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1. Úvod 

1.1 Cíle diplomové práce 

Cílem této práce je vyhodnocení možností současných a alternativních paliv 

v automobilové dopravě, jejich využití a dopady na životní prostředí. Současně ověřit 

jejich dostupnost a reálné rozšíření v České republice v návaznosti na jejich historický 

vývoj. 

   Česká republika jako součást globální ekonomiky a ekosféry je závislá na jejich 

vývoji. Celosvětový trend hledání alternativních zdrojů energie se nás týká jak po stránce 

zlepšení stavu životního prostředí a lidského zdraví, tak po stránce energetické. Reálné 

nebezpečí vyčerpání současných zdrojů fosilních paliv sebou přináší riziko pro přežití naší 

technické civilizace. Doprava je nedílnou součástí funkčního celku distribuce a 

uspokojování potřeb civilizace. Omezení dopravy se vždy negativné odrazí v ekonomice. 

Zhoršení životního prostředí se zase projeví na zdraví obyvatel, které znamená výrazné 

hospodářské ztráty pro stát a jeho ekonomiku. Poloha České republiky, náš předurčuje 

k roli tranzitní země jak ze severu na jih, tak ze západu na východ. To sebou přináší mimo 

jiných aspektů, zvýšené množství emisí způsobené dopravou. Neméně významný fakt je, 

že Česká republika je v oblasti paliv pro dopravu zcela závislá na dovozu ze zahraničí a 

tím i politicko-ekonomicky zranitelná. 

1.2 Doprava a životní prostředí 

 V průběhu 20. století došlo k dvacetinásobnému zvýšení využívání fosilních paliv, což 

vedlo ke zhoršení životního prostředí, zejména v průmyslově rozvinutých částech světa.  

Znečištění ovzduší má negativní účinky zejména v přízemních vrstvách atmosféry a 

ovlivňuje veškeré živočišné a rostlinné druhy, způsobuje značné materiální škody v 

hospodářství. Automobilové motory na fosilní paliva vytvářejí významné množství tzv. 

skleníkových plynů, zejména oxid uhličitý. Mezi další látky, které doprava produkuje a 

škodí životnímu prostředí patří oxid uhelnatý, oxid dusný, oxid siřičitý, benzen, aldehydy, 

metan, dioxiny, fluorové plyny a mnoho dalších. Neméně závažnou součástí exhalací jsou 

prachové částice. Většina těchto exhalací vzniká nedokonalým spalováním, nevhodným 

složením paliva, nebo příměsí, které se do spalovacího prostoru dostanou z motoru. 
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Městské aglomerace trpí zhoršením ovzduší způsobené dopravou. Jedná se zejména o 

oxidační smog, který bývá označován losangeleský, fotochemický , nebo letní smog. Tento 

chemický děj, který vzniká za působení slunečních paprsků, vysoké koncentrace 

přízemního ozónu a některých složek dopravních exhalací, zejména směs uhlovodíků, 

oxidu dusíku a uhlíku, má silně oxidační, agresivní, dráždivé a toxické účinky. 

Negativnímu působení tohoto smogu je v České republice každoročně vystaveno až 85% 

obyvatel. Ministerstvo dopravy uvádí způsobené škody smogem na desítky miliard korun 

ročně, jak na materiálu, tak na zdraví obyvatel a s ním spojené hospodářské škody.  

Spojení skleníkových plynů a emisí dopravy nabývá na významu při plnění cílů 

Kjótského protokolu, kterému se zavázala Evropská unie (EU). Dle zprávy Evropské 

agentury pro životní prostředí (EEA) jsou hlavní překážkou jejího naplnění skleníkové 

plyny způsobené dopravou. Emise CO2 způsobené dopravou zobrazuje graf č. 1. Neméně 

důležité je vyhodnocení snižování skleníkových plynů orgány EU. Mezi lety 1990 a 2004 

dosáhla EU celkové snížení emisí skleníkových plynů o 5%, ve stejném období se emise 

z mobilních zdrojů – dopravy zvýšily o 26%. [34] Přes pokrok v technologiích 

automobilového průmyslu, zavedení řízených katalyzátorů, vstřikování paliva řízeného 

elektronikou a  celkové zvýšení účinnosti spalování paliva nedošlo ke snížení emisí 

skleníkových plynů. Stoupající počet provozovaných vozidel převýšil možnosti úspor 

skleníkových plynů u technicky vyspělejších motorů. 

Graf č. 1. Vývoj produkce oxidu uhličitého způsobená dopravou. [24] 
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Nalezení paliva, které nebude ohrožovat zdraví obyvatel, zatěžovat životní prostředí a 

sníží uvolňování uloženého uhlíku ve fosilních palivech do atmosféry je hlavní úkol 

zajištující další rozvoj dopravy.  

1.3 Doprava a zdroje paliva  

Celosvětová spotřeba energií od druhé poloviny 19. století stále stoupá. Příčinou je 

rozvíjející se průmysl a zvyšování spotřeby energie na osobu spojené s nárůstem obyvatel 

Země. V roce 1804 žila na Zemi 1 miliarda lidí. Za necelých 200 let vzrostl počet obyvatel 

planety na 6 miliard. Dle předpokladů a trendů bude počet lidí zatím stále stoupat a 

v průběhu sta let může dosáhnou 9 až 14 miliard. Od 50. let minulého století se zvyšování 

spotřeby zrychluje. Na konci 20. století a začátků tohoto století podpořil tento růst 

mohutný rozvoj průmyslu v Asii, zejména Čína, Indie a Jižní Korea, které se začínají 

stavět do jedné řady s průmyslovými velmocemi jakými jsou Evropská unie, Spojené státy 

americké a přes určitý propad v 90. letech také Rusko. 

Prakticky veškerá spotřeba energií je pokryta energií z uhlí, ropy a zemního plynu, tedy 

fosilních paliv. [24] Dvě třetiny energetických zásob je uloženo v uhlí, které je po světě 

umístěno ve svých přirozených ložiscích poměrně rovnoměrně. Zbývající třetinu zásob 

tvoří ropa spolu se zemním plynem. Tyto zásoby jsou pouze v několika lokalitách naší 

planety, zobrazení na obrázku č. 1. Významná část těchto nerostných ložisek se nachází 

v politicky nestabilních regionech. [22] Země vlastnící zdroje ropy se sdružily v organizaci 

OPEC, která hájí jejich zájmy. Tato organizace vyvolala v roce 1973 ropnou krizi. Tato 

krize a narůstající tlak na trvale udržitelný rozvoj vyvolala vážné otázky o možném 

vyčerpání klasických fosilních paliv.  

 
                     Obrázek č.1. Rozložení světových zásob ropy. [22] 
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Důsledkem byla snaha o úspory spotřeb energie a hledání vhodného nástupce fosilních 

paliv. Tyto snahy se začaly projevovat a nabývat na závažnosti v průběhu 90. let 20. 

století. Globalizace světa a jeho politické uvolnění vedlo k uzavření mnoha mezinárodních 

smluv, které mají za cíl zlepšení životního prostředí celé planety. Jednou z nejdůležitějších 

je Kjótský protokol dojednaný v prosinci 1997 na Klimatické konferenci Spojených 

národů. Kjótský protokol, jako důsledek snahy o omezení skleníkových plynů, přináší 

mimo jiné ve svém důsledku snižování spotřeb současných paliv na jedné straně a na druhé 

hledání paliv s příznivějšími podíly skleníkových plynů. Kjótský protokol do konce roku 

2004 ratifikovalo 132 zemí. Spojené státy americké zatím ratifikaci protokolu odmítli. [90] 

Posledních 20 let je ve znamení stálého růstu cen energií. Spotřeba ropy pokrývá 40% 

veškerých světových spotřeb energií. Potřeby dopravy pokrývá ropa z více jak 90%. 

Neustálé zvyšování ceny paliva dopravy se promítá do všech odvětví lidské civilizace. 

Úbytek dostupných zdrojů si vyžaduje stále novější a nákladnější technologie na těžbu a 

zpracování nových ložisek, které se dříve nevyplatilo těžit. 

Ropa je velmi cenná surovina pro své široké uplatnění v mnoha oborech a s jejími  

aplikacemi se setkáváme každý den. Proto využití ropy jako paliva se nezdá jako účelné. 

Původně byly benzínové frakce pouze odpadní suroviny zpracování ropy.  

Všechny tyto aspekty nutí k hledání alternativ, nových druhů energií. Pokud se včas 

nepovede nalézt a uvést vhodné řešení této otázky, můžeme očekávat dramatické následky 

pro celou Zemi. 

2. Druhy alternativních paliv v současnosti 

2.1 Klasická paliva v dopravě 

Dnes nejrozšířenější paliva v dopravě pocházejí z derivátů ropy. Jejich využití souvisí 

s historickým vývojem sahajícím do 19. století. Na počátku automobilizmu byl parní stroj. 

Jeho nasazení v automobilové dopravě mělo omezené možnosti, vzhledem k jeho 

technickým parametrům. Teprve vynálezy prvních koncepcí spalovacích motorů, jako  

Rivazův spalovací motor nebo Lenoirův plynový motor daly základ dnešní konstrukci 

motoru. Dalším důležitým krokem byl Ottův rychloběžný kompresní motor využívající 

jako palivo plyn. Ve znamení hledání vhodných druhů pohonů, druhů paliv a 

technologických řešení byl konec 19. a začátek 20. století. Konstrukce Gottlieba Daimlera 
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a Karla Benze a jim podobné daly základ a směr k dnešním automobilům a s tím spojeným 

současným problémům. [15] 

2.1.1 Benzín 

Automobilové benzíny jsou uhlovodíková kapalná paliva získávaná tepelným 

štěpením nebo destilací ropy. Výhřevnost automobilových benzínů se udává 43,59 MJ/kg. 

Palivo je určeno pro zážehové motory, v kterých je po stlačení zapalováno elektrickou 

jiskrou. Jde o nejstarší princip v automobilové dopravě s největším podílem na trhu. Na 

spálení 1 podílu paliva se teoreticky spotřebuje 14,5 hmotnostních podílů vzduchu. 

Trendem dnešní doby je spalovat chudé směsi s vyšším podílem vzduchu, což snižuje 

množství CO2 a dalších škodlivin. Obsah CO2 ve spalinách je dán velkou měrou spotřebou 

paliva. Norma ČSN EN 228 definuje současné požadavky na kvalitu automobilových 

benzínů. [26]   

Snaha o jeho nahrazení je dána zejména jeho nebezpečností pro životní prostředí a 

dohledným vyčerpáním zdrojů suroviny. Emise při spalování vytváří většinu nebezpečných 

a toxických plynů vznikajících v dopravě a proto byly vyvinuty katalyzátory výfukových 

plynů. Dnes se pro zážehové motory používají třícestné katalyzátory řízené kyslíkovou 

lambda sondou. V těchto katalyzátorech je vrstva vzácných kovů, nejčastěji platiny a 

rhodia. Pomocí těchto kovů a přítomnosti kyslíku dochází k reakcím, při kterých jsou 

výrazně sníženy tři složky emisí CO, HC, NOx. [27] Během vývoje se mění požadavky na 

kvalitu a složení benzínu a postupně dochází ke snižování nebo odstranění nebezpečných a 

škodlivých látek v něm obsažených. Během 90. let bylo zcela odstraněno olovo, které mělo 

vážný dopad na životní prostředí. V zemích EU je olovnatý benzín zakázán od 1.1.2000. 

V České republice je zakázán od 1.1.2001. Dalším parametrem je obsah síry, který se 

z původních 0,19 g/kg snížil na současných 10 mg/kg. Začal se klást důraz také na obsah 

aromatických uhlovodíků. Tento parametr se původně vůbec nesledoval a přítomnost 

vyššího množství aromátů byla potřebná pro jejich antidetonační vlastnosti. Hlediska 

ochrany zdraví a životního prostředí však převážila a obsah aromátů a nejškodlivějšího 

představitele benzenu byl omezen na 35 % aromátů a  1 % benzenu. [43]  Vlastnosti 

benzínů v příloze č. 1. 
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Tlak na zvýšení podílu biopaliv v dopravě vedl k povinnému přidávaní bio složky do 

klasických paliv v rámci EU. V ČR se dnes povinně přidává bioetanol do automobilových 

benzínů.  

2.1.2 Nafta 

Nafta je uhlovodíkové palivo z těžších ropných frakcí než jsou benzíny, získávané 

destilací . Výhřevnost motorové nafty se uvádí 42,61 MJ/kg. Nafta je palivem pro motory 

vznětové. Motor nasaje čistý vzduch, který je stlačen 1:12 – 1:19 případně více. Kompresí 

se stlačený vzduch zahřeje na teplotu 600 - 900°C a teprve tehdy je vstříknuto palivo, které 

se vznítí. Hlavní podíl vznětových motorů byl v nákladní automobilové dopravě. Poslední 

desetiletí se však tyto motory výrazně prosazují v osobních automobilech. Svou 

technologickou vyspělostí odstranily své nedostatky a poskytují svým uživatelům 

příjemnou spotřebu, při vysokém výkonu. [26] Vznětové motory mají vyšší účinnost než 

zážehové a z toho vyplývá nižší spotřeba, z nižší spotřeby vyplývá nižší tvorba CO2. Také 

emise CO a HC jsou vůči benzínovým motorům výrazně nižší. Spalování nafty  má vysoké 

podíly emisí pevných částic vůči spalování benzínů. Vznětové motory používají filtr 

pevných částic výfukových plynů, ve kterém se jemné částice sazí za pomoci katalytických 

kovů, kyslíku a vysoké teploty přeměňují na CO2. Nafta také obsahuje síru a její povolený 

obsah v palivu je stejný jako v automobilovém benzínu 10 mg/kg. Snižování obsahu síry je 

zde složitější řešit, jelikož zde síra slouží k mazání extrémně namáhaných dílů, jako jsou 

rotační čerpadla a vstřikovací trysky. Na zlepšení emisní nafty do ní lze přidávat  vodu 

v podílu 13 % s dalšími 2 % příměsí emulgačních činidel. Vzniká emulzní motorová nafta, 

která má díky změněnému průběhu spalování nižší podíl pevných částic a dochází ke 

snížení obsahu NOx. [58] 

I do motorové nafty se musí přidávat bio složka. V případě nafty je přidávána  

bionafta připravovaná z rostlinných olejů.  

2.2 Alternativní paliva v dopravě 

Hledání alternativních paliv je staré jako vývoj automobilové dopravy, jen tlak na 

jejich nalezení je dnes podstatně větší. Hledání i vývoj alternativních paliv je velmi 

náročné jak na materiální stránku, tak na technologie. Dosavadní technologický i 

uživatelský vývoj v dopravě nastavil mnoho standardů a nároků, který by měla nová řešení 

akceptovat. Dalším důležitým faktorem určující parametry nových paliv je jejich vliv na 
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ochranu zdraví a životní prostředí. Na alternativní paliva je tedy nutné se dívat z mnoha 

úhlů a zvážit jejich dopady na mnoho odvětví lidské činnosti.  

Dlouhá léta hledání a výzkumu alternativních paliv přináší své výsledky, které se 

dostávají do běžného využití. Některá paliva nebo řešení zde byla již od začátku 

automobilové dopravy. Elektrický pohon a paliva na bázi rostlinných olejů nebo lihu se 

objevují již u prvních spalovacích motorů, stejně jako plynná paliva, bohužel se 

neprosadila. První zážehové motory využívaly benzín s příměsí lihu. Vznětové motory 

začínaly s rostlinnými oleji a elektřinou poháněné stroje patřily k prvním sestrojeným 

vozům vedle parních. [15] Jiné typy pohonů byly též známy celá desetiletí, ale tehdejší 

technologická úroveň neumožňovala jejich využití. Takovým příkladem jsou mimo jiné 

palivové články. 

Tlak Spojených národů a Evropské unie nutí legislativní formou prosazovat úspory 

energií a nasazování alternativních paliv zejména v rámci EU. Evropská komise předložila 

v roce 2001 program ochrany životního prostředí, který doplnila závěrečná zpráva. Tento 

program obsahuje, vedle dalších, cíle snižování emisí, cesty jak toho dosáhnout i 

předpoklad, kolik tato opatření budou stát. Program předpokládá podporu technologickým 

inovacím automobilových motorů, podporu alternativních pohonů, rozvoj hybridních 

koncepcí, daňové zatížení podle produkce CO2 nebo poplatky výkonu vozidla, podle 

pravidla, kdo znečišťuje ať platí. [24] 

Směrnice EP a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných 

zdrojů stanovuje závazné národní cíle do roku 2020, využít 20% podílu energie 

z obnovitelných zdrojů a 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě na spotřebě 

energie ve Společenství. [83] 

2.2.1 Bionafta 

Bionafta je označení pro metylestery – metylestery mastných kyselin – FAME. 

Výroba bionafty patří k zavedeným technologiím. Rostlinné oleje se využívají ve 

vznětových motorech. Základem výroby bionafty je transestrifikace v základní surovině 

přítomných triglyceridů probíhající s vhodným katalyzátorem. Základní surovinou pro 

výrobu bionafty jsou rostlinné oleje získané například ze sóji, slunečnice, řepky olejné, 

podzemnice olejné, známé jako burské oříšky, konopí seté, kukuřice a mnoho dalších 

rostlin. Na výchozí surovinu lze použít i živočišné tuky, například hovězí lůj, rybí tuk nebo 

vepřové a drůbeží sádlo. Vhodnou surovinou jsou i použité tuky a oleje využité 



                                  Radek Březina : Alternativní paliva v dopravě ČR 

2010 8

v gastronomii na fritování. Z původních surovin získáváme oleje běžnými postupy 

k výrobě rostlinných olejů v potravinářském průmyslu. Základní surovina se lisuje za 

studena nebo se využije extrakce, postupy je možno kombinovat. Získaný surový olej se 

destiluje. Odpadním produktem je takzvaný filtrační koláč, který se využívá jako krmivo 

pro svůj vysoký obsah proteinů. [50] 

Čistý rostlinný olej se dá přímo využít jako palivo, ale jeho vlastností jsou pro 

moderní vznětové motory nevhodné, hrozí jejich úplným zničením. Problémy se projevují i 

u příměsi této suroviny do motorové nafty, proto se musí přistoupit k chemické úpravě 

struktury a aditivace. Získaná čistá olejnatá surovina reaguje s metanolem, takto získaná 

surovina se nazývá MEŘO, jelikož je metanol toxický je žádoucí jej zaměnit za etanol. 

Úpravou základní olejnaté látky za pomoci etanolu získáme EEŘO. [50] 

V současné době se na výrobu bionafty celosvětově využívá z 80% řepka olejka. 

V České republice byl zahájen projekt bionafty “Oleoprogram“ roku 1992. Prakticky celá 

produkce bionafty v České republice pochází z olejů řepky olejky. Název bionafty 

v technické dokumentaci ČSN je MEŘO – metylester kyseliny řepkového oleje. [50] 

MEŘO se po chemické stránce liší od motorové nafty, ale jeho spalování se 

motorové naftě velmi blíži. Výborně hoří a má dobré mazací schopnosti, lepší než 

motorová nafta. Tato vlastnost je výhodná zejména pro vstřikovací čerpadla. Čistí 

palivovou soustavu motoru, uvolňuje usazeniny. Má nižší výhřevnost než nafta a to s 

sebou přináší  nižší výkon cca o 5 %, než klasická motorová nafta. Jeho hlavní problém 

spočívá v agresivitě vůči gumě a plastům. Složky paliva zrychlují stárnutí mazacího oleje 

motoru, způsobují zvyšování hustoty při snižování teploty, které způsobuje problémy 

dopravy paliva z nádrže do motoru. Použitelnost je do teploty -8°C. Proto se tato surovina 

upravuje pomocí ropných produktů, které však musejí být upraveny tak, aby splňovaly 

podmínky dané normou, zejména odsíření a odbouratelnost. MEŘO se vyrábí z čistého 

řepkového oleje, který se smíchá s hydroxidem sodným a metanolem. Jako vedlejší 

produkt při výrobě vzniká glycerín. [50]  Dnes se u nás používá MEŘO s přídavkem 

ropných látek.  Takto upravené palivo nazýváme MEŘOII, směsná nafta. Palivo MEŘOII 

musí mít minimální obsah 30% MEŘO a splňovat podmínky biologické odbouratelností 

přes 90%  za 21 dní. Takto upravené palivo se dá používat v běžném vznětovém motoru. 

Použitelná je do -25°C. Výhřevnost bionafty se uvádí 37,3 MJ/kg. Bionafty  v motoru lépe 

hoří. Proto při jejím spalování vznikne méně prachových částic, oxidu síry, oxidu 

uhličitého, aldehydů v porovnání s naftou. Požadované vlastnosti nafty, bionafty a směsné 



                                  Radek Březina : Alternativní paliva v dopravě ČR 

2010 9

motorové nafty jsou v příloze č. 2 Při použití oxidačního katalyzátoru jsou emisní složky 

ještě výhodnější. Problém je s emisemi NOx, které jsou vyšší přibližně o 5 % v závislosti 

na typu motoru. Tento problém se dá odstranit úpravou cyklu vstřikování paliva. [59] 

Využitelnost bionafty v automobilové dopravě má tři základní formy využití.  

a) čistá forma FAME odpovídající ČSN EN 14214 

b) forma směsného paliva s 30% podílem FAME odpovídající ČSN 65 6508 

c) formou přídavné látky do motorové nafty s obsahem maximálně 5% MEŘO.  

