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Summary 

 The aim of this thesis is to analyse the efficiency of utilizing alternative 

technologies, as a substitute to fossil fuels, in the field of electric power production and in 

transportation. The first part of the thesis describes actual situation of utilizing of the fossil 

fuels together with its impacts on the environment. The analytic part deals with evaluation 

of photovoltaic electric power production, its energy pay back time (EPBT) as well as with 

the economical aspects. Other analyzed field is transportation. The evaluation is again 

focused on the environmental and economical aspects of hybrid engines and electric drive 

vehicles. The end of the thesis is dedicated to proposals, resulting from the analyses, to the 

most effective distribution of the costs. 

Keywords: alternative technology, renewable resources, fossil fuel, photovoltaic, energy 

pay back time, EPBT, hybrid engine, electric drive vehicle, nuclear power, emission 

 

Anotace 

 Tato práce je zaměřena na ananlýzu efektivnosti využívání alternativních 

technologií, jako náhrady spalování fosilních paliv, v oblasti výroby elektrické energie a 

v oblasti dopravy. V první části práce je popsána současná situace využívání fosilních paliv 

a současně jsou popsány dopady na životní prostředí. Analytická část se zabývá 

zhodnocením stavu výroby energie z fotovotaických elektráren, její energetickou 

návratností (EPBT) a také ekonomickými aspekty. Dalším analyzovaným oborem je 

doprava. Hodnocen je opět ekologický a ekonomický přínos hybridních motorů a 

elektromobilů. Na závěr jsou uvedeny návrhy, vyplývající z analýz, na distribuci nákladů 

tak, aby byl společenský přínos co nejefektivnější. 

Klí čová slova: alternativní technologie, obnovitelné zdroje, fosilní paliva, fotovoltaika, 

energetická návratnost, EPBT, hybridní pohon, elektromobil, jaderná energie, emise 
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1 Úvod 

V posledních, převážně dvou desetiletích, se zvyšuje zájem veřejnosti, vlád vyspělých 

zemí světa a mezinárodních organizací o fenomén globálního oteplování Země. Díky 

tomuto zájmu se začínají významně rozvíjet různé podoby alternativních energetických 

zdrojů, které jsou ve většině zemí nějakým způsobem podporovány. 

Na téma obnovitelných, ekologicky čistých zdrojů energie existují protichůdné 

názory, proto jsem si vybral toto téma, ve kterém bych chtěl zhodnotit, jestli je podpora 

alternativních technologií ekonomicky i ekologicky obhájitelná. Pro analýzu budu využívat 

veřejně dostupné údaje z věrohodných zdrojů. 

Cílem práce je tedy zhodnotit vliv vybraných alternativních obnovitelných zdrojů 

energie, které by měly, při současném společenském očekávání, snížit negativní vliv 

využívání fosilních paliv na životní prostředí. 

Ze všech odvětví má největší podíl na emisích skleníkových a jiných nebezpečných 

plynů výroba elektrické energie. Jako zástupce alternativní výroby elektřiny budu 

analyzovat fotovoltaiku. Důvody pro výběr fotovoltaiky jsou hlavně ty, že tento způsob 

výroby elektřiny je ve světě podporován nejvyššími částkami a také častá tvrzení o 

energetické náročnosti výroby fotovoltaických článků Podle těchto tvrzení může být 

energie potřebná k výrobě článku větší, než je vyrobená energie za celou dobu životnosti 

článku. 

Doprava je druhým největším producentem emisí hned po výrobě energie, Proto 

další část budu věnovat alternativním pohonům v automobilovém průmyslu. Trendy v 

posledních několika letech jsou významných výrobců automobilů podobné a směřují 

hlavně k vývoji vozidel s hybridním pohonem a vozidel poháněných výhradně elektřinou. 

Další analýza se bude týkat porovnání klasických spalovacích motorů s výše uvedeným 

trendem hybridních a elektrických pohonů. 

Posuzovat alternativní energetické zdroje budu ze dvou pohledů, z pohledu vlivu na 

životní prostředí a z ekonomického pohledu. Srovnávací základnou budou stávající 
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energetické zdroje, respektive pohony, kde jsou z významné většiny využívány fosilní 

paliva. 
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2 Situace 

Veškerá moderní výroba je závislá na využití přírodní energie, zejména fosilních paliv. 

Z grafuGraf 1 vyplývá, závislost světové ekonomiky na výrobě elektrické energie je ze 

dvou třetin na nerostných, neobnovitelných surovinách. Dále je nutné k tomuto údaji ještě 

připočítat spotřebu ropných derivátů pro potřeby dopravy, která v grafu není zohledněná, a 

která tento podíl neobnovitelných zdrojů ještě výrazně navýší. 

