka 8.1 Počet čerpacích stanic 

 9.2 Cena paliva 

  

Cena paliva se mění především podle ceny vstupní suroviny. Závisí to na tom, 

zda surovinu musíme dodávat, a nebo ji můžeme získat u nás, jako v případě řepky 

olejky či cukrové řepy. Cena se také odvíjí od daně, kterou nastaví stát. Česká republika   
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se snaží podporovat alternativní paliva. Ceny alternativních paliv, jsou hlavní 

výhodou oproti klasickým konvekčním palivům. Nejlevnější palivo je LPG, poté je 

CNG, ale obě jsou závislé na světových zásobách zemního plynu a zásobách ropy. 

Porovnání cen je zaznamenáno v grafu 7.2. 

 

Palivo Cena [kč/l] 

CNG 18,1 

LPG 15,9 

B 100 27 

SMN 30 26,96 

E 85 24,5 

Tabulka 8.2 Cena paliva 
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10. Závěr 

 

 Pro dosažení cílů své bakalářské práce jsem zvolil kritéria, která se týkala 

především produkce oxidu uhličitého jak při výrobě, tak při využívání alternativních 

paliv, vlastnosti jednotlivých paliv, četnost čerpacích stanic a cena, za kterou se 

alternativní paliva u nás dají natankovat. 

 Výběr nejvhodnější výroby alternativního paliva pro Českou republiku se díky 

malým zásobám zemního plynu zúžil na pouhé dvě. Výroba bionafty z řepky olejky a 

bioetanol z cukrové řepy. Obě tyto výroby mají nulovou bilanci, ale ekologičtější 

výroba bioetanolu, která produkuje o necelých 600 gCO2 na kilo paliva méně než 

výroba bionafty. 

 Jako nejlepší a nejekologičtější alternativní palivo jsem vyhodnotil vodík, který 

při samotném využití neprodukuje žádné emise skleníkového plynu CO2 a jeho 

vlastnostmi je i nejkvalitnější. Jeho největší a zásadní problém je ten, že prozatím je ve 

stádiu rozvoje a výzkumu.  

 Pro Českou republiku jsem vybral nejvhodnější palivo především podle ceny a 

výskytu čerpacích stanic u nás. Zvolil jsem palivo LPG, které sice není nejekologičtější, 

ale lze ho u nás natankovat na 931 stanicích, což je o 855 stanic více než druhé 

nejčetnější palivo u nás CNG, a jeho cena se pohybuje okolo 15 kč/l a to je nejméně ze 

všech alternativních paliv. 

 Na závěr bych chtěl poděkovat prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. za veškeré 

rady a připomínky k mé bakalářské praci. 
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