Takové palivo je pokládáno za běžnou motorovou naftu bez zvláštního označení 

odpovídající ČSN EN 590 [50] 

Využití vyšších podílů bionafty má své technické problémy, které se musí řešit přímo 

s automobilovým průmyslem. Starší motory s předkomůrkovým, nepřímým vstřikováním 

měli problém s ucpáváním palivové soustavy a bobtnáním plastových a gumových dílů, 

které nebyly připraveny na vlastnosti MEŘO. Nové motory s přímým vstřikováním zase 

trpěly na poruchy vysokotlakých čerpadel a vstřikovacích trysek. Tento problém přetrvává 

i u poslední generace naftových motorů typu Common rail systémů přímého 

vysokotlakého vstřikování nafty a systému čerpadlo – tryska. Naopak forma obsahu bio 

komponent v naftě do 5 % došla díky tlaku EU všeobecnému nasazení a využití, bez 

větších technických problémů.  

2.2.2 Biolíh 

Kapalné biopalivo založené na fermentaci biomasy za působení enzimů. Jde 

anaerobní proces za působení kvasinek, alkoholové kvašení. V průmyslové výrobě se 

využívají takzvané kvasinky pravé. Pravé kvasinky patří do rodů Saccharomyces 

carevisiae.  Pro výrobu bioetanolu se využívají tyto typy sacharidů: 

a) Monosachadidy  - glukosa, fruktosa, a podobné 

b) Disacharidy – sacharosa, maltosa, celobiosa, laktosa 

c) Trisacharidy – nejběžnějším je rafinosa 

Pro výrobu bioetanolu je vhodná jakákoliv biomasa obsahující dostatečný obsah cukrů, 

škroby nebo celulózu. Mezi takové výchozí suroviny řadíme cukrovou řepu a cukrovou 

třtinu pro vysoký obsah cukrů, brambory, pšenici, ječmen, tritikali, kukuřici pro obsah 

škrobů. V poslední době je v centru zájmu výroba etanolu z nepotravinářských surovin 

jako je biomasa stromů a travin, kde lze využít jejich obsah celulózy a hemicelulózy. 
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Převedení těchto látek na jednoduché cukry je však náročnější, což celý proces výroby 

ethanolu zdražuje. Jedním z možných způsobů zpracování je hydrolýza celulozových 

vláken. [50] 

 Procesem kvašení při použití  klasické technologie vzniká etanol v koncentraci 12 – 

13%. Dalším postupem je destilace a rafinace, při kterých se zvyšuje podíl etanolu a 

dochází k odstranění nežádoucích produktů fermentace nevhodných při použití jako 

pohonné hmoty. Jde zejména o kyseliny, aldehydy a ketony. Závěrečnou úpravou 

produktu je dehydratace, aby bylo dosaženo požadovaného podílu koncentrace etanolu 

vyššího než 95%. Celý proces výroby bioetanolu je energeticky velmi náročný, proto je 

velmi důležité zhodnotit odpady vznikající výrobou. [50] 

Výtěžnost bioetanolu z 1 tuny obilí se pohybuje okolo 400l konečné suroviny. Při 6 

tunách obilí z 1 ha plochy lze očekávat výtěžnost 24 hl bezvodného bioetanolu. Výtěžnost 

je však jako jakékoliv jiné zemědělské plodiny, závislá na mnoha faktorech, zejména 

kvalitě oseté půdy, druhu osiva a samozřejmě průběhu počasí během vegetačního období. 

[50] 

Využití etanolu jako paliva přináší určité komplikace. Alkoholy mají nižší 

výhřevnost oproti motorovému benzínu. Palivo má vysoké oktanové číslo a umožňuje 

zvýšit kompresní poměr motoru na 14:1. Má vyšší zápalnou teplotu oproti benzínu, benzín 

200 °C, etanol 425 °C a nižší výhřevnost. [52] Zvýšení kompresního poměru je nutné 

kvůli zajištění vhodných spalovacích poměrů a výkonu motoru . Při použití paliv 

s vysokým podílem bioetanolu se snižuje výkon a zvyšuje spotřeba. Etanol je agresivní 

vůči plastům, zvyšuje korozi kovů a jejich slitin. Je náchylný na vázání vody, čímž může 

dojít k zamrzání palivové soustavy.   Při použití více jak 20% podílu bioetanolu je nutné 

upravovat motor, použít zesílenou hlavu válců, speciální zapalovací svíčky, plasty odolné 

palivu, upravit směs paliva při vstřiku do válců. Dnešní motory používají chudou směs, 

která může mít při použití etanolu problém se vznícením už při teplotách pod 15 °C [74] 

Dalším alkoholem využívaným jako palivo je biometanol, dříve známý jako dřevní 

líh, který vzniká jako vedlejší produkt z výroby dřevěného uhlí. K jeho výrobě lze použít 

zemní plyn, což je dnes jeho nejčastější výroba. Také se dá použít biomasa, která je pro 

potřeby biopaliva příhodnější, ale výroba je až dvojnásobně dražší než příprava ze 

zemního plynu. [52] Z jedné tuny suchého dřeva získáme 550l metanolu, v případě travní 

suroviny je to 450l. [74] 
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Pro použití v palivech zážehových motorů se využívá éterů zniklých z příslušných 

alkoholů metanolu nebo etanolu, metyl-terc.-butyl eter MTBE a etyl-terc.-butyl eter 

ETBE. Syntéza éterů a alkoholů probíhá v kapalné fázi při nízké reakční teplotě 50 – 90°C 

v reaktoru s pevným kyselým ložem katalyzátoru. MTBE a ETBE mají vyšší výhřevnost, 

vysoké oktanové číslo, lepší mísitelnost a směs paliva je stabilnější v porovnání s alkoholy 

a jejich směsi s benzínem. Výhřevnost etanolu se uvádí 26,4 MJ/kg, metanolu 19,8 MJ/kg,  

ETBE 36,0 MJ/kg, MTBE 35,2 MJ/kg. Srovnání některých vlastností etanolu, ETBE a 

benzínu je v tabulce č. 1. [50] 

Tabulka č. 1.  Vybrané vlastnosti etanolu, ETBE a automobilového benzínu. [50] 

 

Použití bioetanolu v automobilové dopravě má mnoho předností vzhledem k jeho 

širokému rozmezí koncentrací v klasickém benzínu. Paliva pro zážehové motory 

s obsahem 5 až 10% v automobilovém benzínu se dají použít u modernějších vozů bez 

jakýchkoliv dodatečných úprav motorů. O správný chod motoru se postará počítačová 

řídící jednotka. Problémy spojené s agresivitou bioetanolu na některé díly palivové 

soustavy již výrobci většinou vyřešili, přesto je použití bioetanolu ve větší koncentraci než 

10% stále problematické. Vyšší podíly etanolových paliv si vyžadují technické změny, 

zejména vyšší kompresní poměr motoru, nové tvary pístů a spalovacích komor, zajištění 

antikorozních vlastností materiálů celé palivové soustavy, vyšší nároky na palivovou 

soustavu vozu. K odstranění těchto problémů je možné využití zkušeností z Brazílie, která 

má úspěšný dlouhodobý program zaměřený na zbavení závislosti dopravy na ropě. 
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V Brazílii využívají široké škály směsí benzínu s biolihem až po lihobenzínové směsí s  

85 % podílem biolihu a 15 % podílu benzínu E85. [50] 

Zavedení povinného podílů biolihu do automobilových benzínů v roce 2008 proběhlo 

po technické stránce bez problémů. Otázky ohledně dopadů této inovace na původní 

záměr rozvířily odbornou i laickou veřejnost. Prohlášení politických činitelů i některé 

vědecké studie problematiky alternativních biopaliv vyvolaly nové otázky, které vyústily 

v koncepci bio paliv druhé generace, jako je například biobutanol. [45] Tyto paliva mají 

být vytvářeny ze surovin nespadajících do kategorie potravinářských plodin. Největší 

výtky směřují na zvyšování cen potravin, zvýšenou poptávkou po potravinářských 

plodinách za účelem výroby bio paliv a rozporuplný efekt na snižování emisí CO2 a CO 

zhledem k jejich vytváření při pěstování tradičními zemědělskými postupy. [44] 

Biobutanol, jako zamýšlené biopalivo druhé generace, má z hlediska potenciálních 

vlastností při využití v  dopravě  výhodnější  parametry než  etanol a metanol.  Předností 

n-butanu je jeho možnost přidání ve větším poměru do benzínu, než bioetanol. Žádné 

úpravy palivové soustavy, ani motoru nevyžaduje 10 % podíl biobutanolu. Jeho 

energetický obsah je oproti bioetanolu až 30 % vyšší, prakticky nepohlcuje vodu a méně 

se odpařuje. Porovnání některých vlastností n-butanolu v tabulce č. 2. Dále není tak 

agresivní vůči plastům i ostatním materiálům a jako přírodní látka je snadno odbouratelný 

v případě úniku, čímž nevzniká ohrožení dlouhodobé kontaminace vod a půdy. Mezi jeho 

negativa patří nižší oktanové číslo a relativně vyšší viskozita, která může znamenat určité 

obtíže pro palivová čerpadla, zejména za snížené teploty. [44] 

Tabulka č. 2. Vybrané vlastnosti bioetanolu, biobutanolu a auto benzínu. [44] 
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Výroba biobutanolu je obdobná výrobě biolihu a proto se dá k výrobě využít 

stávajících kapacit. Při jeho výrobě je značný problém s jeho koncentrací v roztoku. Při 

přítomnost už 1,5 % koncentrace butanolu, se celý fermentační proces zastavuje. Je tedy 

nutné jej kontinuálně z roztoku odebírat. Právě z tohoto důvodu nelze využít jeho 

vlastnosti separace na vodní fázi a surový butanol, ke které dochází při 8 % podílu této 

látky. Na odstranění tohoto problému se stále pracuje a v případě jeho vyřešení může 

nahradit současná biolihová paliva. [44] 

2.2.3 Bioplyn 

Názvem bioplyn se obecně míní plynná směs metanu, oxidu uhličitého, nasycených 

vodních par a stopového množství dusíku, vodíku, sirovodíku a dalších látek. Jde o produkt 

anaerobní fermentace organických látek. Vhodným zdrojem výroby bioplynu je zbytková 

biomasa ze zemědělské produkce, jde zejména o odpady živočišné výroby, exkrementy 

zvířat a zbytky rostlin. Důležitým zdrojem bioplynu jsou odpady z veřejných zelených 

ploch a komunální odpad. U nás je nejdelší využití bioplynu z čistíren odpadních vod. [50] 

Výroba bioplynu je možná termochemickým způsobem, nebo biochemickým 

způsobem. Při termochemickém způsobu je biomasa zplyňována, což vyžaduje energii. 

Druhý způsob vzniku bioplynu je anaerobním rozkladem organických látek v čistírnách 

odpadních vod, na řízených skládkách odpadu a zemědělských vyvíječích plynu metanové 

kvašení. Bio plyn v surovém stavu může obsahovat 55 – 70% metanu. Vhodnou úpravou 

může dosahovat produkt 90% metanu a vyrovná se svou kvalitou zemnímu plynu. [24] 

Metanové kvašení je soubor na sebe navazujících procesů, které musí probíhat bez 

přítomnosti kyslíku. Způsoby výroby se rozdělují na mokrý a suchý. Mokrý způsob výroby 

je za přítomnosti vody v bioreaktorech a suchý proces kvašení na skládce tuhého odpadu. 

Na skládce tuhého odpadu může docházet k tvorbě bioplynu samovolně a proto bývá i jeho 

složení proměnlivé, což znamená při jeho využívání složitější úpravy a čištění aby 

dosahoval požadované kvality. Složení bioplynu závisí na složení odpadu skládky, 

vlhkosti, hloubce jejího uložení a na probíhajících reakcích. Schéma vzniku bioplynu 

v příloze č. 3. [50] 

Suchý způsob kvašení probíhající v reaktoru je, oproti skládce rychlejší a účinnější, 

s předem známým složení bioplynu, jelikož jde o proces řízený. Celkový výkon řízeného 

reaktoru je oproti skládce odpadu efektivnější. Řízené kvašení pomocí reaktoru je však 
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podstatně náročnější, jelikož musí být odpad nejdříve roztříděn, aby vsázka měla 

požadované složení, zejména pokud jde o komunální směsný odpad. Tento problém 

zvyšuje výrobní nároky na tento typ výroby bioplynu. Složení reaktorového a skládkového 

plynu v tabulce č. 3  [50] 

Tabulka č. 3. Složení bioplynu reaktorového a skládkového. [50] 

 

Využití  bioplynu  je stejné jako u zemního plynu, vycházející z podobných 

vlastností. Výhřevnost je  ale nižší.  Pro skládkový  bioplyn  se uvádí výhřevnost v rozmezí 

18-22 MJ/Nm³, výhřevnost  bioplynu z fermentačních reaktorů je v rozmezí 20-24 

MJ/Nm³, bioplyn  z  ČOV  24 MJ/Nm³.  Před jeho  využitím je potřeba surový plyn 

vyčistit,  aby se zbavil  nežádoucích  příměsí.  Pro využítí  bioplynu  v dopravě  je  důležité 

odstranění  vody,  oxidu  uhličitého a sulfanu.  Voda  se  z  bioplynu  vysouší, čímž se 

zbaví i  dalších  nečistot.  Odstraněním  oxidu  uhličitého  zvýšíme  jeho energetický 

obsah.   Výhřevnost   bioplynu  pro  potřeby  dopravy  by  se  měla  pohybovat  mezi  44-

47 MJ/Nm³. Další  látky, které  je nutno  z  bioplynu  odstranit,  jsou  vyšší  uhlovodíky, 

halogenové  uhlovodíky,  organokřemičité  sloučeniny  kyslíku  a  dusíku. 

Organokřemičité  sloučeniny  mohou svými usazeninami na konstrukčních prvcích 

způsobit zničení motoru. [50] 
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Bioplyn  je  velmi  vhodné  alternativní  palivo.  K jeho  výrobě se využívá 

odpadních  surovin,  pro které  jinak není  vhodné  využití,  navíc  nezvyšuje  podíl  CO2 

vypouštěného  do  ovzduší  jelikož  jde  o  CO2  z  biologického  materiálu,  který  se  do 

něj  opět  naváže.  Využití  bioplynu  je  rozšířené  v sousedním  Německu,  Švédsku  a 

zejména  Švýcarsku.  Ve  Švýcarsku  je  program  podpory  bioplynu  rozvinut  a  pod 

názvem  „Kompogas“  je  nabízen  jako  palivo  v kvalitě  zemního  plynu.  U nás je 

využití  bioplynu  málo  rozvinuto  a  využití  je  většinou  spjato  s kogenerační  jednotkou 

vyrábějící  elektrický   proud. [24]   Odhad   ročního   potenciálu bioplynu v ČR je 

v příloze č. 4. 

V současné  době  probíhá  evropský  projekt  MADEGASCAR,  jehož  cílem  je 

prosazení  stlačeného  zemního  plynu,  zejména  bioplynu  v  dopravě.  Na  programu  se 

přímo  podílí  evropská  komise.  Projekt  je  založen  na  poskytování  informací  odborné 

veřejnosti,  s praktickými  příklady  využití. [69] 

2.2.4 Zemní plyn 

Zemní  plyn  je palivo  fosilní, získávané  těžbou z přírodních  neobnovitelných 

zdrojů.  Je  považován  za alternativní  palivo.  Zemní  plyn  je směsí  plynných 

uhlovodíků s  proměnlivou  směsí  neuhlovodíkových  plynů. Jeho hlavní  složkou je 

metan  CH4.  Obsahuje dále  celou  řadu  složek,  propan,  butan,  sloučeniny  síry,  oxid 

uhličitý  a  jiné.  Je  lehčí  než  vzduch  a  při  úniku  je  možné  ho  odvětrat.  Je  to  

bezbarvý  plyn  se slabým  zápachem,  nejedovatý.  Zemní  plyn má  z  fosilních  paliv 

nejnižší  produkci emisí. [24] 

Zásoby  tohoto  paliva  jsou  na relativně  dlouhou  dobu,  až  200  let.  Jeho  zásoby 

jsou  větší  než  byly  zásoby  ropy.  Největší  zásoby  zemního  plynu,  dosažitelné  pro 

Evropu  jsou v kontinentálním  šelfu  Severního  moře,  80 %  zásob  Evropy. [50] 

Přeprava zemního plynu ve formě stlačeného plynu CNG probíhá z 80% plynovody 

celou  Evropou.  Distributory  jsou  zejména  Rusko  a  Norsko.  Další  země  zásobující 

zemním   plynem  Evropu  je  Alžír,  Egypt,  Katar,  Libye,  Niger,  Malajsie  a  další.  

Tyto  země  převážejí  zemní  plyn  zkapalněný  LNG.  Většina  Evropských  zemí,  

včetně  České  republiky  využívá  zemní  plyn  typu  H,  u  kterého  je  podíl   

nehořlavých   složek  nižší než  5 %.  Zemní   plyn  typu  L  obsahuje   podíl   nehořlavých 

příměsí  více  než 10%.  Výhřevnost  zemního  plynu  dováženého  do  České  republiky 
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se  uvádí  34,09 MJ/m³.  Českou  republiku  zásobují   plynovody  z  Ruska  a  Norska. 

[50] Vybrané  vlastnosti  zemního  plynu  jsou  v příloze  č. 5. 

Zemní  plyn  splňuje  požadavky  na  palivo  pro  motory  zážehové  i  vznětové a 

také  se  jako  jejich palivo  používá.  U vznětových  motorů  dochází  k přeměně  na 

zážehové,  takže  odpadá  možnost  využití  původního   paliva.   V ČR  se  využívá 

stlačená  forma  zemního  plynu  CNG.   Pro  zkapalněnou  formu  LNG   nemá  naše 

republika  zdroj,  bylo by  nutné  jej  dovážet,  nebo  vybudovat  zkapalňovací  stanici. 

Výhodou  LNG  pro  zástavbu  do  vozu  je   prodloužení  dojezdu,  srovnatelné 

s klasickými  pohony  a  menší  nádrž  při  stejném  množství  plynu.  Tlaková   nádrž   je 

konstruovaná  na  tlaky  0,8  až  1,6 MPa.   Výraznými  nedostatky  tohoto  systému  je 

nízká   teplota  zkapalněného  plynu,   -161°C,  samovolný  odpar   plynu při  odstávce 

vozu  a  nákladnější  a  složitější   technologie  celého  provozu  LNG. [50] 

  Přestavba   zážehového  motoru   na spalování  CNG   je  poměrně   nenáročná   na 

úpravu  motoru.  Schéma   zařízení  na  provoz  motoru  na  CNG  je  na  obrázku č. 2. 

Dostupné  jsou  sériově  vyráběné  nové  vozy  upravené  výrobcem,  nebo s jeho 

schválením.  

                  

                 Obrázek č. 2.  Schéma motoru na zemní plyn. [36] 
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CNG  má  vysoké  oktanové  číslo a  díky  tomu  vynikající  odolnost  vůči  klepání. 

Proto  je   u  motorů   na  toto  palivo  kompresní   poměr  až 13:1.  Motor   má   výborný 

chod  a  nízkou  hlučnost,  lze  je   přeplňovat  na  vyšší  stupeň.  Při  spalování  zemního 

plynu  dochází  k redukci  ozónu  i  smogu.   Díky  příhodnému  poměru  uhlíku  a   

vodíku  1:4,   produkuje   spalování   zemního   plynu  méně  CO2  oproti  klasickým 

palivům.  Nevytváří  pevné  částice   ani   síru   a  má   nižší  emise  nebezpečných  látek 

PAU,  jako  aldehydy   nebo  benzen. [24] 

Vozidla  na  CNG  dlouhodobě   vyvíjí   automobilky   BMW.   V roce   1996  uvedla 

jako   první   na  trh  osobní   automobil   sériové   výroby upravený na pohon 

alternativním   palivem.   Pro   svou koncepci   použila  hned   dvě   modelové   řady.  

Řada 3  je  prezentovaná   jako   menší   kompaktní   vůz  se sportovním  charakterem. 

Řada 5 je  vozidlo  střední  třídy  zaměřené  na  větší  rodiny.  Vybrala  si  tedy  modely 

využitelné  v běžném   životě.  Model   316g  je   kupé  se   svižným   vzhledem.   Motor  

je   zážehový   o   objemu  1,6l.  Model  518g  je   vyloženě   rodinné  auto  typu   kombi, 

osazený   motor  v tomto  voze   je  též   zážehový   o objemu 1,8l. Oba tyto motory 

mohou  používat  jako  palivo   benzín  nebo zemní plyn. Karosérie i většina 

mechanických   dílu  má  jen  minimum  změn oproti běžným  vozům.  Plynová  ocelová 

nádrž  má  objem 80l stlačeného zemního plynu. V modelu 316g je umístěna místo 

zadních  sedadel,  takže  oproti  běžnému  modelu je jen dvoumístný.  Model 518g má 

nádrž  uloženou  za zadními  sedadly  a  zmenšuje  tedy  zavazadlový   prostor.  Oba  

druhy   paliva  jsou  řízeny  jednou  elektronickou   řídící   jednotkou, mají však 

samostatné vstřikovací trysky. Výkon motoru 1,6 l je při provozu na benzín 75 kW při 

točivém momentu 150 Nm, na plyn 64 kW a 127 Nm. Motor 1,8 l má výkon 

v benzínovém režimu 85 kW a 168 Nm točivý moment, plynový režim 74 kW při 142 

Nm. Výkony obou motorů jsou tedy při pohonu na zemní plyn nižší, tomu odpovídají i 

jízdní výkony. [16] 

Vyššímu rozšíření automobilů na CNG zatím brání několik faktorů. Jedním 

z nejdůležitějších je cena   přestavby stávajícího   vozu,  která  průměrně vychází pro 

osobní automobil na 60 tisíc Kč.   Návratnost  pak je, při ujetí 15 tisíc km/rok, pro 

zážehové  motory  okolo  čtyř let a   pro   vznětové  dokonce   6,5 roku. Velká  část 

motoristů   vlastní  automobil v průměru 5 let a tak nedochází k výraznější motivaci 

motoristů   k  úspoře,   nehledě na to, že spousta řidičů ani 15 tisíc km za rok neujede. 