Zdroje výroby el. energie ve sv ě tě (rok 2004)
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Graf 1 

Zdroj: OECD Factbook 2007: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 92-64-
02946-X - © OECD 2007 

 

Během posledních čtyř dekád je tento poměr zdrojů na výrobě elektrické energie 

poměrně stabilní. Na konci minulého století byl náznak trendu snižování podílu fosilních 

paliv na celkové výrobě, nicméně začátek nového tisíciletí tento trend opět mírně obrátil – 

viz Graf 1. Graf znázorňuje i výrazný růst celosvětové spotřeby energie, který se vyvíjel 

více jak 30-ti procentním růstem každou dekádu. 
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Vývoj trendu pom ěru zdroj ů na výrobu el. energie a 
růst výroby

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

1970~ 1980~ 1990~ 2000-2004

0 TWh

2 000 TWh

4 000 TWh

6 000 TWh

8 000 TWh

10 000 TWh

12 000 TWh

14 000 TWh
16 000 TWh

18 000 TWh
Fosilní paliva

Ostatní zdroje

Průměrná roční
výroba v dekádě

 
Graf 2 

Zdroj: OECD Factbook 2007: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 92-64-
02946-X - © OECD 2007 

Poznámka: v dalším textu budu používat konvenční termín fosilní paliva pro uhlí, ropu 

a zemní plyn. Tuto poznámku zmiňuji z toho důvodu, že v současnosti existují i teorie, 

které těmto surovinám přisuzují anorganický původ, viz dále v textu.  

2.1 Uhlí 

Jedná se o hnědou, černou nebo hnědo-černou hořlavou horninu. Získává se dolováním 

z povrchových nebo hlubinných dolů a používá se jako palivo. Uhlí je složeno především z 

uhlíku, vodíku a kyslíku, obsahuje však také další chemické prvky především síru a příměsi 

radioaktivní (uran a thorium). Od doby průmyslové revoluce je uhlí především důležitou 

energetickou surovinou. Jako významná energetická surovina slouží dodnes – zhruba 40% 

světové výroby elektrické energie je vyrobeno z uhlí. 

Uhlí se třídí do čtyřech základních skupin: a) Lignit - je nejméně kvalitní druh uhlí. 

Užívá se výhradně pro výrobu elektřiny nebo výrobu technologického tepla, b) hnědo-

černé - jeho vlastnosti spadají mezi hnědé a černé uhlí. Využívá se pro výrobu elektřiny, 

tepla a chemickou výrobu, c) černé uhlí - má vysokou hustotu. Uhlí je prvohorního a 

druhohorního původu, d) antracit - jde o nejkvalitnější uhlí, používá se na vytápění a k 

výrobě chemikálií. 
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Světové zásoby uhlí se odhadují na 826 miliard tun (poměr mezi černým a hnědým 

uhlím je zhruba 1:1), přičemž největší zásoby se nacházejí na území Spojených států 

Amerických, následované Ruskem a Čínou. Celkem tyto tři země disponují více než 60% 

celosvětových zásob uhlí. Zásoby uhlí v České republice se odhadují na zhruba 4,5 miliard 

tun, což odpovídá zhruba 0,5% světových zásob.  

Budeme-li hovořit o těžbě, pak největším producentem uhlí je Čína s 2,8 miliardami 

tun (40% světové produkce), následují Spojené státy Americké produkující 1,2 miliardy tun 

(18%) a Indie s 600 milióny tun (7,5%). Česká republika vyprodukovala 70 miliónů tun, 

což odpovídá 0,9% světové produkce. 1 

Nejčastější způsoby využití uhlí a) jako palivo – uhlí je nejčastěji používaný tuhý 

materiál pro výrobu tepla a elektřiny. Světová spotřeba uhlí v roce 2007 byla 7 192 milionů 

tun, z toho 75% je využíváno pro výrobu elektřiny, b) zkapalnění, c) zplyňování, 

d) koksování – koks je pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízko popelového, nízkosirného 

černého uhlí z kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem 

kyslíku v teplotách kolem 1000 °C. 

Znečišťování životního prostředí 

Spalování uhlí produkuje oxid uhličitý spolu s proměnným množstvím oxidu 

siřičitého v závislosti na kvalitě spalovaného uhlí a sloučeniny dusíku. Oxid siřičitý reaguje 

s vodou za tvorby kyseliny siřičité. Jestliže se dostane do atmosféry, reaguje s vodní párou 

a vrací se na zem ve formě kyselých dešťů.  