Také cena nového  vozu na CNG je výrazně vyšší, než   stejná varianta na   benzín. 
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Například Citroen C3 1,4i stál   včetně DPH a nadstandardní   výbavy 385 tisíc.   Naopak 

stejný   vůz na CNG stál v   základní verzi   480 tisíc Kč. [55]  Finanční   stránka  je  jen 

jednou   slabinou,  další je zázemí. V  celé České r epublice bylo ke dni 24.10.2009 

pouhých  25 veřejných čerpacích stanic  s  CNG.   Sériové automobily upravené na CNG 

na  našem  trhu nabízí 8 značek, 14 modelů   osobních a 6   modelů užitkových vozů. [56] 

Pro mnoho   řidičů  je také důležité   využití místa ve voze. Plynová   nádrž často   zabírá 

část  zavazadlového   prostoru a snižuje tak užitnou hodnotu vozu. Příklad zástavby 

systému CNG do vozu VW je na obrázku č. 3. Automobilka VW připravila k model 

dvojpalivového vozu Passat 1,4 TSI EcoFuel   využívající   CNG a benzín. [2] Cena 

tohoto vozu začíná na  724.600,- Kč,  model   stejné  výbavy s  pohonem jen na benzín je 

nabízen za 598.400,- Kč. [82] 

 
     Obrázek č. 3.  Schéma zástavby systému CNG do vozu VW Transporter. [24] 

Ze zemního plynu lze připravit alternativní palivo dimethyléter. DME je bezbarvý 

nejedovatý plyn s vysokým cetanovým číslem, to ho předurčuje k využití ve vznětovém 

motoru, který ovšem musí projít určitou úpravou. Dimethyléter má nízké mazací 

schopnosti a nízký bod varu. Skladovat lze za podobných podmínek jako LPG. 

Výhřevnost dimethyléteru se uvádí 27,36 MJ/kg. Při spalování má srovnatelné výkony 

s motorovou naftou. Při spalování vytváří podstatně méně NOx a pevných částic. Vyšší 

jsou emise CO, které se ovšem dají odstranit za použití oxidačního katalyzátoru. [33] 
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2.2.5 Propan - Butan  

Plynné palivo  Propan-Butan, původně zkapalněné ropné plyny C2 – C5, zkráceně 

zvané LPG, je směs dvou plynů propanu a butanu. Poměr míšení těchto plynů se během 

roku mění. V zimních měsících ve prospěch propanu. Změny složení letní a zimní směsi 

LPG jsou v tabulce č. 4. Propan-Butan získáváme při syntetické výrobě paliv 

vysokotlakou  hydrogenací hnědého uhlí, nebo při zpracování ropy v rafinériích. Jde o 

palivo fosilní. LPG se řadí mezi alternativní paliva. Dnes  se zhruba z 60% získává ze 

zemního plynu. Potenciál původního ropného LPG je dán zásobami ropy. [56] Se 

zvyšujícím se podílem spotřeby se předpokládá i zvyšující se podíl produkce LPG ze 

zemního plynu.  

Tabulka. č. 4  Složení letní a zimní směsi LPG pro vozy v některých zemí EU. [11] 

      
LPG je nejedovatý plyn, ale nedýchatelný, který je těžší než vzduch  a hrozí tedy 

riziko výbuchu. Výbušnou směs činí již dvě procenta LPG ve vzduchu. Při úniku se rychle 

odpařuje a v závislosti na povětrnostních podmínkách je rozptýlen. Výhřevnost 

zkapalněného Propanu se uvádí 46,34 MJ/kg, n-Butanu 47,7 MJ/kg. LPG se spaluje 

v motoru zážehovém i vznětovém, který se musí pro toto palivo upravit. Tato úprava je 

daná zákonnou normou. Takto upravené vozidlo se zážehovým motorem může používat 

oba druhy paliv. LPG se ve voze skladuje v tlakové nádrži při maximálním tlaku 0,5 Mpa 

v kapalném stavu. Pro pohon motorových vozidel LPG musí odpovídat normě ČSN EN 

589:2004, jelikož musí být zajištěna vyšší čistota plynu, než je běžná při využití LPG 

v průmyslu nebo domácnosti.  Pohonné hmoty na bázi LPG zajistí nejmenší možné 

množství zbytkových sloučenin síry a vyšších uhlovodíků [50] Vybrané vlastnosti propan 

butanu jsou v příloze č. 6. 
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LPG je nejrozšířenějším alternativním palivem v automobilové dopravě zejména 

kvůli spolehlivosti a výhodné ceně paliva. Technologie uprav vozů na LPG je dlouhodobě 

ověřena v provozu a jejich systémy  se vyrábějí v běžné sériové výrobě. Úpravy vozidel 

na LPG se v České republice řídí za podmínek daných platným zákonem č. 56/2001 Sb., o 

podmínkách provozu vozidla na pozemních komunikacích. Vozidla po úpravě musí 

splňovat emisní limity pro daný typ motoru a při použití dvojpalivového systému musí 

splňovat dané emise pro pohon na obě paliva. Dodatečná přestavba na LPG je poměrně 

snadná. Existují varianty pro většinu druhů zážehových motorů, které jdou u většiny 

sériových typů vozů upravit zjednodušenou formou hromadné typové přestavby vozidla. 

Varianty systému LPG pokrývají palivové soustavy od jednoduchých karburátorových, 

přes jedno a vícebodové vstřikování, po kontinuální nebo sekvenční vícebodové přímé 

vstřikování, jejímž základem je zplynování kapalného LPG ve zlynovači, před jeho 

dávkováním do motoru. Schéma zástavby LPG do vozu je v příloze č. 7. [7] Přestavby 

vznětových motorů jsou technicky i finančně náročnější. Součástí takové přestavby je 

zásah do konstrukce motoru a schvalování takové úpravy spadá do kategorie individuální 

nebo malosériové přestavby.  Všechny součásti  zařízení LPG musejí být homologovány 

podle předpisu EHK č.67. [50] 

Ceny přestaveb jsou poměrně příznivé s krátkou dobou návratnosti, pohybují se 

podle jednotlivých typů palivových soustav od 12 tisíc Kč u karburátorových soustav až 

po 50 tisíc Kč na sekvenční vstřikování do 8-válcového motoru. V Česku u běžných typů 

automobilů Škoda Oktavia 1,6i, 1,8i a 2,0i vychází přestavba v rozmezí 23 až 40 tisíc Kč 

podle výrobce a dodatečných zařízení. Při uvažovaném ujetí 15 tisíc km/rok a ceně LPG 

zařízení 30 tisíc Kč se návratnost investice pohybuje do 2 let. [76] 

Provoz na LPG nepřináší žádné větší změny nebo komplikace pro obsluhu a 

používání vozu. Při běžné doporučené údržbě vozidla výrobcem se nezvyšuje 

poruchovost. Mezi negativa se řadí snížená užitnost prostoru vozidla vlivem druhé 

palivové nádrže a snížená životnost výfukové soustavy. Vznikají také určitá omezení 

užívání takového vozu. Jelikož je LPG těžší než vzduch a hromadí se při zemi, nebo 

v nejnižším bodě, čímž vzniká nebezpečí výbuchu, proto je ve většině případů těmto 

vozům zakázán vjezd do podzemních garáží. [7] 

2.2.6 Vodík 

Vodík jako palivo je prakticky nevyčerpatelný zdroj energie. Je to nejrozšířenější 

prvek na Zemi, ale i ve vesmírů. V plynném stavu se na Zemi vyskytuje pouze 1 % hm. 
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Ideálním zdrojem je voda, kde je vodík obsažen jako sloučenina s vodou. Jako plyn je 

vodík bezbarvý, bez zápachu, s malou měrnou hmotností. Výhřevnost plynného vodíku se 

uvádí 10,79 MJ/m³.[24] Vybrané fyzikálně chemické vlastnosti vodíku jsou v příloze č. 8.  

Jelikož se volný vodík v přírodě praktický nevyskytuje, musí být vyráběn technicky. 

Z vody se připravuje vodík pomoci elektrolýzy, jejímž principem jsou dvě elektrody 

ponořené do alkalického okyseleného vodného roztoku. Do tohoto roztoku je přiváděno 

stejnosměrné napětí. Na katodě se uvolňuje vodík a na anodě kyslík. Vzniká dvojnásobné 

množství vodíku oproti kyslíku.[24] Jde o prověřenou výrobu, jejímž nedostatkem je 

energetická bilance. Na výrobu 1 kWh energie plynného vodíku se spotřebuje 1,53 kWh 

elektrické energie, proto je takováto výroba nerentabilní pro využití jako paliva.  [50] 

Ekonomicky výhodnější je parní reformování zemního plynu, zde vychází výroba     

1 kWh vodíku na spotřebu 1,43 kWh chemické energie zemního plynu. K parnímu 

reformování se dají využít různé zdroje uhlovodíků jako je ropa a uhlí. Nejvhodnější je ale 

zemní plyn, jehož hlavní složka metan obsahuje nejvíce vodíku. Parní reformování je 

endotermický děj, kterému musí být zvnějšku dodávána energie. Parním reformováním se 

v současnosti vyrábí 90% využívaného technického vodíku. [50] 

Vodík lze v dopravě využít dvěma způsoby. První je přímé spalování ve válcích 

motoru. Pro svůj malý obsah energie to není vhodné využití. Dochází k velkému snížení 

výkonu motorů, které proti svým ropným protějškům musí být navíc upraveny. Nejdále ve 

vývoji vozidel spalující vodík je pravděpodobně automobilka BMW, která má velkorysý 

program vývoje vodíkových aut. V roce 2000 připravila malou ověřovací sérii vozů BMW 

750 hL spalující kapalný vodík.[24] V roce 2008 předala Princi Albertovi z Monaka k 

užívání BMW Hydrogen 7 – první sériově vyráběný vůz na vodíkový pohon. První série 

čítá 100 ks. Tak, jako jeho předchůdce, dokáže spalovat jak benzínové palivo, tak vodík. 

Motor vozu byl oproti sériovému upraven. Byly vyvinuty nové vstřikovací trysky, snížen 

kompresní poměr pro spalování vodíku a upraveno sání motoru. Přesto má tento 6 litrový 

motor výrazně nižší výkon ve srovnání se sériovým motorem a to na obě paliva. BMW ale 

tomuto vozu udává na kilometr jízdy tvorbu 5 gramů CO2, což je 32x méně než u běžného 

vozu střední třídy. [54] 

Velký problém je s utěsněním palivové soustavy vozu. Malé molekuly snadno 

uniknou i malou netěsností a hrozí reálné nebezpečí tvorby silně výbušné směsi. Nádrž na 

palivo je zatím ve stádiu vývoje. Připravuje se několik technologických řešení. Používají 

se tlakové nádoby na stlačený plyn pro maximální tlak 35 Mpa. Nejvýhodnější řešení, 
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z hlediska zatížení vozu a obsahu nádrže, je nádrž na kapalný vodík. Takový vodík se 

skladuje v kryogenických podmínkách při teplotě -253 °C a tlaku 0,6 Mpa. Příklad nádrže 

na kapalný vodík je na obrázku č. 4. Jiná řešení počítají s ukládáním vodíku v nádržích 

vázaných v hydridech slitin kovů, nebo na povrchu grafitových tělísek  umístěných v 

nádrži. Tyto nádrže jsou považovány za bezpečnější, ale velmi zatěžují vozidlo. Váha 

takových nádrží se pohybuje od 200 do 700 kg, podle typu technologie, při podstatně 

nižším váhovém podílu paliva. [24]  Spalování vodíku  je ekologicky výhodné. Spaliny 

obsahují minimální množství oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a pevných částic 

v porovnání s ostatními druhy paliv. Obsahuji hlavně vodní páru. Všechny nevhodné 

emise nevznikají jako produkt hoření palivové směsi, ale jako následek tepelného 

rozkladu motorových olejů obsažených na stěnách válců motoru.[17] 

 
                     Obrázek č. 4 Průřez nádrží na kapalný vodík. [24]   

Druhým možným využití vodíku v dopravě je využití vodíku jako suroviny pro 

palivové články, v kterých probíhá  elektrochemická oxidace za vzniku elektrického 

proudu. Oproti spalování vodíku vykazuje využití v palivových článcích vyšší 

energetickou účinnost.  

Palivový článek je zařízení umožňující přeměnu chemické energie během oxido-

redukční reakce na elektrickou energii. Tato energie je využita k pohonu elektromotoru.  

Základním principem funkce článku je obrácená hydrolýza. Aktivní chemické látky jsou 

přiváděný ve většině případů z vně palivového článku. Na zápornou elektrodu je přiváděn 
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vodík, nebo jiné uhlovodíkové palivo, na kladnou elektrodu se přivádí kyslík. Na anodě 

palivo oxiduje a atomy uvolňují jeden nebo více elektronů. Vzniká elektrický proud který 

se pohybuje vnějším obvodem ke katodě. Katoda slouží k redukci, kde okysličovadlo 

přijímá volné elektrony při reakci s kladnými ionty z elektrolytu. Obě elektrody fungují 

pouze jako katalyzátory chemických reakcí. Elektrolyty mají různou podobu. Mohou se 

skládat ze speciální polymerové fólie kyselého nebo alkalického roztoku, které neobsahují 

vodu. Slouží k izolování paliva a okysličovadla, aby se elektrony pohybovaly jen po 

vnějším okruhu. Princip palivového článku je na obrázku č. 5Podle elektrolytu 

rozdělujeme palivové články na pět používaných typů, alkalické, s tuhým polymerem, 

s kyselinou fosforečnou, s roztavenými uhličitany a s tuhými oxidy. Každý z uvedených 

typů se odlišuje chemickou reakcí na elektrodách, účinností přeměny i provozní 

teplotou.[24] 

                 
                       Obrázek č. 5. Princip palivového článku. [24] 

Účinnost systémů palivových článků vůči účinnosti spalovacích motorů je téměř 

dvojnásobná. Palivový článek může vytvářet energii v podstatě neomezeně, pokud mu je 

dodáváno palivo. Teoreticky je možno jako palivo využít suroviny obsahující vodík. 

Odpadají nevhodné emise. Stejně jako u spalovacích motorů je zde problém skladování 

paliva ve voze. Také není připravena infrastruktura distribuce paliva, včetně čerpacích 

stanic. Neméně důležitým nedostatkem tohoto systému je jeho cena. Základ pro dnešní 

využívaní palivových článků tvoří vesmírný a vojenský výzkum a jen pomalu se nacházejí 
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varianty dostatečně vhodné pro masovou výrobu za přijatelnou cenu. Jako očekávaný 

zdroj energie následujících desetiletí, připravují všechny významné automobilové 

koncerny více jak 10 let své modely s tímto pohonem a dnes jsme na začátku sériové 

výroby. [24] 

Na podzim 2009 firma Mercedes-Benz představila svůj vůz Mercedes-Benz třída B 

F-CELL s palivovými články, který má přijít jako první v roce 2010 do sériové výroby. 

Toto vozidlo má velmi dobré parametry, dostatečně výkonný elektromotor, dojezd okolo 

400 km ve standardních podmínkách evropského jízdního cyklu, rychlost až 170 km/h, 

spotřeba 3,3 l / 100 km paliva a zavazadlový prostor 416 litrů. Vůz těchto parametrů má 

předpoklady se prosadit. Ve zkušebním provozu se stovkou těchto vozů ujeli přes 4,5 

milionů kilometrů. [71] Koncepce CELL vychází z modulárního systému umožňující 

zástavbu různých pohonných koncepcí, od čistě elekrické, přes palivové články po 

hybridní pohon. [6] Variabilita systému CELL je znázorněna v příloze č. 9. 

2.2.7 Elektrická energie  

Elektrická energie je pro účely automobilové dopravy takřka ideální médium. Jejím 

spotřebováváním nevznikají prakticky žádné škodlivé látky. Technologie je široce 

rozšířena, zvládnuta a běžně dostupná za výhodnou cenu. Elektrické motory sloužící 

k pohonu vozu mají výborné provozní vlastnosti a svým provozem neovlivňují své okolí. 

Pohonné soustavy byly a jsou využívány a vyzkoušeny. Rozvoji elektromobilů pomohl 

zákon přijatý v roce 1990 ve Spojených státech amerických, tzv. kalifornský zákon. Tento 

zákon ukládá výrobcům prodej minimálně 2% nových vozů s nulovými emisemi v roce 

2008. Proto začaly světové automobilky přicházet s verzemi svých modelů na elektrický 

pohon.  [24] Příklad  takového  systému  pohonu  je elektromobil Mitsubishi Lancer  

Evolution MIEV  zobrazen v příloze č. 10. 

Tradiční schéma elektromobilu se skládá z motoru, vedení a zdroje energie. 

V určitých specifických řešeních se přidávají  převodová soustrojí, většinou nejsou nutná. 

Elektrický motor má vysoký kroutící moment v celém rozsahu otáček, které mohou 

dosahovat až 20 tisíc ot/min. Náklady na pořízení odpovídají výkonům. Moderní typy 

elektromotorů mají malou zástavbovou velikost i přijatelnou hmotnost. Jejich účinnost 

může dosahovat až 98%. Motory jde dlouhodobě přetížit po 1 hodinu až o 20% a 

krátkodobě i o 100%. Rozvody elektrického proudu nejsou zdrojem problémů a jejich 

využití při odborné instalaci je bezpečné. [24] 
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Všeobecné využití elektrické energie v dopravě brání dva zásadní problémy. Prvním 

problémem je již 100 let zdroj energie. Jedním z užívaných zdrojů energie jsou zásobníky 

elektrického proudu, baterie. Jiným řešením je kontinuální dodávka elektrického proudu 

podobně jako u tramvajových souprav, nebo vlaků metra. Problémem se zabývají 

například jihokorejští vědci z Korejského pokrokového institutu vědy a techniky v 

Tedžonu. Zde si vybudovali v areálu institutu, prototypy elektřinou poháněných golfových 

vozíků. Ke sběru elektrické energie vozíky používají indukci, bez přímého kontaktu. [23] 

Tento způsob má zatím mnoho nedostatků. Výhody jsou jasné, palivo nemusíme 

vozit s sebou a snižuje tím váhu vozu i  zvyšuje užitnou hodnotu o uvolněné místo. Dalším 

pozitivem je neomezený dojezd důsledkem kontinuálního přívodu energie. Negativem je 

zejména  potřeba rozvinuté sítě, spojená s časovými i finančními nároky a otázka volnosti 

pohybu. Vozidla napájena pomocí kontinuální sítě dojedou jen tam kde tato síť je. Naše 

zkušenost s dlouhodobými a ekonomickými náročnými projekty jako například 

s budováním dálniční sítě, je vcelku negativní. Jinou stránkou je v dnešní době potřeba 

rozvoje takovéto sítě minimálně v rámci EÚ. Vhodným způsobem řešení této problematiky 

je budovat takovou síť, jako doplněk stávající infrastruktury elektromobilové dopravy. To 

ovšem předpokládá rozšíření a využívání elektromobilů, které budou takový systém 

dodávky energie schopné využít. Tím se vracíme k mobilním zdrojům elektrické energie. 

Základním typem mobilních zdrojů energie jsou baterie, akumulátory. Hlavním 

parametrem baterií je jejich váha a energie kterou jsou schopny dodávat, energetická 

hustota na kg. Pro automobilovou dopravu jsou navíc důležité parametry ujetá vzdálenost, 

možnost rychlého nabití, jejich životnost vzhledem k nabíjecím, vybíjecím cyklům a 

k ujeté vzdálenosti. Neméně důležitá bezpečnost a cena zařízení.  Základním typem baterií 

jsou olověné akumulátory, které jsou dnes jíž pro zkoumané požadavky nevhodné. Určují, 

ale startovní požadavky pro srovnání s jinými typy baterií. Modernějším běžně 

používaným typem je nikl-kadmiová baterie. Ani tato zatím nesplňuje požadované 

vlastnosti, i když jejich dojezd je ve srovnání s olověnými akumulátory o 50% větší. 

Výhodou obou těchto typů je zejména jejich výhodná cena. Velkou nevýhodou tohoto typu 

je jedovatý těžký kov kadmium, které může způsobit při nevhodném zacházení, nebo 

v případě havárie, značné škody životnímu prostředí. Jejich recyklace je velmi nákladná. 

Baterie nikl-metalhydridová je vývojově pokročilý akumulátor v současné době nejvíce 

využívaná baterie pro elektovozidla. Nedostatkem tohoto typu je nedostatečná životnost 

v nabíjecích, vybíjecích cyklech, paměťový efekt a vysoká cena. Další užívanou baterií je 
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lithium-iontová, která má oproti předchozí vyšší měrnou energii a netrpí paměťovým 

efektem, jinak má stejné nedostatky jako baterie nikl-metalhydridová.  Výběr vlastností 

typů baterií je znázorněn v tabulce č. 5. [24] 

Tabulka č. 5. Přehled některých údajů jednotlivých typů baterií. [24] 

 
Mezi speciální typy akumulátorů se řadí baterie vysokoteplotní, jejich zástupci jsou 

sodík-niklchlorid a sodík-síra. Tato řešení jsou ve stadiu prototypů a jejich využití se zatím 

nepředpokládá. Mezi jejich nevýhody se řadí zatím relativně malá životnost a pracovní 

teplota mezi 250 a 330°C. [24] 

Bateriové řešení zatím nesplňuje požadavky automobilismu a proto se přistupuje 

k jiným řešením. Jedním z nich jsou palivové články. Palivové články kombinují výhody 

elektrické energie a dobíjení vhodným, dostupným palivem. 

Jiným řešením, které může pomoci v přechodu na čistě elektrický pohon, jsou 

takzvané hybridní pohony. Hybridní pohon automobilů je mezistupeň mezi klasickými 

spalovacími motory a pohonem bez emisí. Tato koncepce využívá spalovací motor a 

elektromotor ve třech základních typech sestav pohonné soustavy. První umožňuje 

nezávislý provoz obou typů pohonů. Tento systém je zobrazen na obrázku č. 6. Druhý 

používá k jízdě spalovací motor a elektromotor jen jako podpůrný zdroj síly pro spalovací 

motor. Tento systém využívala ke svému pohonu firma Honda ve svém modelu Civic 

Hybrid, vycházející z modelu Insigh. [66] Řez tímto motorem zobrazuje obrázek č. 7. U 

posledního typu je hlavní pohonná jednotka sloužící k pohybu vozidla elektromotor. 

Spalovací motor funguje jako zdroj elektrické energie pro akumulátory a pro elektromotor. 

Tato koncepce se dnes příliš nevyužívá. Dvojitá přeměna energie z mechanické na 
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elektrickou a zpět z elektrické na mechanickou není efektivní, jelikož během přeměny 

dochází ke ztrátám. Pohon tohoto typu využíval například elektrobus Mercedes-Benz. [24] 

                 
     Obrázek č. 6. Schéma hybridního pohonu umožňující pohon obou motorů. [41] 

        
         Obrázek č. 7. Systém hybridního pohonu Hondy Civic. [66] 
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Pro spalovací motory může sloužit klasická fosilní paliva nebo alternativní.  

Alternativní palivo zvyšuje ekologickou hodnotu hybridního pohonu. Snížení emisí 

použitím elektromobilu je umocněno nízkými exhalacemi alternativních paliv. 

Většina světových výrobců automobilů hybridní vozy vyvíjí nebo už uvádí na trh. 

První výrobce aktivně uvádějící na trh hybridní automobily je japonská firma Toyota. 

Sériově vyráběné vozidlo modelové řady Prius používá 1,5l benzínový motor, 

elektromotor a Nikl-Metalhydridové baterie. Jen do roku 1997 prodali 70 tisíc kusů tohoto 

vozu po celém světě. [24] 

Druhým problémem z hlediska životního prostředí je původ využité elektrické energie. 

V roce 2008 byl, například v ČR podíl všech obnovitelných zdrojů na hrubé výrobě 

elektřiny 4,47% a většina elektrické energie je vyráběna spalováním uhlí. [75] 

2.2.8 Ostatní paliva a technologie 

Pro pohon automobilů se v nedávné historii využíval dřevoplyn. Dřevoplyn se vyrábí 

zplyňováním biomasy. Za vysoké teploty se při reakci s kyslíkem, nebo páry z biomasy 

uvolňuje CO, CO2, CH4 a H2 s větším množství dehtových látek. Takto vzniklý plyn se 

jímá a používá k pohonu automobilů. Nejběžnějším palivem je dřevo. 89] 

V první polovině 20. století v Německu ing. Georges Imbert vyvinul mobilní generátor 

plynu. V 30. letech byly tyto Imbertovy generátory masově vyráběny. Generátory byly 

zastavěny do automobilů v zadní části a pro použití dřevoplynu bylo potřeba provést 

jen malou úpravou motoru. Největšího rozmachu dosáhlo toto palivo za 2. světové války, 

když byl nedostatek klasických paliv. Jen v Německu ke konci války jezdilo na dřevoplyn 

okolo půl milionu vozů, které zásobovalo 3 tisíce čerpacích stanic dřevem. Po ukončení 

nedostatku pohonných hmot tento typ pomalu mizel a dnes je spíše raritou. Využití 

biomasy tímto způsobem je prospěšné životnímu prostředí, ale pro pohon vozů v dnešní 

dopravě není vhodná. Využití dřeva, jako paliva pro dopravu je lákavá myšlenka, ale 

v případě masovějšího nasazení se lze obávat negativních dopadů na stavy našich lesů. 

Použití dřevoplynu z nevyužité biomasy stojí za zvážení, například jako malé lokální 

zdroje elektrické energie z alternativního paliva. [10] 

Zajímavým konceptem je využití páry. Paradoxně svou podstatou patří mezi nejstarší 

pohony v dopravě. Éra parního stroje začala vynálezem pana J. Watta který jej patentoval 

roku 1769. Pára ustoupila novým technologiím začátkem 20 let 20. století. Vývoj nových 

technologií a materiálů oživil u řady konstruktérů zájem o tento pohon. Zejména výrazný 
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pokrok tribologie, elektroniky, technologie spalování i řady jiných. Nejdůležitější vynález 

pro moderní parní stroj byl stacionární hořák na bázi termických reaktorů používající 

plynné palivo. Výzkum moderního parního bezemisního stroje si dala jako cíl Inženýrská 

společnost Auto a doprava IAV GmbH v roce 1994. K výzkumu byl použit tříválcový 

motor SULEV. Parní oběh byl zvolen uzavřený s vnějším spalováním. Zveřejnění 

výsledků projektu Zero Emission Egine tříválcového motoru proběhlo v roce 2001. Řez 

parním motorem je znázorněn na obrázku č. 8. Tento motor je jako první vyvíjen pro 

automobilový provoz. Zkoušeny byly dvě koncepce, nízkotlaká a vysokotlaká. Motor 

obsahuje 6 hořáků, u kterých spalování probíhá uvnitř porézního materiálu. Každý válec 

má výparník a výměník tepla výfuku pro využití tepla. Tlak vody je tvořen vysokotlakou 

pumpou.  Voda se ohřeje na 500°C a předehřátá pára je přivedena do plnícího systému. 

V přehříváku se pára ohřívá až na 900°C. Přes nevyužití maximálního termického výkonu 

hořáků jsou dosažené výsledky slibné. Maximální výkon tohoto motoru je 32 kW při 1800 

ot/min a točivý moment 350 Nm při 200 ot/min. Spotřeba paliva je hodnotově podobná 

spotřebě moderních vznětových motorů Tdi. Přestože je projekt zatím čistě ve fázi 

základního výzkumu a není dořešena řada problémů, jsou výsledky velmi slibné. Pro 

sériovou výrobu by postačovaly hodnoty 50 kW výkonu při 300 Nm v rozsahu otáček 200 

až 1500 ot/min, což nejsou v dohledné době nedosažitelné parametry. [24] 

       

                              Obrázek č. 8. Řez parním motorem ZZE3. [24] 
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Dalším netradičním konceptem je pohon stlačeným vzduchem. S nápadem přišel 

francouzský konstruktér Guye N´gra, který v roce 1991 založil společnost MDI. Navrhl 

systém, který měl podle teoretických výpočtů ujet až 324 km při rychlosti 50km/h, s 

maximální rychlostí 110 km. Princip motoru spočívá ve vstřikování stlačeného vzduchu 

z tlakové nádrže  do stlačeného vzduchu ve válci motoru a je zobrazen na obrázku č. 9. 

Podobným způsobem pracovaly některé důlní lokomotivy pro výbušné prostředí. Tlak 

v nádrži je 30 MPa. Motor nasává vzduch z okolí přes uhlíkový filtr. Při stlačení se nasátý 

vzduch ve válci ohřeje na 400°C. Přivedený studený stlačený vzduch z nádrže je vstříknut 

v nejvyšší úvrati pístu. Horky stlačený vzduch se prudce ochladí a zvětší objem. Přes 

zajímavou myšlenku je i po více jak 10 letech projekt stále na začátku, přestože MDI 

slíbila uvedení na trh už v roce 2003. Zkušební prototyp neprokázal odhadované parametry 

a na další vývoj chybí dostatek financí. Mnoha investorům se do projektu nechce. I několik 

odborníku se vyjádřilo o projektu zamítavě, například expert Evropské komise Gunter 

Hoermandier, nebo náš prof. Ing. Jan Maska DrSc, vedoucí Ústavu vozidel a letadlové 

techniky na fakultě strojní ČVUT v Praze [30] 

           

             Obrázek č. 9. Schéma funkce vzduchového motoru.  [18] 

Na autosalonu v Ženevě 2009 představila firma MDI další prototyp svého 

tříkolového vozu na vzduch. Jejich vozy mají být zkušebně nasazeny na letištích Paříži a 

Amsterdamu. Koncem roku 2009 měla začít sériová výroba. [14] 
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Intenzivním výzkumem posledních desetiletí prochází výroba syntetických paliv pro 

potřeby pohonných hmot z biomasy. Syntetickou výrobu paliv lze provést několika 

přímými, nebo nepřímými termicko, chemickými procesy.  

Přímým postupem je například mřížková pyrolýza biomasy, tedy tepelný rozklad 

biomasy, bez přístupu vzduchu, jejímž produktem je bioolej. Výchozí surovinou může být 

jakákoliv biomasa, ale přednost se dává lignocelulózám. Základní materiál je třeba 

nejdříve rozemlít na malé částice velikosti 6 mm a zbavit vody. K vlastní pyrolýze dochází 

bez přítomnosti kyslíku, za vysokých teplot. Pro vznik kapalné hmoty se využívá teplot 

v rozmezí 700 až 1000°C, s rychlým ohřevem a prudkým schlazením. Tuhé odpady 

z procesu se dají dále využít k spalování, pro vysoušení vstupní biomasy. Plynná fáze je 

vedena do chladiče, kde vzniká výsledný bioolej. Plyn se skládá z metanu, dusíku, vodíku 

a kysličníku uhličitého.  Bioolej je černé bary s vyšší hustotou než ropa, s vysokým 

obsahem kyslíku a díky tomu s menším energetickým obsahem a rozpustný ve vodě. 

V porovnání s ropou neobsahuje prakticky síru, podstatně méně dusíku ale má  špatnou 

termicko oxidační stabilitu, je silně kyselý a agresivní proti oceli. Jako pohonná hmota pro 

dopravu by se nejdříve musela řádně upravit a zdokonalit její vlastnosti. [74] 

Dalším přímím postupem je hydrotermické zpracování biomasy. Při této technologii 

je biomasa rozkládána za přítomnosti vody. Jejím produktem je kapalina podobná ropě. 

Vývoj této metody je zaměřen přímo na tvorbu motorových paliv. Výchozí surovinou 

může být komunální odpad, tak odpad ze zemědělství, jako odpady ze zpracování cukrové 

třtiny, cukrové řepy nebo kaly. Vstupní materiál může obsahovat až 30 % vody. Samotný 

proces přeměny probíhá při teplotě 300 až 350°C, při tlaku 12 až 18 Mpa po dobu 5 až 10 

minut. Vzniklá bioropa je viskózní černá kapalina skládající se z multikomponentních 

uhlovodíků, nemísitelných s vodou. Obsahuje 10 až 15 % kyslíku a je poměrně stabilní. 

Obsahuje malé množství síry a dusíku. Výhřevnost je v rozmezí 30 – 36 MJ/kg. Lehčí 

frakce této bioropy jsou vhodné pro výrobu bionafty, jejichž vlastnosti budou motorové 

naftě velmi podobné a tedy bez problémů mísitelné. [74] 

Nepřímým postupem přípravy kapalných paliv z biomasy je syntéza plynu, který je 

po vyčištění použit na výrobu syntetické ropy pomocí Fischer – Tropschovy syntézy. Tato 

metoda byla již vyvinuta ve 30. letech 20. století v Německu. Používala se na uhelné 

suroviny a dnes se využívá i zemní plyn. Pro potřeby biopaliv lze tento princip využít na 

zplynění biomasy. Základní surovinu pro Fischer – Tropschovu syntézu získáme 

zplyněním biomasy, nebo vyrobeného biooleje. Tato syntéza je heterogenně katalyzovaná 
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reakce, za pomoci katalytického kovu na bázi železa a kobaltu, schopného štěpit vazby 

mezi atomy C a O. K rekci dochází za vyšších tlaků a teplot. Produktem syntézy jsou 

uhlovodíky a kyslíkaté sloučeniny. Hlavní složku tvoří alkeny, alkany a primární alkoholy. 

Fischer – Tropschovou syntézou vzniká benzín s vysokým obsahem n-alkanů, bez aromátů 

s nízkým oktanovým číslem. Samostatně je jako palivo pro automobilové motory 

nevhodný, ale jde o kvalitní surovinu pro další úpravu. [74] 

Všechny tyto postupy na výrobu syntetických pohonných hmot jsou ve fázi vývoje a 

výzkumu, jejím ústředním problémem je energetická náročnost. Je otázkou zda tyto 

výzkumy přinesou rentabilní výstupy. 

Nejnovější technologií současné vědy, která získává na popularitě, ať v pozitivním či 

negativním ohledu, je genetické inženýrství. Poslední desetiletí učinili vědci mnoho objevů 

a dosáhli značného pokroku v chápání návazností a funkcí složité problematiky v 

zákonitostech života organizmů. Značný dík za tak rychlý postup tohoto vědního oboru 

patří rozvoji výpočetní techniky, bez které by dešifrování genetických kódů bylo velmi 

těžké nebo dokonce nemožné.  

Tento obor začíná nabízet možná řešení mnoha problémů v rozličných odvětvích 

společenského zájmu. Jedním z nich jsou i alternativní paliva. Vědecké laboratoře po 

celém světě připravují geneticky modifikované organizmy. Na Kalifornské universitě na 

Škole Henryho Samuela pro technické a aplikované vědné obory pomocí genetické 

manipulace, připravili dva nové druhy bakterie, jejichž základem je sinice Synechococcus. 

Jde o běžný druh sinice autotrofní bakterie, která získává energii ze slunce, fotosyntézy. 

Do této sinice byl aplikován gen pro tvorbu isobutyraldehydu. Takto upravená sinice 

získává ze vzduchu CO2 a pomocí fotosyntézy vyrábí isobutyraldehyd, který vylučuje do 

svého prostředí, kde ho lze snadno získat.  Výsledný produkt lze levně chemickým 

procesem  přeměnit  na isobutanol, který lze využít jako palivo. Vedlejším produktem je 

tvorba kyslíku. [39] 

Jiná metoda vyvinutá na Universitě of California at Berkeley je založená na  řase 

Chlamydomonas reinhardtii, která dokáže produkovat vodík. Firma Melis Enery se na této 

řase snaží postavit technologii výroby vodíku. Principem je střídání cyklů s dostatkem síry 

a jejího nedostatku. V období s nedostatkem síry spouští řasa anaerobickou fotosyntézu, při 

které vypouští řasa vodík. Snaha vede k prodloužení cyklu s nedostatkem síry, který 

normální řasa dlouho nepřežije. V kanadské Otavě je zkušební provoz společnosti Iogen, 
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která pomocí geneticky modifikované tropické plísně produkuje etanol. Úprava spočívala 

v produkci enzymu štěpící celulózu, díky kterému dokáže zpracovat všechny formy 

biomasy. [38] 

Tento typ výzkumu je teprve na začátku a začíná odkrývat své možnosti, jeho plný 

dosah je zatím neznámy. Důležité v tomto výzkumu je, ověřit možná rizika související 

s nově vytvořenými organismy a jejich dopad na přírodu i člověka. 

3. Alternativní paliva a jejich vývoj v ČR 
Současný trend vývoje automobilismu je stále stoupající. Stoupá počet automobilů a 

s tím spojená stoupající spotřeba energií v silniční dopravě. Souhrnný přehled 

registrovaných vozidel v letech 2000 až 2008 je v tabulce č. 6. Dosažené snížení průměrné 

spotřeby na vozidlo je vyrovnáno zvýšeným počtem. Stoupající spotřeba energií v dopravě 

je patrná v tabulce č. 7.  Pro Českou republiku je také problémem stáří vozového parku, 

které u 60 % vozů přesahuje 10 let a tedy nedochází k výraznému projevu vyzrálejších 

automobilových technologii. Průměrný věk všech automobilů v ČR je 14 let. Za rok 2009 

bylo zaregistrováno necelých 162 tisíc nových vozů. [47] Detailní přehled registrovaných 

vozidel mezi lety 2000 až 2008 je v příloze č. 11. Hledání náhrady klasických paliv, která 

umožní rychlý nástup adekvátní náhrady, je důležité. Vzhledem k celkovému počtu 

osobních automobilů je hlavním úkolem zajistit řešení v tomto sektoru dopravy. Nákladní 

doprava tvoří významnou část emisí, ale jelikož drtivá většina používá motorovou naftu je 

řešení tohoto segmentu  jednoznačnější. 

Tabulka č. 6. Souhrnný přehled o silničních vozidlech registrovaných v ČR. [73] 

Typ vozidla/rok 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Motocykly 748 140 756 559 794 000 822 703 860 131 892 796 
Osobní automobily 3 438870 3 815547 3 958708 4 108610 4 280081 4 423370
Mikrobusy a autobusy 18 259 19 948 20 134 20 331 20 416 20 375 
Nákladní vozidla  275 617 371 437 415 101 468 282 533 916 589 598 
Silniční tahače 22 669 24 769 24 060 22 622 20 915 17 814 
Návěsy 22 780 28 573 29 087 44 974 50 480 53 623 
Přívěsy 104 073 153 828 170 111 189 786 212 429 238 712 
Speciální automobily 78 497 58 649 54 620 48 777 46 672 43 609 
Celkem 4 708905 5 229310 5 465821 5 726085 6 025040 6 279897
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Tabulka č. 7. Spotřeba energie v silniční dopravě. (TJ) [73] 

Druh paliva/rok 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Černé uhlí 30 2 2 2 2 2 
Koks 18 4 6 4 3 0 
Hnědé uhlí 76 19 22 10 9 19 
Letecký benzín 0 0 0 0 0 0 
Letecký petrolej 0 0 0 0 0 0 
Automobilní benzíny 149 156 204 192 200 296 
Motorová nafta 15 956 18 792 22 143 25 860 26 653 29 529 
Topné oleje 650 14 7 17 16 8 
Zemní plyn 820 653 713 615 656 493 
Ostatní plynové 
deriváty 81 0 5 30 203 215 
Elektrická energie 2 435 2 401 2 373 2 331 2 484 2 313 
Ostatní formy energie 1 282 1 145 1 105 1 234 991 917 
Celkem 21 495 23 186 26 579 30 295 31 217 33 791 
 

3.1 Historie alternativních pohonů do 50. let 20. století 

Alternativní paliva se nás dotýkala od samého počátku zrodu automobilismu. České 

země v rámci Rakouska Uherska zaujímaly pozici průmyslového zázemí s dostatečnými 

technickými zdroji, jak materiálními, tak lidskými. Již v roce 1815 projel Prahou první 

automobil. Tento vůz poháněla pára a konstruktérem byl Josef Božek. Tento, původně 

mlynářský synek z polských Bierců ve Slezsku projevoval technické nadání Studoval v 

Těšíně a Brně. Z dovezených dílů z Anglie sestrojil druhý skutečně jezdící automobil na 

evropské půdě. Parními vozy se u nás také zaobírali František Brünich nebo Bartoloměj 

Neshoda. [15] 

Český vynálezce Ing. František Křižík, autor mnoha vynálezů a patentů postavil 

mimo, jiné tři elektromobily. První dokončil a předvedl již v roce 1895. Byl poháněn 

olověným akumulátorem. Svůj návrh dále zlepšoval a další dva vozy byly osazeny dvěma 

elektromotory pohánějící zadní kola vozů. Jelikož si byl vědom nedostatečného dojezdu 

elektromobilů na baterie zastavěl do třetího vozu spalovací motor, výroby Laurin a 

Klement o obsahu 4,5 litru, kterým poháněl dynamo. Vyrobil tak první český hybridní vůz. 

Dále se u nás elektromobily nevyvíjely. Teprve v roce 1970  Výzkumný ústav elektrických 

strojů točivých v Brně, ve spolupráci katedry motorových vozidel VUT v Brně, vyvinuly 

prototyp osobního elektromobilu EMA 1. [29] 
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Prvenství si roku 1897 získaly České země, v rámci Rakouska Uherska, prvním 

automobilem Präsident se spalovacím motorem, který po vlastní ose dojel ze své továrny 

v Nesselsdorfu, dnešní Kopřivnici, na jubilejní výstavu ve Vídní roku 1898. Tento vůz ze 

všeho nejvíce připomíná kočár, ale je to koncepčně automobil. Pohon mu zajišťoval motor 

firmy Benz o objemu 2 713 c m3  a jako pohonnou látku používal směs petroleje a éteru. 