Moderní elektrárny využívají mnoho technik pro omezení emisí škodlivých 

odpadních látek a zvýšení účinnosti spalování. Ačkoli jsou tyto techniky široce využívány 

v některých zemích, jsou pořád příliš drahé. Nicméně, i když existují již vyspělé a 

odzkoušené možnosti k odfiltrování oxidu siřičitého i oxidů dusíku, k odstranění oxidu 

uhličitého ze spalin nejsou v současné době známy takové technologie, které by byly 

                                            

1  Údaje za rok 2007. Zdroj: Energy Information Administration - World Coal Production, Most 

Recent Annual Estimates, 1980-2007 
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ekonomicky přijatelné, nehledě na převládající technické komplikace. Pro upřesnění, 

samotný oxid uhličitý není plyn jedovatý, pozornost je mu věnována proto, že se jedná o 

tzv. skleníkový plyn. Emise z uhelných elektráren představují největší umělý zdroj oxidu 

uhličitého a tím, dle určitých názorů, mohou výrazně přispívat ke globálnímu oteplování. 

Uhlí také obsahuje mnoho stopových prvků včetně arsenu a rtuti, které jsou 

nebezpečné pokud se dostanou do ovzduší. Dále obsahuje malé množství uranu, thoria a 

dalších přirozeně se vyskytujících radioaktivních izotopů, jejichž vypuštění do ovzduší 

může vést k radioaktivnímu zamoření. I když jsou tyto prvky v uhlí pouhými stopovými 

nečistotami, způsobují, že v okolí uhelných elektráren je úroveň radioaktivního záření 

mnohdy vyšší než v okolí elektráren jaderných. 

2.2 Ropa 

Ropa hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především 

alkanů. V současné době existují 2 hypotézy vzniku ropy. Podle konvenční verze vznikla 

rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů. Druhá teorie přisuzuje ropě anorganický 

původ (abiogeneze). Nicméně, pro účely této práce není původ ropy podstatný. 

Základní charakteristikou ropy je hustota, která se počítá z hustoty ropy při 60°F 

(15,6°C). Dle tohoto kritéria se dělí na a) lehkou (light crude oil) – hustota 800 – 900 

kg/m3, b) běžnou (medium crude oil) – hustota 900 – 930 kg/m3, c) těžkou (heavy crude 

oil) – hustota je větší než 930 kg/m3. 

Druhou základní charakteristikou ropy je, zda je sladká (sweet), nebo kyselá (sour). 

Sladká ropa má méně než 1 hmot. % (hmotnostní procento) síry, zatímco kyselé ropy 

mohou mít až 3–4 hmot. % síry. 

Ropa se primárně využívá při výrobě paliv a maziv. Nenahraditelnou úlohu však 

zastává i v chemickém průmyslu při výrobě plastů, hnojiv a pesticidů. Používá se i při 

výrobě léků a kosmetiky. 
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Ve světovém měřítku spotřebovává okolo 80 % ropných produktů doprava, což 

představuje 98 % energetického využití v dopravě (OECD 1998). V roce 2004 dosahovala 

světová denní spotřeba ropy přibližně 80 mil. barelů.  

Znečišťování životního prostředí 

Výfukové plyny spalovacích motorů, využívající ke spalování produkty z ropy 

obsahují zejména tyto znečišťující látky uhlovodíky, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxid 

uhličitý, částečky prachu, oxidy síry. 

2.3 Zemní plyn 

Bezbarvá hořlavá látka bez zápachu, jejíž hlavní složkou je metan (obvykle přes 

90%) a ethan (1–6%). Nachází se v podzemí buď samostatně, společně s ropou nebo 

černým uhlím. Používá se také jako zdroj vodíku. Díky tomu, že obsahuje především 

metan, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na 

jednotku uvolněné energie. 

Stejně jako u ropy i u zemního plynu existují dvě teorie vzniku, organická a 

anorganická. Podle anorganické teorie vznikl zemní plyn štěpením uhlovodíků, které se na 

naší planetu dostaly v době jejího vzniku z vesmírné hmoty. Tyto vyšší uhlovodíky se 

postupně štěpily až na metan, který pak pronikal k povrchu Země. 

Zemní plyn se dělí na čtyři základní skupiny podle složení a) zemní plyn suchý 

(chudý) - obsahuje vysoké procento metanu (95 - 98%), b) zemní plyn vlhký (bohatý) - 

obsahuje vyšší podíl vyšších uhlovodíků, c) zemní plyn kyselý - je plyn s vysokým 

obsahem sulfanu (H2S), d) zemní plyn s vyšším obsahem inertních plynů - jedná se hlavně 

o oxid uhličitý a dusík. 

Při dokonalém spalování zemního plynu dochází k jeho chemické přeměně na směs 

oxidu uhličitého a vodní páry. 
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2.4 Zdroje a spot řeba 

Fosilní paliva patří mezi neobnovitelné zdroje, proto jsou celosvětové zásoby 

omezeny. Hovoříme-li o zásobách fosilních paliv udávají se většinou dva údaje. Jedna 

hodnota udává prokázané zdroje suroviny, druhá hodnota předpokládané (neprověřené 

nebo také nekonvenční, tj. takové, kde zásadním problémem je těžba suroviny) zásoby. 