Dnes je tento vůz umístěn v Technickém muzeu Kopřivnice. [42] 

Rozvojem techniky zvítězilo řešení spalovacího motoru na ropná paliva. Tento trend 

se prosadil i u nás a trvá prakticky do současnosti. Většího rozšíření alternativních paliv 

došlo ve 20. letech 20. století. V tomto období byla na našem prvorepublikovém trhu 

k dostání palivová směs pro automobilové motory  s názvem Dynakol. Jednalo se o směs 

benzínu, etanolu a benzolu v poměru 70:10-20:10-15, nebo benzín a etanol v poměru 

70:30. [25] Jiné zdroje uvádějí 50% etylalkoholu, 30% benzolu a 20% benzínu. [32]  

Éra Dynakolu skončila zákonem č. 85/1932 Sb., který ukládal povinnost přidání 

etylalkoholu do benzínu v množství 20% u nás vyrobeného i dováženého. Tento zákon 

vycházel vstříc zemědělcům v období hospodářské krize. Spotřeba kvasného lihu pro 

potřeby dopravy v 30. letech je patrná z tabulky č. 8. K ukončení lihobenzínových směsí 

došlo až v 50. letech. [32] 

Tabulka č. 8. Objemy biolihu přidávaného do benzínu ve 30. letech 20. století. [32] 

 
V českých zemích se začalo používat v dopravě stlačeného plynu v roce 1936, kdy 

byl použit svítiplyn jako pohon pro autobusy. V průběhu 30 a 40 let se svítiplyn používal 

v celé řadě větších měst po celém území republiky k pohonu osobních i nákladních vozů a 

autobusů, které měly vlastní čerpací stanice. [81] 

V období 2. světové války, jako důsledek válečného hospodářství, došlo k nedostatku 

veškerých paliv a benzín byl na příděly. V tomto období a krátce po něm se  rozšířilo  

použití dřevoplynu, syntetického benzínu a zkapalněného plynu z uhlí. Na dřevoplyn 

jezdily v té době v Praze autobusy, osobní i nákladní automobily. Tehdejší Českomoravské 

dráhy BMB – ČMD upravily  a dodávaly v letech 1941 a 1943 dvě série motorových vozů 

na dřevoplyn. V poválečných letech ale zájem o plynovou dopravu upadá. [81] 
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Syntetický benzín se vyrábí pomocí hydrogenace za vysokých teplot a použití 

katalyzátoru oxidu železitého. Tuto výrobu u nás rozšířilo za okupace Německo a výroba 

vydržela až do 50. let a nástupu ropy ze Sovětského svazu.  

3.2 Vývoj od 50. let do přelomu století 

Nástup komunistického režimu a hospodářské napojení na tehdejší Sovětský svaz 

přineslo pro naši zem ropné bohatství Ruska. V 50. letech minulého století došlo 

k ukončení podpory netradičním zdrojům energie a celý průmysl se soustředil na ropu a 

uhlí. V průběhu 60. let probíhala výstavba ropovodu Družba. Roku 1962 byl doveden do 

Bratislavy a v roce 1965 byl prodloužen do Záluží u Mostu, Od té doby k nám přiváděl 

ropu a zemní plyn kontinuálně. Tento ropovod existuje dodnes. [72] 

3.2.1 Elektro pohony 

Socialistické Československo alternativní paliva nepotřebovalo. Plánované národní 

hospodářství volnému výzkumu a vývoji nedávalo mnoho příležitostí se prosadit. Jednou z 

mála šancí byl vývoj Výzkumného ústavu elektrických strojů točivých v Brně, který ve 

spolupráci s katedrou spalovacích motorů a motorových vozidel brněnské techniky, začal 

vyvíjet projekt osobního městského elektromobilu v roce 1968. O rok později dokončil 

funkční prototyp, který v následujících letech prokázal plnou technickou využitelnost. 

Jednalo se i z dnešního pohledu o pokročilou technologii, která předběhla světový vývoj o 

jedno desetiletí. Celý vývoj byl od začátku koncipován jako elektromobil. Šlo o malý vůz 

pro dvě dospělé osoby a dvě děti. O pohon se staraly dva stejnosměrné motory o 

jednotném výkonu 2kW. Přes stálou redukci poháněly zadní nápravu. Zdrojem energie 

byly olověné akumulátory s celkovou kapacitou 88 Ah a napětím 96 V. Tento 860 kg těžký 

vůz dokázal vyvinout rychlost až 50 km/h a ujet vzdálenost 40 až 50 km. Akumulátory 

bylo možné dobíjet bržděním přes rekuperaci. Přes velmi zdařenou konstrukci a velký 

zájem laické i odborné veřejnosti byl tento projekt v roce 1973 zastaven. Další podobný 

výzkum se již neopakoval. [28] 

Další počiny ve vývoji elektromobilů byly spíše v rukách zapálených amatérů, než 

seriózní plánovaný výzkum. Výjimkou byla přestavba Fiatu 127 na elektromobil v Ústavu 

silniční a městské dopravy v Praze. Na počátku 80. let minulého století přestavil 

v amatérských podmínkách p. Mužík osobní automobil Škoda MB 1000 na setrvačníkový 

elektromobil. V roce 1984 organizace Svazarmu v Praze svými členy přestavěla sériově 
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vyráběný automobil, tehdejší východoněmecké automobilky Sachsenring značky Trabant 

na elektrický pohon. Ze sériového vozu odstranili spalovací dvojtaktní motor a nahradili ho 

leteckým dynamo spouštěčem o výkonu 18 kW, převodové ústrojí zůstalo původní.  

Zdrojem elektrické energie bylo 6 olověných akumulátorů se souhrnnou kapacitou 375 Ah 

a napětí 24 V. Dosahoval rychlosti 64 km/h a dojezdem až  63km na jedno nabití, při 

využití rekuperace. [51] 

Další pokusy o prosazení elektromobilů proběhly až na začátku 90. let 20. století. 

Roku 1990, v tehdy státním koncernovém podniku Škoda Plzeň, vyrobili prototyp na 

objednávku švýcarského zákazníka, vůz Škoda Shortcut. Šlo o upravený sériově vyráběný 

vůz Škoda Favorit, u kterého byla zkrácena zadní část karosérie. V předu, kde má normální 

Favorit motor byla umístěna část baterií, druhá část byla v  zadním zavazadlovém prostoru. 

Převodové ústrojí zůstalo původní a pod bateriemi byl umístěn elektromotor o výkonu 15,5 

kW. Dosahoval až 80 km/h a dojezdovou vzdálenost 80 km. V roce 1992 se rozeběhla 

sériová výroba, s kapacitou 10 vozů denně, v nové hale v závodě Škoda Elcar Ejpovice. 

Tento malosériově vyráběný vůz nesl označení Škoda ELTRA. Vycházel také z typu 

Favorit, s nezkrácenou karosérií s obdobnými parametry jako prototyp. Začali vyvíjet 

model beta, který ale už pod značkou Škoda nedokončili. Po plném převzetí automobilky 

Škoda německým koncernem Volkswagen, výroba i vývoj skončily. Původní prototypy 

přešly ke značce Tatra, která je vyráběla mezi lety 1994 až 1997 pod názvem Tatra Beta. 

Šlo o vlastní tvar karosérie s využitím dílů vozů Škoda 120 a Škoda Favorit. Tato vlastní 

konstrukce, nezatížená kompromisy přestavby byla velmi zdařilá a také její parametry 

dosahovaly světové úrovně. O pohon se staral 40 kW elektromotor, který dokázal jet 

rychlostí až 110 km/k a bez dobíjení ujel 120 km. Napájení bylo s nikl-kadmiových 

akumulátorů o celkové kapacitě 100 Ah. Od roku 1996 se vůz vyráběl i s 1,3 litrovým 

benzínovým motorem. Vyrobeno bylo okolo 100 elektrovozů, než byla jejich  výroba 

v roce 1997 zastavena. [61] 

Jiný projekt se začal připravovat v roce 1992 ve firmě Liaz, která obdržela zakázku od 

kanadské firmy DIOSS na vývoj a zavedení výroby malého městského elektromobilu, 

jehož parametry měly být dojezd 100-120 km, rychlost 90 km/h, při celkové váze 1380 kg. 

Konstrukce měla být hliníková, prioritně pro přepravu 4 osob, s možností měnit využití 

karosérie pro jiné účely. Během přípravy konstrukce, firma Liaz, zajistila technologii 

zpracování  hliníku ke stavbě vozů, kterou zvládla a využívá při dnešní výrobě nákladních 

vozů. Kvůli finančním problémům byl projekt v roce1994 zastaven. [68] 
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3.2.2 Plynové alternativní pohony 

Nástup plynných paliv v české republice je datován rokem 1981, tehdy bylo 

zprovozněno první vozidlo využívající zemní plyn jako palivo. Dodávky ze Sovětského 

svazu a vzrůstající problémy životního prostředí vedly státní správu k zavedení projektu 

plynofikace zejména veřejné dopravy, kterou řešila komplexní studie náhrady ropných 

paliv plynnými. Tato studie z roku 1985 předpokládala v roce 1995 vybudování několika 

desítek čerpacích stanic zemního plynu zásobující tisíc nákladních automobilů a autobusů. 

První čerpací stanice vznikla teprve v roce 1989. První autobusy na zemní plyn měla Praha 

a to v počtu 5 kusů. Nástup 90. let znamenal výrazný rozvoj tohoto druhu alternativního 

paliva a to i ve srovnání s ostatními zeměmi světa. Došlo k rozšíření pohonu na stlačený 

zemní plyn do řady měst státu. Vozový park se skládal z autobusů z naší sériové výroby 

které byly modifikovány pro využití zemního plynu. I přes dodatečnou přestavbu 

vycházely tyto autobusy levněji než nakupovat hotové vozy ze zahraničí. Tato zkušenost 

byla velmi cenná a sloužila jako výchozí zkušenost pro podobné projekty v ostatní Evropě. 

Bohužel došlo k zastavení tohoto slibného postupu. Teprve koncem století došlo k právním 

úpravám, který celý proces zjednodušovaly a urychlovaly. Roku 1999 došlo ke schválení 

homologace hromadné přestavby vozidel na zemní plyn. Homologaci získala řada vozů 

značky Škoda Mladá Boleslav a výrobci autobusových motorů Škoda Liaz. [81] 

Další plynné palivo, které se v tomto období využívalo je LPG , pomineme-li 

experimentální ověřování možností využití dřevoplynu v dopravě na konci 70. let v JZD 

Jílové u Prahy na traktoru. [25] 

LPG se začalo využívat v 80. letech k pohonu automobilů. Šlo však o úpravy veskrze 

amatérské a zakázané. Nástup tohoto paliva se datuje až od roku 1991, kdy bylo povoleno 

automobily na LPG přestavět. Většina vozů té doby patřila ke starším typům vozů Škoda 

100 a 120 a sovětských vozů značky Lada. Přestavba byla poměrně levná, ceny plynu 

příhodné. Jediný zásadnější problém tvořilo složení propan-butanu, jelikož nedosahovalo 

dnešní kvality. Druhým nedostatkem byla úprava ventilů motoru, které vyžadovaly 

benzínovou přísadu, olovo. [7] Na rozšíření LPG je zajímavá jeho živelnost. Mimo daňové 

úlevy na LPG se stát na jeho rozvíjení nijak výrazně nepodílel, a přesto je to jediné 

všeobecně využívané čistě alternativní palivo. V jeho rozšíření hrálo důležitou roli několik 

faktorů. Následkem přechodu politického systému, došlo k ekonomickému poklesu a ceny 

benzínu stoupaly výrazně rychleji než LPG. LPG bylo dostatek a všeobecně dostupné, 

v začátcích se využívalo i topného plynu, který neměl odpovídající kvalitu. Cena přestavby 
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byla přijatelná a návratnost okolo dvou až tří let. V západní Evropě probíhal kontinuální 

vývoj tohoto paliva i zařízení a v devadesátých letech byla dostupná ověřená technologie 

na konkurenčním poli. Zvýšeného zájmu o LPG si všimli podnikatelé a začali ho nabízet. 

Na konci století bylo v provozu okolo 150 tisíc osobních vozů a 100 autobusů s tímto 

pohonem, které měli pro svou potřebu cca 500 čerpacích stanic, z čehož 200 tvořily  

klasické čerpací stanice. [43] 

3.2.3 Kapalná alternativní paliva 

Jediné kapalné alternativní palivo, které se v tomto období používalo byla bionafta. 

Její vývoj podnítil Oleoprogram, který byl projektem Ministerstva zemědělství ČR. Byl 

připraven na začátku devadesátých let a měl pomoci zemědělství v období transformace 

z plánovaného hospodářství na tržní.Celý program byl dotován. Cílem bylo osazení orné 

půdy řepkou olejkou. Produktem dalšího zpracování řepkového oleje byl produkt MEŘO. 

Podpora státu směřovala do návratných půjček, na výpomoc při výstavbě a nákupů 

technologií a na konečný produkt směsné nafty s podílem 30% MEŘO. Tato podpora 

směsné nafty skončila v roce 1997. V roce 1999 se vyrobilo až 260 tisíc tun směsné nafty 

což znamenalo 1,2 % veškerých spotřebovaných paliv v ČR. Celkově se tomuto odvětví 

velmi dobře dařilo, výraznou pomocí byla nižší daň DPH, která činila 5% na místo 19% 

DPH pro paliva. Dalším důležitým faktorem byl tehdejší vozový park v ČR. Na trhu 

osobních i nákladních vozů převažovaly vznětové motory starší konstrukce se 

vstřikováním do předkomůrky válce, které byly schopny původní MEŘO ustát. I přesto se 

vytvořily dva tábory, z nichž jeden produkt nepokrytě prosazoval a druhý o bionaftě 

nechtěl ani slyšet. Důvodem těchto nedorozumění byl rychlý nástup směsné nafty a 

nedostatečná informovanost motoristů o vlastnostech bionafty  a důležitých postupech 

přípravy vozu na toto palivo. Velmi dobrý byl ohlas na tento produkt, zejména v Německu 

kam se MEŘO vyváželo a kde získalo oblibu. [50] 

3.3 Paliva nového tisíciletí 

3.3.1 Biopaliva 

Začátek nového století byl pro bionaftu příznivý, přinášel zisk do zemědělství, 

pracovní místa a těšil se zájmu motoristů. FAME byla k dostání u 5 tisíc veřejných 

čerpacích stanic a byla levnější o 2,- Kč na litr oproti klasické naftě. [50] 
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V této době se vedly diskuse o využití čistě rostlinného oleje. V Praze například působila 

firma RapidOil nabízející úpravu vozů se vznětovým motorem na použití čistého, nebo 

použitého oleje z gastronomie. Nabízela přídavné zařízení, které se skládalo z 5 litrové 

přídavné nádrže, vedení paliva, dvou solenoidových ventilů, průtokového ohřívače paliva, 

řídící a ovládací jednotku a elektroinstalační materiál. Princip přestavby byl jednoduchý. 

Přídavná nádrž je umístěna v zavazadlovém prostoru a je určena pro běžnou naftu. Start 

motoru je na klasickou naftu. Průtokový ohřívač ohřívá rostlinný olej na optimální teplotu, 

aby nedošlo k poškození vstřikovacího čerpadla a palivo se lépe spalovalo. Při dosažení 

optimální teploty motoru se automaticky přepne, odpojí naftovou nádrž a zapojí rostlinný 

olej. Dále již motor pracuje s olejem. Před ukončením jízdy se opět nádrže přepojí, aby se 

palivová soustava mohla zaplnit naftou pro příští start. Celý systém stál 17 620,- Kč a 

firma nabízela odbornou montáž i zajištění paliva. Včetně montáže přišla vestavba na 29 

500,- Kč. Systém byl vhodný i pro modernější typy vznětových motorů s přímým 

vstřikováním. [79] 

Nutnost tohoto systému pro vznětové motory při využití čistě rostlinného oleje 

potvrdil test probíhající v roce 2005. Při tomto testu byl použit starší typ vozu z první 

poloviny devadesátých let Renault 19. Konstrukce vycházela z koncepce 

předkomůrkového vznětového motoru. Jako palivo byl použit běžný rostlinný fritovací olej 

koupený v obchodním domě. Test byl ukončen po ujetí 2036 km pro nefunkčnost 

pohonného agregátu. Servisní prohlídka konstatovala mechanické  poškození palivového 

čerpala. Došlo k zanesení ztuhlým palivem a prasknutí osičky čerpadla. Největší problémy 

přinášely nízké teploty, kdy palivo vinou vlastností oleje houstlo a ucpávalo palivovou 

soustavu. Závěr testu dokládá že tato konstrukce motoru se zařízením obdobné konstrukce 

jako nabízí firma RapidOil, umožňuje využívání čistě rostlinných olejů jako paliva. [8] 

Se vstupem do Evropské unie bylo spojeno navýšení HPD na 19% a zrušení dotací na 

výrobu MEŘO. Po květnu 2004 začala FAME  mizet z trhu a v roce 2006 se stala opět 

raritou, kterou bylo těžké získat. [50] Dnes můžeme najít u čerpacích stanic stojany 

s označením bionafta, ale nejsou funkční. Finanční stránka není jediným faktorem 

vymizení FAME z trhu, neméně důležitá byla modernizace automobilů. V polovině 

prvního desetiletí 21. století se výrazně zvýšil podíl vznětových motorů s přímým 

vstřikováním paliva a nastupovala nová generace palivového systému  vysokotlakého 

přímého vstřikování typu čerpadlo-tryska a Common Rail,  vynucená emisními limity EU. 
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Nafta s větším než 10 % podílem bio složky pro takové motory není vhodná a výrobce 

v případě jich použití ruší záruky na vůz.  

Výroba FAME pokračovala dále a stoupala. Stoupala i výrobní kapacita, ovšem 

domácí poptávka klesala  až do zavedení povinného 4,5 % podílu bio složky do motorové 

nafty  od  září  2007. [75]Vývoj  výroby, dovozu, výrobní kapacity a poptávky  na našem 

trhu v letech 2002 až 2008 zobrazuje tabulka č.  9.  

Tabulka č. 9. Vývoj výroby, zahraniční obchodu a hrubé dodávky FAME v ČR. [75] 

 

/údaje uvedeny v tunách/ 

V první polovině letošního roku několik prodejců paliv oznámilo, že zavede do 

prodeje směsnou naftu SMN30, zatím není u čerpacích stanic vidět. Ke zvýšení 

minimálního podílu bionafty v prodávaných motorových naftách na celkový objem 6  % 

dojde 1.6.2010. 

Znovu zavedení bioetanolu jako paliva v automobilové dopravě vychází z evropské 

dohody, ke které Česká republika přistoupila. Evropská směrnice č. 2003/30/ES pro 

výrobu a využití biopaliv v EU stanovuje pro Českou republiku 5,75 % biopaliv 

v pohonných hmotách v roce 2010 Podle této dohody měla v roce 2005 paliva v dopravě 

obsahovat 2 % biopaliv, s ročním nárůstem 0,75 %. Česká republika sice od roku 1996 

pracovala na přípravě podpory produkce bioetanolu, časový plán ale selhal. V roce 2005 se 

u nás podíl biopaliv podílel na celkové spotřebě pouhými 0,046 % náhrady fosilních paliv. 

Připravované lihovary v Dobrovicích a ve Vrdech mají celkovou výrobní kapacitou 1 500 

tisíc hl.. Dobrovický lihovar  zahájil svou výrobu až v roce 2006. [50] 

V současné době jsou hlavními producenty bioetanolu lihovar v Dobrovicích, 

v Trmicích a ve Vrdech. Lihovar v Dobrovicích zpracovává cukrovou řepu a lihovary 

v Trmicích a Vrdech vyrábějí bioetanol z obilí. Díky jejich výrobním kapacitám patří 
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Česká republika na 9 místo ve výrobě bioetanolu v EU, co do množství, i kvality. [46] 

Požadavky na kvalitu bioetanolu ve srovnání ČSN 65 6511 a EN jsou v tabulce č. 10.  

Tabulka č. 10. Požadavky na kvalitu etanolu uvedené v ČSN 65 6511. [11] 

Ukazatel jakosti ČSN EN 65 6511 Návrh EN 
čirý, bez čirý, bez  

Vzhled zákalů a sedlin zákalů a sedlin 
Obsah EtOH před denaturací min. 99,7 % V/V min. 99,7 % m/m*) 
Obsah vody max. 0,39 % V/V max. 0,3 % m/m 
Hustota/20 °C min. 791 kg/m3   
Obsah EtOH po denaturaci min. 95,6 % V/V   
Obsah volných kyselin / kyselost max. 50 mg/le max. 0,007 % m/m 

Odparek max. 15 mg/le max. 10 mg/100 ml 
Obsah  denaturačního prostředku 2,0 – 4,0 % V/V   

 

Od třetího měsíce roku 2008 je v ČR povinné přidávat do autobenzínů bioetanol 

v podílu 3,5 %. Jak se toto opatření odráží na vývoji vztahů výroba, spotřeba, dovoz není 

zatím plně známo. Ve zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu z roku 2008 se neodráží  

celý rok, jelikož zvýšená spotřeba bioetanolu v dopravě se projevila až po třetím měsíci. 

Zpráva za rok 2009 ještě není k dispozici. Ze  zprávy za rok 2008 vyplývá přebytek výroby 

bioetanolu  vůči  spotřebě. [75]  Stejně  jako u  motorové  nafty,  je  od  1. 6.  2010  

povinné  zvýšení minimálního podílu bioetanolu v  prodávaných  automobilových 

benzínech na 4,1  %. 

V  severomoravském kraji firma VENA-TRADE a.s. u 11 čerpacích stanic nabízí 

lihobenzínovou směs E85. Prodej zahájila v červnu 2009 a do prosince téhož roku prodala 

130 tisíc litrů paliva E85. [88] 

V současné době tedy každý motorista využívá alternativní palivo v minimálním 

množství 3,5 %.  

V případě bioplynu Česká republika zatím nemá vhodné kapacity ani technologie na 

zpracování surového bioplynu pro potřeby dopravy. Určitý potenciál vzniká z živočišné 

výroby a správy veřejné zeleně. Dosavadní zdroje tohoto plynu se využívají na výrobu 

elektrické energie a tepla. V případě využití v dopravě je nutné ho vyčistit na kvalitu 

zemního plynu a to zvedne jeho cenu o 25 až 50 %. [50] V ČR probíhá informační kampaň 

Madagaskar na podporu bioplynu v dopravě, podporovaná Evropské komise. 
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3.3.2. Fosilní paliva 

Nejrozšířenějším čistě alternativním palivem je stále LPG. Dnes dosahuje počet vozů 

využívající toto palivo přes 200 tisíc, což stále v celkovém počtu automobilů není mnoho. 

Podmínky jsou dobré a vzhledem ke stále vyšší ceně paliv se dá předpokládat další nárůst 

obliby. Síť ČR obsahuje přes 600 čerpacích stanic a je jednou z nejhustějších v Evropě. 

[50] V roce 2007 spotřebovali naši motoristé 115 tisíc tun LPG, benzínu se použilo 2 100 

tisíc tun a 4 000 tisíce tun nafty, z toho vyplývá více jak 5 % úspora benzínu. [76] 

Škoda Auto nabízí od září 2009 tovární model Octavia 1,6i na pohon LPG. Základní 

cena modelu ve verzi Classic činí 419 900,- Kč. V současnosti je jediným výrobcem na 

českém trhu, který systém LPG nabízí v sériové výrobě, včetně klasických garancí. [84] 

Dalším rozvíjejícím se palivem je zemní plyn. V roce 2006 jezdilo v republice cca 

350 vozidel na CNG, z toho 150 osobních a lehkých užitkových vozů, dalších 150 tvořily 

autobusy. Největším provozovatelem těchto alternativních vozů byl pražský podnik 

Pražská Plynárenská, a.s. její autopark obsahoval přes 70 vozů na CNG. Dalšími 

významnými majiteli byly ČSAD Bus Ústí nad Labem, které vlastnilo 52 autobusů a 

Dopravní podnik Havířov se 42 autobusy na CNG. O čerpání plynu se staralo 10 veřejných 

čerpacích stanic. [50] 

V současné době je u nás evidováno přes 2000 vozidel používající zemní plyn. Došlo 

také k posunu využití, jelikož více než 1500 jich je osobních nebo lehkých užitkových. 

Zbytek tvoří nákladní vozy a užitková vozidla. Na rozdíl od nedávné doby již nefigurují 

v nárůstu vozy přestavěné, ale modely přímo vyrobené jako auta na CNG. Jde o 

malosériové typy běžných vozů. Na českém trhu nabízí 8 továrních výrobců okolo 25 

modelů osobních a užitkových automobilů. Své vozy nabízí zejména Opel, Fiat, 

Volkswagen, Renault, Mercedes a Ford. Tyto tovární série mají samozřejmě mnoho výhod 

oproti přestavbám, mezi nejdůležitější patří plynové zásobníky zakomponované do 

podlahy a tedy nezabírají místo v zavazadlovém prostoru, záruku a garanci značkového 

servisu a zvýšení bezpečnosti, jelikož se už při vývoji počítalo s jednotlivými prvky 

zástavby CNG zařízení a jsou jim přizpůsobené. V roce 2009 se prodalo kolem 180 nových 

CNG vozů a celkem 239 nových městských autobusů. Nejprodávanějšími modely vozů 

byly Fiat Panda a Opel Zafira. V současné době lze natankovat zemní plyn u 25 veřejných 

čerpacích stanic a roku 2010 má přibýt dalších 10. Další nárůst vozů s CNG by měl 

podpořit plán státní správy, podle kterého by do roku 2013 měla plná čtvrtina vozů státní 

správy využívat alternativní pohony. [48] 
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Společnost Pražská plynárenská provozuje půjčovnu aut na CNG ve svém areálu 

v Praze 4, Michli prostřednictvím své dceřiné společnosti. V nabídce mají dvě osobní auta, 

jedno malého, městského typu Fiat Panda a MPV Fiat Multipla. Dále nabízejí dva 

dodávkové vozy, Fiat Doblo Cargo a Iveco Daily. Půjčovné pro Fiat Panda je za jeden den 

390 Kč. [78] 

3.3.3. Ostatní alternativní zdroje pohonů 

Vodíkové technologie jsou zatím v Česku teprve v začátcích. První projekty a studie 

začínaly na přelomu desetiletí. Ministerstvo Průmyslu a obchodu v roce 2006 uspořádalo 

za spolupráce sdružení Societas Rudolphina konferenci „Vodíkové technologie v České 

republice“, kde ohlásilo založení iniciativy „České vodíkové technologické platformy“. 

[50] 

Výzkum vodíku a palivových článků u nás probíhá od roku 2004 na VŠB – TUO, její 

Fakultě elektrotechniky a informatiky. Výzkum je financován z vlastních zdrojů za 

přispění Ministerstva průmyslu a obchodu a České vědecké agentury. Za spolupráce s 

Technickou univerzitou Košice vzniklo elektro vozítko poháněné palivovými články o 

výkonu 200W a schopných dodat 10A. Vozidlo dosahuje za ideálních podmínek 40 km/h. 

Elektromobil ujel 946 km při spotřebě 1 l paliva ekvivalentní k motorovému benzínu. [21] 

V roce 2007 byl na této vysoké škole zahájen provoz nové laboratoře palivových článků. 

[62] 

Dalším demonstrativním projektem, který se v tuto dobu začínal rozvíjet byl projekt 

vodíkového autobusu v Neratovicích. Součástí tohoto projektu je i vybudování čerpací 

stanice vodíku. Projekt se zaměřil na vývoj a uvedení do provozu autobusu na jedné z linek 

hromadné dopravy v Neratovicích. Autobus je projektován jako trojitě hybridní a dostal 

název TriHyBus. Elektrický pohon tohoto autobusu je napájen z palivových článků, které 

spotřebovávají vodík. Dalším zdrojem energie jsou baterie a ultrakapacitátory, které 

ukládají elektrickou energii vznikající při brzdění. Hlavní zdroj autobusu je vodíkový 

palivový článek s protonovýměnnou membránou, který je schopen dodávat výkon 50 kW. 

Baterie byly použity lithium-iontové. Celý projekt vyvrcholil otevřením první české 

čerpací stanice vodíku dne 5.11.2009. Vodík, pro zatím jediný autobus tohoto typu v ČR se 

skladuje při nízkém tlaku 40 bar. v množství týdenní spotřeby autobusu. Celé zařízení je 

vybudováno s možností dalšího rozšíření své kapacity. [87] 
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Elektrický pohon je  u nás zatím raritou.  Největší rozšíření elektro dopravy v České 

republice je spojeno s hromadnou dopravou velkých měst, jako je metro, tramvajová a 

trolejbusová doprava, u kterých odpadá problematika akumulátorů. Ve větší míře bylo 

využito elektropohonu u speciálních prostředků, jako jsou vysokozdvižné vozíky, uklízecí 

stroje, nebo golfové vozíky. V Česku nikdy nedošlo k většímu rozšíření automobilů na 

bázi čistě elektrického pohonu. Několik měst přemýšlí o zavedení elektromobilů v rámci 

komunálních služeb. Například vozidla pro pouliční úklid nebo pro sociální službu. Na 

našem trhu zatím žádný výrobce elektromobily nenabízí. 

První veřejná elektrická čerpací stanice byla u nás otevřena teprve v dubnu 2007 v 

Desné v Jizerských horách, s možností dobíjení elektromobilů, ale hlavně pro vozíčky 

handicapovaných lidí. V současné době je možné si vůz dobít na 130 místech republiky, 

ovšem nejde o oficiální čerpací místa, ale o iniciativu fandů do elektromobilů sdružených 

v Czech EV Clubu a funguje jako dobrovolná výpomoc majitelů elektromobilů. [61] 

V současnosti se elektromobily do Česka dovážejí ojeté jako individuální dovoz. 

V Praze jsou dnes registrovány pro provoz na veřejných komunikací 3 osobní 

elektromobily a nákladní žádný. [70] Celkový počet zaregistrovaných elektromobilů v ČR 

v roce 2008 činil 11 vozidel. [73] 

Dovozem elektromobilů se u nás zabývá firma EKOLO ze Sedlce - Prčice . Ve své 

nabídce měla elektroskútry, jednoduché tříkolky i klasické elektromobily. Nabízí čistě  

elektrická vozítka Erad Spacia, jeho váha je od 500 do 700 kg, maximální rychlost 85 km/h 

a dojezd až 75 km a elektromobil City-el. Dále nabízí vozy Škoda Favorit, ve verzi pick-up 

poháněné stejnosměrným sériovým motorem o výkonu 15,4 kW, umožňující tomuto 1230 

kg těžkému automobilu  jet až rychlostí 80 km/h, při dojezdu 60 až 80 km. Přibližná 

spotřeba elektrické energie na 100 km činí 17 kWh Použity jsou olověné akumulátory 

s celkovou kapacitou 2 520 Ah při napětí 6 V. Ve voze je použitá 4 stupňová převodovka. 

Také nabízí dovoz francouzských elektromobilů koncernu PSA Citroen Berlingo, Citroen 

Saxo a Peugeot Partner, Peugeot 106. [64] 

V Praze 7 nabízí firma EKOLO testovací jízdu s elektrovozem Peugeot Partner 

electric. Nabízí 30 minut jízdy s instruktorem, který zodpoví případné otázky týkající se 

elektromobilů. Cena této služby je 500 Kč. Nabídka této společnosti zahrnuje prodej 

elektrokol, elektroskůtrů a elektromobilů značka Citroen a Peugeot. [60] 

V říjnu 2004 byl na český trh uveden první sériový automobil s elektromotorem. Jedná 

se o hybridní systém značky Toyota model Prius. Nejde tedy o čistý elektromobil, ale 
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spojení elektropohonu a spalovacího motoru. Vůz Toyota Prius je o něco větší než naše 

Škoda Octavia. V době svého uvedení na trh stálo toto vozidlo v základním modelu 

809 900,- Kč. Současná Toyota Prius je již 3. generace a současná cena základního modelu 

začíná na 679 900,- Kč. Taková cena je pro většinu našich automobilistů značně vysoká. 

[86] 

Hybridní vozy na našem trhu nabízejí pouze tři značky, Toyota, Honda, a Lexus. Na 

současném autoparku ČR se tyto vozy podílejí několika sty kusy. V roce 2008 se prodalo u 

nás Toyoty Prius 108 vozů a v roce 2009 pouze 79. Další model Honda Insight nebyla 

takto úspěšná, za rok 2009 prodala jen 13 vozů. Značka Lexus na našem trhu nabízí 3 

základní modely hybridních automobilů a za rok 2008 jich prodala 187. [40] 

Značka Lexus byla v roce 2005 druhým výrobcem hybridních vozů u nás, se svým 

modelem typu SUV RX 400h. Firma Lexus nabízí luxusní modely aut a tomu odpovídají i 

ceny. První Lexus u nás stál 1,7 milionu Kč. Nejlevnějším dnešním modelem je limuzína 

GS 450h za 1,6 milionu. [67] 

Neradostný stav české elektromobilové scény se rozhodla změnit energetická 

společnost ČEZ, která v červnu 2009 na tiskové konferenci představila svůj plán v rámci 

projektu FutureMotion. Rozhodla se investovat půl miliardy do podpory elektromobilů 

v ČR. Jedná se o rozvoj infrastruktury, bez které rozvoj elektromobility není možný. 

V rámci tohoto programu hodlá vystavět první profesionální veřejnou dobíjecí stanici 

v Praze.  Tento projekt je rozdělen do tří fází. Úvodní fáze počítá s nákupem 10 

elektromobilů do poloviny roku 2010, které bezplatně půjčí vybraným neziskovým 

organizacím na získání prvních  informací o této problematice. První dva modely získala 

pražská organizace v domově s péčí o seniory Sue Ryder, jednalo se o modely 

elektromobilů značky Fiat Fiorino Combi a minivan Fiorino Cargo. Další fází  v průběhu 

roku 2012 je nákup dalších 50 až 100 elektromobilů, jejichž cílem je otestovat reálné 

podmínky dlouhodobého provozu. [57] 

V březnu 2010 organizace ČEZ ohlásila ukončení výběrového řízení na dodavatele 

první dobíjecí stanice. [19] 

Rozbíhající se program vyvolal zájem a ohlas, který se projevil přihlášením se 

některých firem k podílu na dalším vývoji. Bylo potvrzeno dodání elektrovozů Citroen C-

Zero a Peugeot iOn na náš trh, které se mají začít prodávat do konce roku 2010. Probíhají 

také informace o možnosti dovozu elektromobilů Think City norské společnosti Think 

Global. [20] 
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Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto ohlásila vývoj elektromobilu, na kterém 

bude spolupracovat VUT v Brně. Jde zatím o základní vývoj možností zástavby do již 

realizovaných typů vozů. Základním testovacím vozem bude typ Škoda Superb. [63] 

Další firmou reagující na změny je česká firma EVC Group. Na veletrhu Autoshow 

Praha představila modely s hybridním nebo plně elektrickým pohonem. Uvedení na trh 

plánuje v první polovině roku 2010. Mělo by se jednat o elektromobily Škoda Roomster 

electric a Smart electric a plug-in hybridní vůz Toyota Prius plug-in hybrid. EVC Group 

plánuje prodávat hotové elektromobily, ale zároveň nabízí přestavby stávajících verzí se 

spalovacími motory. [53] 

4 Porovnání vlivů vozidel využívajících alternativních paliv s vozidly 

s klasickým pohonem na životní prostředí 
Jedním z důvodů využití biopaliv je snížit dopad automobilové dopravy na životní 

prostředí. Ověření jednotlivých paliv ve vztahu k jednotlivým negativům zjistíme jejich 

vzájemným srovnáním. Základní negativní dopady z automobilové dopravy na životni 

prostředí jsou: 

• Hluk a vibrace 

• Zábor půdy 

• Produkce odpadů 

• Nehody 

• Znečištění půdy a vod 

• Znečištění ovzduší 

Neméně závažným problémem infrastruktury dopravy je její vliv na mikroklima 

městských aglomerací. Rozsáhlé plochy silnic, parkovišť a ostatních dopravních ploch se 

ve slunečné dny velmi rychle zahřívají a zvyšují teplotu měst. Při deštích, zejména 

přívalových, neplní tyto plochy zádržnou funkci běžného terénu a voda je rychle odváděna 

do řek a plochy opět rychle vysychají. [31] 

4.1 Hluk a vibrace 

Ve vyspělých státech světa se považují emise hluku za velmi závažné zatěžování 

životního prostředí a řadí se hned za znečišťování ovzduší a  znečištění vod. Nadměrný 

hluk má nežádoucí dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel. Jeho dopad se dá rozdělit 
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na nežádoucí účinky zatěžující sluchový orgán, systémové zatížení ovlivňující vnitřní 

pochody těla a účinky psychické. 

Na celkové zátěži emisemi hluku z dopravy se automobilová doprava podílí na jejím 

vzniku až z 90 %. Hlavními zdroji hluku jsou v automobilové dopravě spalovací motory, 

automobilové pneumatiky a hluk způsobený aerodynamickým působením karosérie vozu. . 

[37] 

Nejzatíženějšími lokalitami hlukem jsou městské aglomerace a vysoce vytížené 

silniční sítě. V ČR jsou nadlimitnímu působení hluku dlouhodobě vystaveni zejména 

obyvatelé Prahy, Brna a Ostravy. Nad mezními hodnotami hluku žije v Praze 12,9 % 

obyvatel, V Ostravě 10,8 % obyvatel a v Brně 10,3 %. [4] 

Omezení hluku alternativními palivy je možné jen omezeně. Složku hluku, kterou 

mohou ovlivnit, je jen hluk způsobený pohonnou jednotkou. Spalování bionafty a 

bioetanolu je na emise hluku zanedbatelné i díky nízkým podílům tohoto paliva ve 

spalované směsi. U plynových motorů dochází ke snížení produkce hluku, zejména u 

starších typů. U moderních automobilů je kladen důraz na účinné odhlučnění vozu, což má 

větší účinek než palivo. Výraznému snížení emisí hluku lze docílit elektrickým pohonem. 

Zde je největší účinek alternativních pohonů. Rozšíření elektromobilů, hybridních vozů, 

zejména s využitím palivových článků sníží emise hluku. 

4.2 Zábor půdy 

 Zábor půdy pro účely automobilové dopravy je důležitým faktorem negativního 

působení dopravy na životní prostředí. Bez záboru ploch nemůže tento typ dopravy 

existovat a tudíž se zdá že dopad klasických a alternativních paliv je stejný. Plocha 

automobilových komunikací v ČR, dle odhadu  zabírá přes 1300 km2, bez parkovišť a 

související infrastruktury, do které lze započítat tankovací stanice, dopravní zařízení paliv, 

výrobní a skladovací plochy paliv. [37] 

Při započítání ploch na využití alternativních paliv dojde ke zvýšení záboru půdy. 

Zejména bionafta a bioetanol mají zvýšený podíl těchto ploch. Výstavba nových provozů 

na zpracování a výrobu kapalných biopaliv je spojena s novým záborem. Také pěstební 

plochy zemědělské půdy se dají do této kategorie započítat. Na pěstování energetických 

plodin má být vyhrazena zemědělská půda ležící ladem. Tlak na zvyšování produkce 

biopaliv, se bude dále podílet na zvyšování osevných  ploch určených k jejich produkci.  
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Zvýšení záboru půdy zemním plynem a LPG nemají takový dopad. Jejich výroba i 

infrastruktura již existuje a jde spíše o intenzifikaci a rozšíření kapacit. 

Elektrická energie pro účely dopravy, může mít zvýšený podíl na znehodnocení půdy 

záborem, zejména snahou o využití alternativních zdrojů. Vodní, solární i větrná energie 

potřebují pro svou realizaci plochu. Výstavba fotovoltaických elektráren je náročná na 

prostor. Solární elektrárna v Bušanovicích zabírá plochu 0,6ha při výkonu dle 

projektového výpočtu 628 000 kWh/rok. [35] 

4.3 Produkce odpadů 

 Automobilová doprava je zdrojem velkého množství odpadů obsahující značné 

množství nebezpečných látek pro životní prostředí. Množství těchto odpadů se neustále 

zvyšuje vlivem nárůstu počtu automobilů. Zdrojem odpadů jsou zejména autovraky, 

použité náplně vozů, olověné akumulátory a pneumatiky. Vzestup odpadů z dopravy mezi 

lety 2003 a 2004 znázorňuje graf č. 2 [1] 

Graf. č.2. Produkce nebezpečných odpadů z dopravy. [t/rok] [1] 

            
V ČR bylo za rok 2009 zrušeno 240 tisíc osobních automobilů, které byly dle právní 

úpravy, ekologicky zlikvidovány. V roce 2008 bylo zrušeno necelých 170 tisíc vozů, což je 

meziroční nárůst o 29 %.  [47] 

Při průměrné váze 1 tuny na automobil vychází z likvidace autovraků 240 tisíc tun 

odpadů, ke kterým se musí připočítat běžné provozní odpady z provozu. 

Alternativní paliva jako taková na zvýšení množství odpadů nebudou mít závažný 

dopad. Využití biopaliv je z hlediska odpadů stejné jako u benzínu či nafty. Odpady 
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vznikající z výroby bionafty a biolihu, jsou surovinou s dalším využitím. Výjimkou jsou 

elektromobily. Vyšší využití čistě elektrické energie přináší zvýšení odpadů 

produkovaných z vyřazených  baterií. Tyto baterie obsahují těžké kovy, olovo, kadmium, 

alkalický kov lithium s vysokou toxicitou a kov způsobující alergie nikl, které jsou pro 

životní prostředí nebezpečné a přinášejí značné riziko pro zdraví obyvatel. Zvýšenou 

produkcí těchto látek, jako odpadu by se bez řádně připravené infrastruktury brzo přetížila 

současná kapacita recyklace.  

4.4 Nehody 

 Nehody v dopravě se na zatížení  životního prostředí podílejí zejména následným 

únikem nebezpečných látek do prostředí, v případě pohonných látek, olejů a provozních 

kapalin do půdy, povrchové a podzemní vody. Vedle hmotných škod na majetku a zdraví 

občanů vznikají vysoké náklady na odstranění havárie.  Nejčastější kontaminace ropnými 

látkami jsou právě z dopravních havárií. [37] 

Alternativní paliva dokážou tyto ekologické zátěže způsobené dopravou zmírnit nebo 

i odstranit. Plynná paliva jako zemní plyn, LPG a vodík při úniku půdu, ani vodu 

nekontaminují. V případě elektromobilů může dojít k úniku elektrolitů z akumulátorů, 

nikoliv ropných látek. V případech kapalných paliv bionafty a bioetanolu závisí jejich 

nebezpečnost kontaminace na formě těchto paliv. V případě biopaliva na bázi etanolu a 

MEŘO dojde k jejich rychlému rozpadu, biologická odbouratelnost  bionafty je 98 % za 21 

dní. V případě pouhých příměsí biopaliv dochází ke snížení celkového dopadu havárie. 

4.5 Znečištění půdy a vod 

 Na znečištění půdy se automobilová doprava podílí nepřímo  jako důsledek 

usazování škodlivin vznikajících v důsledku spalování paliva. Nejvýznamnější látkou 

znečišťující půdu a vody bylo olovo, obsažené v dřívějších automobilových benzínech jako 

antidetonátor ve formě triethyolovo. V současné době jsou to zejména prachové částice 

usazující se na půdu, nebo splachované deštěm. Prahové částice jsou z chemického 

pohledu různorodou směsí anorganických a organických látek vznikajících zejména ve 

vznětových motorech. [37] 
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Snížení nepřímého znečištění půdy a vod alternativními palivy je zřejmé. U plynných 

a elektrických pohonů při provozu ke znečištění nedochází a bionafta snižuje objem 

pevných částic produkovaných vznětovými motory.  

Přímé znečištění půdy a vod z dopravy souvisí s haváriemi, zmíněné výše a únikem 

provozních látek špatným technickým stavem vozidel. 

4.6 Znečištění ovzduší 

 Nezávažnější dopady automobilové dopravy jsou emise výfukových plynů. Přes 

výrazný rozvoj automobilové techniky, která vznik emisí snižuje, produkce těchto 

škodlivin stoupá.  Stoupající trend je zapříčiněn rostoucím se počtem automobilů. V České 

republice se mezi lety 1990 a 1998 zvýšila doprava více než za předchozích 60 let 

dohromady. [3] 

Výfukové spodiny vznikají jako důsledek spalování pohonné směsi ve spalovacím 

motoru. Tyto emise se dají rozdělit do čtyř skupin. Prví skupinou jsou škodliviny u kterých 

jsou legislativně upraveny jejich obsahy ve spalinách. Jedná se o CO, NOx, HC. NOx  

vznikající spalováním směsi a podmínkami hoření. Obsah CO je následek nevhodného a 

nedokonalého spalování paliva. HC jsou nespálené uhlovodíky z paliva, produkty částečné 

oxidace a látky vzniklé v důsledku procesů hoření směsi v motoru. Další skupinou jsou 

látky, které se nedají přímo ovlivnit a vznikají vždy v důsledku spalování. Nejvýznačnější 

emise jsou CO2 a SO2. Třetí skupinu tvoří vybrané složky organických spalin VOC. Jde o 

látky sledované s vlivem na živé organismy. Do této kategorie patří formaldehyd, 

acetaldehyd a benzen. Poslední skupinu tvoří ve spalinách obsažené organické sloučeniny 

ve stopovém množství. Jde především o PAU, polyaromatické uhlovodíky, N-PAU 

nitrované deriváty PAU a vyšší aldehydy. Další polutantem jsou prachové částice, 

vznikající zejména hořením nafty. [50] 

Výrazný podíl na snižování nebezpečných výfukových plynů mají pro výrobce 

automobilů emisní normy EURO 1 až 5. Jejich vývoj je patrný z tabulky č. 11. Průběh 

vývoje emisí z dopravy mezi lety 2000 až 2008 je zobrazen v tabulce č. 12.   

Na základě evropského programu European Programme on Emissions, Fuels an 

Engines vyplynuly tři základní pravidla vztahů mezi pohonnými agregáty a palivy.  Změny 

kvality paliva, bez změny konstrukce motoru, nepřinášejí zlepšení kvality ovzduší. 

Konstrukční vliv motoru je 6x vyšší, než vliv kvality paliva a moderní pohonné jednotky 

vyžadují kvalitnější palivo s vysoce účinným konvertorem výfukových plynů. [74] 
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Tabulka č. 11. Vývoj normy EURO a jejich limitů polutantů.  [g/kWh] [74] 

Předpis Pevné částice Oxidy dusíku Uhlovodíky Oxid uhelnatý 
EURO 0 - 15,8 2,6 12,3 
EURO 1 0,4 9 1,23 4,9 
EURO 2 0,15 7 1,1 4 
EURO 3 0,1 5 0,66 2,1 
EURO 4 0,02 3,5 0,46 1,5 
EURO 5 0,02 2 0,46 1,5 

 

Tabulka č. 12. Vývoj celkových emisí ČR v letech 200 – 2008. [74] 

Polutanty 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
CO2 12252 16700 18191 18514 19629 19187 
CO 278 236 233 213 204 185 
Nox 97 96 102 97 94 88 
N2O 1 2 2 3 3 2 

těkavé organické látky 60 48 47 42 41 35 
CH4 2 2 2 2 2 2 
SO2 2 3 1 1 1 1 
částice 5 6 6 6 7 6 
Pb 0 0 0 0 0 0 
 

Na snižování emisí se významnou měrou podílí konstrukce motoru. Pro zážehové 

motory se vyvinuly vstřikovací systémy paliva, doplněné o katalyzátory výfukových plynů. 

Vstřikovací systém paliva je řízen elektronicky. Elektronický systém je informován o 

základních údajích motoru soustavou čidel, která sledují otáčky motoru, teplotu směsi a 

chladící kapaliny, polohu škrtící klapky. Tyto zpracovává a srovnává s údaji z kyslíkové 

sondy, tzv. lambda sondy. Lambda sonda řídící jednotku informuje o průběhu spalování a 

na základě těchto údajů řídí množství dodávek paliva. Dnes je systém doplněn o třícestný 

katalyzátor, ve kterém dochází k oxidačně redukčním reakcím tří škodlivin CO, CxHy a 

NOx. Katalyzátory mají vložku obsahující vzácné kovy, platinu, která napomáhá oxidaci 

uhlovodíků a oxidu uhelnatého na vodu a oxid uhličitý, rhodium které zase pomáhá 

přeměnit oxidy dusíku na dusík a vodní páru. Snížení emisí CO2 se dá docílit zmenšením 

spotřeby paliva. Toho je dosahováno zejména pomocí úpravy spalovacího prostoru motoru 

a samozřejmě řízením směsi a procesu spalování. Poslední generace zážehových motorů 

jsou opatřeny přímým vstřikováním paliva do válců s recirkulací výfukových plynů, kterou 

vyvinula firma Renault. Principem recirkulace je nasávání části výfukových plynů znovu 
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do sání a jejich opětovné procházení spalovacím procesem. [31] Princip recirlkulace spalin 

je znázorněn na obrázku č. 10. 

                

                   Obrázek č. 10. Schéma rekupirace spalin v motoru. [9] 

Vznětové motory prošly výraznou inovací a dnes jsou vybaveny elektronicky 

řízeným přímým vstřikováním paliva, nebo nejmodernějšími vysokotlakými systémy 

čerpadlo-tryska a common-rail, které jsou doplněny o turbodmychadlo. Tyto systémy jsou 

znázorněny na obrázku č. 11.  

               

  Obrázek č. 11. Schéma přímých vstřikovacích systémů vznětových motorů. [31] 
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Tyto systémy přinesly snížení emisí a snížily spotřebu o 15 %. Vznětové motory se 

nedají osadit klasickými třícestnými katalyzátory výfukových plynů, ale byly pro ně 

vyvinuty vlastní. Jedná se o celý systém, který nejdříve pomocí oxidačního katalyzátoru 

redukuje oxid uhelnatý s nespálenými uhlovodíky a následně odlučuje pevné částice, které 

jsou problémem vznětových motoru. Do výfukové soustavy je vložen katalyzátor 

s integrovaným filtrem pevných částic z karbidu křemíku, ve kterém jsou prachové částice 

zachyceny. Tento filtr se čistí spalováním zachycených částic za přítomnosti kyslíku, k 

čemuž dochází normálně při 550°C. Existují dva typy těchto zařízení. [31] 

První je systém koncernu PSA Peuguot Citroën využívajicí aditiva do motorové nafty 

s názvem Eolys, které snižuje potřebnou teplotu spalování prachových částic na 450°C, ale 

i na tuto teplotu je nutno výfukové zplodiny zahřát dodatečným vstřikem do expanzního 

zdvihu a prodloužit hoření ve válci, které zvýší teplotu  o 200 až 250°C a druhým 

dodatečným spalováním v oxidačním katalyzátoru. Spalování zachycených zplodin a 

regenerace filtru trvá dvě až tři minuty po každých ujetých 400 až 500 km. Poslední pátá 

generace těchto filtrů má životnost až 240 tisíc km. [31] 

Druhý systém využívá většina automobilových výrobců, obejde se bez přídavného 

aditiva. Jde o jednoduchý systém, nevyžadující údržbu, protože se v něm neusazuje tolik 

zbytkového popela, je však náročný na precizní řízení spalování. Jedná se o střídání cyklů 

průběžné a sekvenční regenerace. Průběžná probíhá pomalu při teplotách 350 až 500°C 

plynule bez vlivu na chod motoru. Sekvenční regenerace probíhá při delším provozu 

s malým vytížením v intervalech 200 až 1200 km. Při tomto procesu dojde k umělému 

zvýšení teploty spalin změnou vstřikování a množství nasávaného vzduchu na 600°C. 

Životnost těchto filtrů je udávaná na 150 až 225 tisíc km. [31] 

Poslední generace vozů jsou vybavovány zařízením snižující podíl NOx ve spalinách, 

jde o Selektive Catalytic Reduktor, za pomoci dávkování amoniaku, nebo močoviny do 

katalyzátoru. Tuto metodu rozvinuly společnosti Daimler-Chrysler a MAN. V roce 2006 

na autosalonu v Detroitu tento systém předvedla automobilka Mercedes-Benz ve svém 

vznětovém motoru 320 Bluetec. [31] Do horkých výfukových plynů je dávkovaná látka, 

která se rozkládá na čpavek a oxid uhličitý. Čpavek pak v katalyzátoru reaguje s NOx, 

výsledkem je neškodný dusík a vodní pára. [9] Znázornění funkce využití močoviny 

k redukci NOx je na obrázku č. 12. Tento systém používá i vůz VW Passat Blue 2,0 TDI a 

díky tomu již dnes plní normu EURO6, která bude platit od roku 2014. [2] 
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  Obrázek č. 12. Schéma redukce NOx ve spalinách za využití močoviny. [9] 

4.6.1 Regulované emise  výfukových plynů 

CO  je  nejběžnější  znečišťující látkou životního prostředí. Vzniká za nedostatečného 

přístupů vzduchu, nebo  vlivem vysokých teplot během průběhu  spalování. CO je  

jedovatý a váže se na  hemoglobin v krvi a tím snižuje  kapacitu krve  zásobovat tělo 

kyslíkem. Jeho   vazba na hemoglobin  je až  300x  silnější než kyslíku. Má  negativní 

dopad  zejména   na srdečně – cévní soustavu,  účinky  na  srážlivost  krve  a ovlivňuje 

plod v těle matky. [3] 

NOx  jsou  tvořeny  při  spalování  za  vysokých teplot nebo tlaků a dochází k  

oxidaci.  Tyto  emise se daří za  použití  nových  technologií snižovat.  NOx  emise  dráždí  

nosní   sliznice,  snižuje  dýchací  funkce  a  snižuje  odolnost  organizmu.  Přispívají  k  

onemocnění  dýchacích  cest a  zvyšují  riziko  astmatického  záchvatu.  Při vysokých 

koncentrací NOx s VOC a působení slunečního záření vzniká Ozon  jako součást 

fotochemického smogu. Dlouhodobé vystavení fotochemickému smogu má negativní 

dopady  na  zdraví  obyvatel.  Při  zvýšené  koncentraci tohoto smogu se zvyšuje mortalita 

a hospitalizace obyvatelstva. Vyšší koncentrace Nox se projevuje na rostlinách, 

nahromadění dusitanů působí na rostliny jako metabolický jed. Důsledkem jeho 



                                  Radek Březina : Alternativní paliva v dopravě ČR 

2010 56

dlouhodobých zvýšených koncentrací je změna skladby rostlin. Pomáhá vytvářet kyselé 

deště. [37] 

CO2 nemá na zdraví lidí žádný podstatný vliv. Na rostlinstvo má stimulující účinek. 

Jeho hlavní problém je, že je vnímán jako možný původce předpokládaného skleníkového 

procesu. Jeho množství je dáno množstvím spáleného paliva a podílem uhlíku v palivu 

obsaženém. 

Emisní plyn OS2 se daří v emisích snižovat pomocí norem obsahu síry v palivu, 

zejména naftě. Způsobuje dráždění hrtanu, plic a očí. Jeho vysoké koncentrace způsobují 

kyselé srážky postihující půdní reakce až na celkovou degradaci půdního ekosystému. [37] 

Prachové částice tvoří směs obsahující polutanty navázaných různorodých látek o 

velikosti v průměru 10 mikronů. Tato velikost jim umožňuje vnikat hluboko do dýchacích 

cest. Jsou pravděpodobnou příčinou některých druhů rakoviny. Hlavní nebezpečí 

prachových částic je jejich schopnost na svém povrchu vázat další látky, zejména těžké 

kovy a polyaromatické uhlovodíky. Zdrojem prachových částic v dopravě mimo 

spalovacích motorů jsou například pneumatiky, nebo brzdová obložení [37] 

4.6.2 Nebezpečné polutanty  

Látky na bázi uhlovodíků VOC vznikají ve větší míře ze spalování benzínu, než 

nafty. V naší republice vzniká z automobilové dopravy přes 97 % těchto polutantů. Mezi 

tyto polutanty patří například benzen, xyleny, 1,3-butadien Nejvýznamnější z těchto 

těkavých organických látek je benzen. Slouží jako ukazatel znečištění dopravou. Je to 

toxická látka způsobující poškození nervového systému, imunity a jater. Vdechováním se 

absorbuje až 50 % benzenu. Je zařazen mezi karcinogenní látky způsobující leukémii a 

rakovinu. [37] 

Další  nebezpečné  látky jsou  aldehydy.  Nejznámějším zástupcem této skupiny je 

formaldehyd. Tuto látku vstřebáváme dýcháním a střevy. Mezi jeho účinky patří dráždění 

očí a sliznic, vyvolává nevolnost, astma, poruchy dýchání, kožní alergie a zvyšuje riziko 

rakoviny a leukémie. [37] 

Nedokonalým spalováním vznikají PAU, u těchto látek byla poprvé bezpečně 

prokázána souvislost mezi expozicí látkou a zvýšeným vznikem rakoviny. Na celkovém 

množství těchto nebezpečných látek se automobilová doprava podílí 15 %.  U lidí 

celoživotně vystavených vysokým koncentracím těchto látek hrozí až 1000x zvýšené riziko 
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rakoviny. Nebezpečnost se ještě zvyšuje jejich synergickým účinkem jednotlivých látek 

této skupiny. Nejlépe prozkoumanou je benzo(a)pyren. [3] 

Sloučeniny  N-PAU  vznikají  ve  větší  míře  za  smogových  situací.  Větší  podíl 

byl  zjištěn  u  naftových  motorů. Tyto  látky  se  mohou  tvořit  přímo  v motoru při 

spalování,  nebo  následně  ve  výfukovém  systému.  Nebezpečnost  těchto  látek  souvisí 

přímo  s  podmínkami  spalování  směsi, tedy  na  konkrétním  typu  motoru.  Benzínový 

motor  s  katalyzátorem  emituje  10x  méně  těchto  škodlivin.  Tyto  látky  mají  výrazně 

vyšší  mutagenitu  než  PAU  a  jde o  jedny  z  nejsilnějších  genotoxických  látek  vůbec. 

Jejich  nižší  koncentraci  v  ovzduší,  vůči  PAU,  výrazně  zesiluje  jejich  nebezpečnost. 

[3] 

4.6.3 Emise alternativních paliv  

Důvodů  pro  zavádění   alternativních   paliv  je  více,  ale  jedním z  hlavních 

důvodů je  ochrana  životního prostředí. Pro  posuzování ekologické  zátěže  nemůžeme  

vycházet pouze  z působení  paliv  při  jejich využívání,  ale  celý  životní  cyklus  paliva, 

to znamená  včetně  získávání  zdrojů,  výrobu  paliva a  následnou  distribuci  ke  

spotřebiteli.  Při zhodnocení  celého  procesu, se může zjisti, že ekologicky výhodné 

palivo, není  vůbec  ekologické. V takové situaci je, zatím, vodík. Touto komplexní 

hodnotící  analýzou je  studie Well-to-Wheles  Analysis  of  Future  Automotive  Fuels  

and  Powertrains  in  the  European  Context,  vypracovanou  v  roce  2003  a  zpřesněnou 

v  roce 2005.  Tato  studie  předkládá  analýzu  a  srovnání  tvorby  skleníkových  plynů 

pro  ropná  kapalná  paliva  benzín a  naftu,  plynná  alternativní  paliva  CNG,  LNG,  

LPG,  bioplyn,  C-H2,  L-H2,  DME  a  kapalná  alternativní  paliva  etanol, metanol, 

ETBE,  FAME a dalších  při  jejich  různých  způsobech  výroby  a  distribuce.  Studie  

také  uvádí náklady  a  úspory  při  produkci  skleníkových  plynů.  Studie  se  dělí  na  dvě 

části,   první  posuzuje  energetickou  náročnost  emisí  skleníkových  plynů,  předcházející 

spotřebě  v závislosti  na  různých  druzích  výroby.  Tato část  se  nazývá  Well to Tank, 

od  zdroje  do  nádrže.  Druhá  část  se  nazývá  Tank  to  Wheels,  z  nádrže  na  kola  a 

srovnává  tvorbu  skleníkových  plynů  a  energetickou  spotřebu  spotřebovaného  paliva 

ve  voze.  Obě  analýzy  postihují  celkový  cyklus konkrétního  paliva, tzv.  Well  to 

Wheels,  od  zdroje  na  kola. [50]  Srovnání   celkových  emisí  CO2   spojených  s  

výrobou   a  spotřebou   vztažené  na  energetický  obsah  pro  vybraná  paliva  znázorňuje 

graf č. 3. 
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Graf č. 3. Celkové emise CO2 z cyklu výroby a spotřeby vybraných paliv, vztažený  

                na využitelný energetický obsah. [50] 

 
Energetická spotřeba prakticky všech alternativních paliv je ve fázi Well to Tank 

velmi energeticky náročná. Výjimku tvoří plynná paliva zemní plyn a LPG. Energetický 

obsah paliva je často spotřebován už při jeho výrobě ve formě elektrické energie nebo 

paliva pro zemědělské stroje a dopravu. Paliva jako bionafta, nebo bioetanol převyšují svůj 

energetický obsah minimálně 1,5-krát. [50] 

Ze závěrů této studie vyplývá že, hlavní roli v tvorbě skleníkových plynů a spotřeby 

energie má účinnost pohonné jednotky. Paliva z obnovitelných zdrojů mohou snížit 

produkci skleníkových plynů, ale při vyšší energetickou náročnost. Využití výsledku 

analýzy se musí vždy posuzovat na základě reálných zdrojů, realizovatelnosti, výše 

nákladů a postojů veřejnosti. Přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům je 

v současnosti velmi finančně náročné. Snaha o snížení skleníkových plynu s sebou vždy 

přináší zvýšené náklady, které ovšem neznamenají automaticky pokles skleníkových 

plynů. [50] Porovnání nákladů na výrobu vybraných paliv v závislosti na ceně ropy je 

v grafu č. 4. 
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Graf č. 4. Srovnání nákladů na různé typy výroby pro vybraná  paliva v závislosti na  

                ceně ropy. [50] 

 

V  rámci  výzkumného  projektu  Auto-Oil II  v  rámci  Evropské komise, 

Directoriate  General  for  Energy,  došlo  k  vyhodnocení  alternativních  paliv.  Závěrečná 

zpráva  předkládá  komplexní  informace  týkající emisních faktorů  pro jednotlivé 

kategorie  automobilové dopravy  dle  klasifikace  evropských  norem  EURO 2 až 4 s  

využitím  klasických i  alternativních  paliv.  Výsledky  předkládají  srovnání  konvenčních 

paliv  benzínu  a  nafty s  alternativními  plynnými CNG,  LPG,  DME,  kapalnými 

lihobenzínovými  směsmi  E85,  benzínu  s  obsahem 15 % ETBE,  čistou  bionaftou 
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MEŘO,  směsnou  motorovou  naftou s  obsahem 30 % MEŘO,  směsnou  motorovou 

naftou  s  obsahem  15 %  etanolu  a  emulsní  motorové  nafty. [50]  Prezentace  výsledků 

výzkumného  projektu  jsou  znázorněny  v  grafech  č.  5. a č. 6.   

Graf č. 5. Relativní emisní faktory regulovaných emisí pro osobní vozy při spalování 

                klasických a alternativních paliv. [50] 

 

Jak vyplývá z grafů alternativní paliva vyznívají pozitivněji, zejména se zpřísňujícími 

limity dle norem EURO. Moderní systémy kontroly spalování a monitoring výfukových 

plynů má jednoznačné výsledky. Nejlépe si vedou plynová paliva, nezávisle na druhu 

spalování. Relativně vyšší hladiny polutantů uhlovodíků u CNG pocházejí z nespáleného 

zbytku metanu, pokud tyto uhlovodíky NMHC odečteme a budeme zvažovat pouze 
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nemetanové uhlovodíky, získáme nejnižší hodnoty ze všech paliv, a přičemž právě tyto 

polutanty přinášejí největší zdravotní rizika.   

Graf č. 6. Relativní emisní faktory regulovaných emisí pro nákladními vozy a  

                autobusy při spalování klasických a alternativních paliv. [50] 

 
Emise nákladních vozů podávají podobné výsledky, jako osobní doprava. 

Alternativní paliva mají nižší emise v porovnání s klasickými. Plynná paliva mají opět 

nejlepší výsledky ve všech sledovaných parametrech. Alternativní paliva spojená 

s normami  EURO 4  a  výše  do  značné míry  odstraňují  rozdíly z  hlediska  emisí,  i 

když  u  plynných  jsou  vždy  nižší. Tabulka č. 13  zobrazuje  tvorbu  neregulovaných 

polutantů  různých  paliv  při  provozu  dle  měření  norem  US-FTP a EHK 83. [50] 
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Tabulka č. 13. Emise neregulovaných škodlivin z osobních automobilů při spalování 

                        různých druhů paliv, podle emisních testu US-FTP a EHK 83. [50] 

 

5 Výpočet množství emisí u vozu s alternativním a klasickým 

pohonem  

5.1 Metodika výpočtů emisí z dopravy   

 
Pro výpočty celkových emisí z dopravy se využívá „Metodika stanovení emisních 

látek znečištění ovzduší pro všechny druhy dopravy“, kterou vypracovalo Centrum 

dopravního výzkumu, která byla v roce 2001 schválena a doporučena Ministerstvem 

dopravy. Tato metodika zahrnuje emise látek CO2, CH4, N2O, CO, NOx, CxHy, SO2, PAH, 

PSDD, PCDF, Pb a pevných části. Metodika nezahrnuje emise ze spotřeb elektrické 

energie elektromobily, zdrojem těchto emisí jsou výrobci elektrické energie, stacionární 

zdroje znečištění. Nejsou také zahrnuty emise z motorů strojů nesloužících k dopravě, 

které představují stroje z domácností, stavebnictví, zemědělství a armády. Do této 
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kategorie se řadí například přenosné motorové elektrocentrály, stavební bagr, motorové 

sekačky a pily a jiné. Tento pokyn umožňuje výpočet emisí z dopravy rozdělené na vozidla  

- individuální, veřejné, nákladní dopravy 

- železniční dopravy 

- letecké dopravy 

která jsou dále dělena do celkem 23 kategorií. 

Stanovuje emise za rok provozu s využitím roční spotřeby paliv, počtu vozidel dané 

kategorie, odhadu průměrných ujetých km vozidla. Dále stanovuje výpočet spotřeby 

daných kategorií vozidel, energetické náročnosti dané kategorie dopravy a výpočet emisí 

vzniklých průběhem spalování. [13] Postup je znázorněn na obrázku č. 13. 

 

 

               Obrázek č. 13.  Postup stanovení ročních emisní zátěže. [13] 

Z hlediska polutantů umožňuje tento pokyn kalkulaci jakékoliv emisní látky, pokud známe 

její emisní faktor pro dané palivo. Emisní faktor se určuje pro jednotlivá paliva v závislosti 

na zprůměrňovaných  naměřených hodnotách za různých provozních podmínkách, při 

různých režimech jízdy, s přihlédnutí k poměrovému zastoupení jednotlivých typů motorů, 

různých výrobců. [13] 
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5.2 Program MEFA v.02 

 
Pro srovnání klasických paliv s alternativními a získání přehledu produkce emisních 

látek konkrétního vozu s použitím určitého typu paliva, je nutné získat emisní faktory pro 

jednotlivé polutanty a druh paliva. K získání těchto hodnot slouží PC program MEFA v.02. 

Program MEFA v.02. byl vytvořen v rámci projektu Ministerstva životního prostředí 

autorským kolektivem pracovníků Vysoké Školy Chemicko-Technologické v Praze, 

DINPROJEKT a ATEM. Tento program poskytuje typické průměrné hodnoty odpovídající 

stavu vozového parku v České republice. Program vypočítává univerzální emisní faktory 

pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní využívající kapalná 

paliva, benzín a naftu i plynná paliva LPG a CNG. Program zohledňuje i vlivy, které 

ovlivňují hodnoty emisních faktorů, jakými jsou podmínky provozu, rychlost vozidla, 

podélný sklon vozovky, nebo vlivy stárnutí vozidla. Vypočítává široké spektrum emisí, 

emisních látek anorganických a organických. Anorganické sloučeniny jsou NOx, NO2, 

SO2, CO, tuhé částice PM a PM10, organické sloučeniny jsou suma uhlovodíku CxHx, CH4, 

propan, benzen, toluen, formaldehyd, acetaldehyd, styren, 1,3 butadien, benzo(a)pyren. 

[49] 

Pro získání údajů jednotlivých emisí je třeba zadat rok vyrobení vozu, kategorii 

vozidla, druh paliva, emisní úroveň dle emisních norem EURO, rychlost jízdy a sklon 

vozovky.  

Pro účely porovnání emisí vozidla při pohonu na klasické a alternativní palivo se 

zadávají stejné provozní podmínky, jelikož uvažujeme srovnání za stejných podmínek. 

Příklad získání emisních faktorů pro vozy na našem trhu Škoda Octavia 1,6i r.v. 2008 

při použití paliva benzín a LPG, Opel Zafira 1,6i r.v. 2008 při použití paliva benzín a CNG 

a Škoda Octavia 1,9TDi r.v. 2008. 

Nastavení programu MEFA 

Rok výroby:                         2008 

Kategorie vozidla:               osobní automobil 

Palivo:                                  Benzín, nafta, LPG, CNG 

Emisní úroveň:                     EURO 4 

Plynulost provozu:                4 

Podélný sklon vozovky % :  1 

Rychlost jízdy (km/h):          30 
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Pro srovnání pokroku ve snižování emisí získáme emise polutantu pro Renault 

Laguna 1,8i r.v. 1996, provozovaného na benzín a LPG, za stejných zadaných podmínek, 

mimo emisní úrovně, jelikož toto vozidlo se řídí normou EURO 2 a běžného automobilu 

Škoda Felicie 1,3i r.v. 1995, provozovaného na benzín a LPG, které se  řídí  normou  

EURO 2 

5.3. Emisní látky vozidel 

Hodnoty polutantů výfukových plynů daných vozidel jsou zobrazeny v tabulce č. 14. 
pro hodnoty EURO 4 a hodnoty pro vozy EURO 3 a 2 jsou v tabulce č. 15. 

 
Tabulka č. 14. Výstupní hodnoty emisí pro provoz EURO 4 z programu MEFA. 

                                         EURO 4 

 
    Škoda Octavia 1.6i

  

   Opel Zafira 1.6i 

  

Škoda Octavia 

1.9TDi 

Emisní faktor dané 

látky Benzín LPG Benzín CNG   Nafta 

  Odhad   

  Směsné 

    nafty 

NOx (g/km) 0.167 0.0827 0.167 0.0827 0.413 0.445 

 CO (g/km) 0.7373 0.6616 0.7373 0.6616 0.5081 0.4064 

 SO2 (g/km) 0.0081 0 0.0081 0 0.0051 0.0051 

 PM (g/km) 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0315 0.0126 

 PM10 (g/km)  0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0302 0.0120 

 NO2 (g/km) 0.0033 0.0017 0.0033 0.0017 0.066 0.066 

 CxHy (g/km) 0.0732 0.1437 0.0732 0.1437 0.0538 0.0538 

 methan (g/km)          0.0113 0.0158 0.0113 0.0158 0.0021 0.0021 

 propan (g/km)          0.0003 0.0349 0.0003 0.0349 0 0 

 1,3-butadien (g/km) 0.0002 0.0004 0.0002 0.0004 0 0 

 benzen (g/km)           0.0025 0.0002 0.0025 0.0002 0.001 0.0008 

 toluen (g/km)            0.0099 0.0003 0.0099 0.0003 0.0002 0.00016 

 styren (g/km) 0.0009 0.0018 0.0009 0.0018 0.0002 0.00016 

 formaldehyd (g/km) 0.0006 0.01 0.0006 0.01 0.0069 0.00552 

 acetaldehyd (g/km) 0.0004 0.0054 0.0004 0.0054 0.0034 0.00272 
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Tabulka č. 15. Výstupní hodnoty emisí pro provoz EURO 3 a 2 z programu MEFA. 

   

Renault Laguna 1.8i 

           EURO3  

Škoda Felicie 1.3i  

         EURO2 

Emise dané látky Benzín LPG Benzín LPG 

 NOx (g/km) 0.5369 0.266 1.2505 0.6195 

 CO (g/km) 1.7953 1.6109 2.1343 1.9151 

 SO2 (g/km) 0.0087 0 0.0088 0 

 PM (g/km) 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 

 PM10 (g/km) 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 

 NO2 (g/km) 0.0107 0.0053 0.025 0.0124 

 CxHy (g/km) 0.1595 0.3127 0.3791 0.7436 

 methan (g/km) 0.0245 0.0345 0.0583 0.082 

 propan (g/km) 0.0007 0.0761 0.0017 0.1809 

 1,3-butadien (g/km) 0.0004 0.0009 0.001 0.0021 

 benzen (g/km) 0.0055 0.0003 0.0132 0.0008 

 toluen (g/km) 0.0217 0.0006 0.0515 0.0014 

 styren (g/km) 0.002 0.0038 0.0047 0.0091 

 formaldehyd (g/km) 0.0012 0.0218 0.003 0.0518 

 acetaldehyd (g/km) 0.0008 0.0117 0.0018 0.0278 

 

Pro nedostatek vstupních údajů pro stanovení emisních faktorů směsné nafty se 

předpokládá, že směsná nafta produkuje 80 % emisí CO a VOC, 110 % emisí NOx a 40 % 

emisí PM ve srovnání s klasickou naftou. [12] 

Jak vyplývá z tabulky č. 15. EURO 4, u regulovaných emisí mají alternativní paliva 

příznivější hodnoty. Problémem jsou zvýšené hodnoty sumy uhlovodíků a neregulovaných 

látek, jejíchž dopad by se při zvýšeném využívání těchto paliv musel řešit. V případě CNG, 

však jde zejména o metanové uhlovodíky, které se neřadí do stejné třídy nebezpečnosti. 

Velmi významné je snížení emisí karcinogenní látky benzen a toluenu 

Srovnání emisních úrovní EURO 2 až 4 je jednoznačně ve prospěch nových norem. 

Důležité jsou údaje o alternativních palivech těchto starších vozů, které mají výrazně 

příznivější hodnoty regulovaných emisí a opět dochází ke zvýšení sumy uhlovodíků a 
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neregulovaných látek.  Snížení emisí v  průměru dosáhlo u Nox 50 %, u  CO 10 %,  NO2 

50 %,  u benzenu dosáhlo až o 94 % a u toluenu dokonce až 97 %. 

Výpočet emisí CO2 na kilometr  ujeté dráhy se spočítá pomocí emisního faktoru daného 

paliva a jeho průměrné, kombinované spotřeby. Emisní faktory jsou znázorněný v tabulce 

č. 16. V tabulce č. 17. jsou zaznamenány spotřeby jednotlivých vozů, dle jejich paliv. 

 

Použijeme vzorec: 

Ep = (Sp  / 100) * Efp   

Kde je: 

Ep     Emise CO2 v g/km 

Sp     Průměrná kombinovaná spotřeba daného typu vozu na 100 km 

Ef     Emisní faktor CO2 daného paliva 

 

Tabulka č. 16. Emisní Faktor CO2 paliva. 

Palivo Emisní faktor Jednotky

Nafta [5] 2.65 kg/l 

Benzín [5] 2.37 kg/l 

LPG [65] 1.64 kg/l 

Zemní plyn [65] 2.62 kg/m3 

 

Tabulka č. 17. Spotřeba paliva jednotlivých typů vozidel. 

  

   Spotřeba  
    l / 100 km  

Spotřeba 
  l / 100 km   

Spotřeba 
 l / 100 km   

Spotřeba 
   l / 100 km  

Typ vozidla Benzín LPG CNG Nafta 

Škoda Octavia 1.6i, r.v. 2008 [84] 7.1  9.2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

Opel Zafira 1.6i, r.v. 2008 [77] 7.9  xxxxxxxxxxx 5.0 xxxxxxxxxxx 

Škoda Octavia 1.9TDi, r.v. 2008

[84] xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 4.9 

Renault Laguna 1.8i, r.v. 1996 [80] 8.8  10.7  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

Škoda Felicia 1.3i, r.v. 1995 [85] 7.1  8.9  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
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Tabulka č. 18. Emise CO2 produkované na ujetý kilometr a vozidlo. 

  CO2 g/km CO2 g/km CO2 g/km CO2 g/km 

Typ vozidla Benzín LPG CNG Nafta 

Škoda Octavia 1.6i, r.v. 2008 168.27  150.88 xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

Opel Zafira 1.6i, r.v. 2008 187.23 xxxxxxxxx 131.00 xxxxxxxxx 

Škoda Octavia 1.9TDi, r.v. 2008 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 127.40 

Renault Laguna 1.8i, r.v. 1996 208.56 175.48 xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

Škoda Felicia 1.3i, r.v. 1995 168.27 145.96 xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

 

CO2 produkovaný biopalivy se do produkce CO2 nezapočítává. Produkce CO2 

z biopaliv pochází z přírodního koloběhu, kam se zase vrací, nikoliv z fosilních zásob. 

V případě že jde o fosilní palivo s podílem biopaliv, se jejich podíl na produkci CO2 

odečítá od celkové produkce paliva. Spotřeby LPG pro vozy Renault Laguny a Škoda 

Felicia vycházejí ze zkušeností s těmito vozy. Tabulka č. 18 zobrazuje výsledné hodnoty 

produkce CO2 na km, vozidla a druhu paliva. 

Produkce CO2 je nevětší u klasických ropných paliv a jeho množství odpovídá 

množství spálenému palivu. Nafta vyprodukuje na 100 km nejméně CO2, ale má také 

nejnižší spotřebu, v případě použití nafty s příměsí biopaliva, by byly hodnoty ještě 

příznivější. Použití alternativních paliv LPG a CNG jednoznačně snižuje produkci CO2 

v porovnání se svými ropnými protějšky. 

6. Závěr 

V diplomové práci jsem se zaměřil na problematiku alternativních paliv v České 

republice.  

Problematika náhrady klasických paliv je velmi důležitá. Nalézt adekvátní řešení je 

zároveň velmi složité. Do řešení situace zasahuje velká řada faktorů. Zásadní otázkou je, 

jaké požadavky má hledané palivo plnit. Palivo, které by řešilo dostatečné zdroje, 

přijatelné pro životní prostředí, s celkovými nízkými finančními nároky, nejlépe 

s okamžitým nasazením, zatím nemáme. Dnešní řešení jsou kompromisy k daným 

požadavkům. 
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Biopaliva, jako bionafta a bioetanol, nedokáží pokrýt požadovanou spotřebu. Evropa 

není schopná své požadavky pokrýt vlastní produkcí při větších objemech spotřeby a byla 

by závislá na dovozu surovin. Získávání těchto paliv podléhá na hydrometeorologickým 

podmínkám a tudíž jeho konečná produkce se nedá vždy zaručit. Výroba biopaliv je 

energeticky náročná, se sporným dopadem na globální oteplování, zejména z pohledu Well 

to Tank. Využití těchto surovin k získání elektrické energie se jeví jako efektivnější. 

Vzhledem ke stáří vozového parku v ČR, není možné rychle zvyšovat podíly biopaliv 

v klasických palivech. Motory a palivový systém těchto vozů není na taková paliva 

připraven. Využití těchto paliv v nepřizpůsobených motorech, nemá kýžený ekologický 

efekt, při vyšších nákladech. Jejich úlohu vidím ve zpomalování spotřeby ropných paliv a 

získání času na přechod k efektivnějším technologiím. Další důležitá role, zejména 

bionafty, je ve zlepšení emisních plynů produkovaných vznětovými motory, jejichž počet 

stále stoupá. Stejnou roli vidím ve využití hybridních technologií na principu elektro-

spalovacích pohonů. Jejich pozitivní přínos pro životní prostředí je vůči jiným 

technologiím malý. Výroba dvojí technologie pohonu pro jedno vozidlo je náročná a 

celkové náklady na tento typ dopravních prostředků nepřispívají k pozitivnímu působení 

na životní prostředí. V městské zástavbě může ovlivňovat snížení emisí, pokud je používán 

čistě elektrický pohon. Jejich vývoj může přispět k vývoji nových technologií a materiálů. 

Velký význam mají plynná paliva LPG a CNG. Jejich přínos pro zlepšení životního 

prostředí, zejména ve městech, je nesporný. Tato paliva mají ověřené technologie a 

dostatečné zásoby, které můžeme využívat dalších cca 100 let. Zdroje zemního plynu leží 

mimo území Česka, ale přívodní plynovody jsou dva, z Ruska a Norska, tedy případné 

utahování kohoutu nemá takový efekt jako v případě Ukrajiny. Česká republika má 

zejména v nasazení zemního plynu v dopravě zpoždění. Rozvoji tohoto paliva je potřeba 

věnovat zvýšenou pozornost. Nástup nových vozů s tovární úpravou na CNG proces 

plynofikace naší republiky výrazně neurychlí. Tovární řešení jsou oproti stejnému modelu 

na klasická paliva, minimálně o 100 tisíc dražší. Česká republika má dlouhodobě vozový 

park z většiny tvořený vozy staršími deseti let, proto se výrazněji neprojeví zpřísněné 

emisní normy EURO. Pokud má dojít ke snížení emisního zatížení, při stávajícím 

autoparku, je nutné zvýhodnit přestavby na LPG a CNG. LPG vychází cenově i návratností 

přijatelněji než CNG a také je poměrně široce rozšířeno. Obecné povědomí vnímá LPG již 

jako samozřejmost a případné řešení. CNG je zatím obecně vnímán jako rarita. Stejně, jako 

v případě LPG, je pro zvýšené využívání tohoto paliva potřeba připravit příhodné 
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podmínky, zejména rozšířením možností čerpat toto palivo na straně jedné a na druhé 

rozšiřováním výhod pro majitele upravených vozů. Výhodná cena, spojená s návratností 

investice maximálně do 3 let, je dle příkladu LPG dostatečná. Zvýšený zájem o palivo se 

odrazí i v nabídce. Výhody je možné realizovat bud přímou dotací na pořízení, nebo 

daňovými odpisy. Neméně důležité je odstranit provozní omezení těchto paliv, například 

zákaz vjezdu do podzemních parkovišť. To však sebou přináší náklady pro  majitele těchto 

zařízení. Pro zajištění dostatečných zdrojů zemního plynu je důležité rozvinout u nás 

technologii LNG, která schází. V případě realizace skladovacích stanic se otevírají další 

zdroje plynu, zejména ze severní Afriky.  

Vodíkové technologie jsou velmi lákavé. Spalování vodíku v motorech je neefektivní a 

pravděpodobně také slepá cesta vývoje. Tento způsob využívání vodíku má výborné 

emisní výsledky, ale žádá si výrazný zásah do konstrukce motoru. Palivové články jsou 

technologií budoucnosti. Splňují požadavky jak z ekologického, tak automobilového 

hlediska. Jejich slabinou je cena  a ekologické aspekty výroby vodíku. Technologie výroby 

palivových článků je zatím drahá a masové nasazení není reálné, pokud cena těchto 

systémů nebude alespoň poloviční než dnes. Dalším nedostatkem je energetická náročnost 

výroby vodíku a nepřipravenost infrastruktury k jejímu využití. Dnešní stav je ověřování 

možnosti těchto technologií. Odborná veřejnost mluví o využití a nasazení vodíkové 

technologie v horizontu 20 až 50 let. Bohužel se tyto prognózy za posledních 50 let 

nezměnily.  

Další technologií, která je na počátku nasazení v naší republice, je elektrická energie. 

Elektromobily jsou přínosem pro zlepšení životních podmínek měst. Jejich nulové emise 

v zastavěné zóně jsou ze zdravotního  hlediska zásadní. Největším nedostatkem je 

nedořešená ekologická likvidace baterií a nerozvinutá infrastruktura. Nedostatečná 

dojezdová vzdálenost mimo města je otázkou infrastruktury dopravy. Denní dojezd 

dnešních elektromobilů je plně dostatečný pro městský provoz. V tomto případě přestavba 

vozidel na nový pohon není reálná, je sice realizovatelná, ale jde o zásadní zásah do 

celkové koncepce přestavovaného vozidla. Výraznější podíl mohou elektromobily 

zaujmout zejména ve třídě malých městských automobilů. Při výhodné ceně je možné i 

výraznější prosazení.  

Významná výtka ohledně emisí produkovaných při výrobě elektrické energie je 

oprávněná, ale ne zcela přesná. Zdroje znečištění jsou bodové a ve většině případů mimo 
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zastavěnou oblast. Jejich emise se dají přehledně monitorovat a jednodušeji zavádět čistší 

technologie, jednodušeji než je obnova vozového parku. Zvýšení odběru elektrické energie 

dopravou by sebou přinášelo zvýšenou výrobu. Zajištění výrazně větších výkonů 

z alternativních zdrojů není reálné. Případné navýšení lze realizovat zvýšeným využitím 

bioplynu a přímé spalování biomasy. V úvahu přichází elektrická energie z atomových 

elektráren. Zejména dnes připravovaná technologie IV. Generace, tzv. rychlých množivých 

reaktorů, přináší do tohoto odvětví nové možnosti využití atomové energie. Česká 

republika je v tomto ohledu pasivní.  

Zavádění alternativních pohonů na bázi zemního plynu, LPG a elektrické energie je 

v dnešních podmínkách reálné a využitelné. V delším časovém horizontu, po vyřešení 

problémů s technologiemi a výrobou, je vítězem vodík. 
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