Některé zdroje současně uvádějí i předpokládanou životnost. Ta sice může být částečně 

nepřesná, ale pro příjemce informace, který není příliš obeznámen s trendem spotřeby, 

může přispět k rychlejší orientaci v problematice. 

Zajímavé je zjištění, že za poslední tři desetiletí, se prokázané zásoby nesnižují, 

nýbrž zvyšují. A to zajímavým tempem: u ropy činí nárůst prokázaných zásob za poslední 

dekádu (1998 – 2008) o více jak 15%, u zemního plynu dokonce o 20%. Zde je ale oproti 

předešlé dekádě trend klesající. 

Roční přírůstek prov ěřených zdroj ů fosilních paliv
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Zdroj: BP Statistical Review of World Energy June 2009 

Za předpokladu, že by spotřeba zůstala konstantní na úrovni roku 2008, zásoby ropy 

z prokázaných zdrojů by měly vydržet 42 let (1 250 mld. barelů), zásoby zemního plynu za 

stejných podmínek spotřeby 60 let (185 bilionů m3) a zásoby uhlí (černé, hnědé a antracit) 

na 122 let (826 mld. tun). 

Vývoj spotřeby se v posledních 30 letech vyvíjel relativně stabilně a to ročně zhruba 

o 1% - 2% u ropy, 2,5% - 3% u zemního plynu. Co se týče uhlí, došlo v devadesátých 

letech k výraznému útlumu, kdy spotřeba za dekádu vykázala růst pouze 0,4%. Srovnáním 
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dekád vychází nárůst světové spotřeby ropy o cca 12%, zemního plynu o 20% - 25% a u 

uhlí, jak bylo zmíněno došlo skokově k téměř nulovému růstu, nicméně, poslední dekáda 

vykázala opět výrazný růst o 31,5%. 

 

Roční p řírůstek spot řeby fosilních paliv od roku 1965
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3 Vliv fosilních paliv na životní prost ředí 

3.1 Vliv t ěžby 

3.1.1 Uhlí 

 

Těžba a následné zušlechtění hnědého, případně černého uhlí má výrazný vliv na 

životní prostředí. Jak při těžbě, tak při následném zušlechtění dochází k velkoplošnému 

poškození přírody a vzniká velké množství odpadů, jejichž likvidace činí problémy. I přes 

výše uvedené nedostatky je těžba suroviny zásadním faktorem celé ekonomiky té které 

země, neboť ve většině případů se v každém státě nacházejí využitelná ložiska hnědého, 

případně černého uhlí. Tím je obvykle zajištěna soběstačnost ekonomiky daného státu z 

hlediska výroby elektrické energie. 

Povrchová těžba hnědého uhlí, která je v České republice velmi rozšířena, má velmi 

málo pozitivních vlivů na životní prostředí. Pozitivní vlivy se projevují spíše v jiných 

oblastech, např. ve zvýšení počtu pracovních příležitostí v dané lokalitě, ve vybudování 

nové infrastruktury (silnice, železnice, vodovodní a kanalizační síť, atd.).  

Obecně lze říci, že technologie použité k úpravě a zpracování vytěženého uhlí 

znásobují negativní vliv povrchové těžby na životní prostředí, neboť jsou umístěny v 

bezprostřední blízkosti povrchových dolů. Při třídění, drcení, promývání a následném 

sušení uhlí dochází k produkci všech typů odpadů, vzniku hluku a vibrací. Dochází ke 

znečišťování půdy, vod a ovzduší. Vzhledem k vysoké spotřebě energie a tepla při 

zpracování uhlí je v areálu umístěna podniková teplárna, která znamená další zdroj 

znečištění životního prostředí. 

3.1.2 Ropa a zemní plyn 

Těžba ropy probíhá buď při režimu volného přelivu nebo při režimu čerpání 

pomocným táhlicovým čerpadlem s čerpáním kozlíkem. Čerpaná ropa se od rozpuštěného 
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plynu odděluje v separátoru a shromažďuje ve skladovacích nádržích. Ze skladovacích 

nádrží je ropa s obsahem vody přečerpávána a dopravována autocisternami. Plyn 

separovaný z ropy může být využíván jako palivo pro plynovou kogenerační jednotku na 

výrobu elektrické energie nebo může být dodáván do plynovodní sítě. 

Vliv na ovzduší spočívá v emisích při výstavbě (vrtání vrtů) a při dopravě ropy. 

Těžební vrty byly již realizovány v rámci průzkumu ložiska. Doprava ropy představuje při 

obvyklých výtěžnostech vrtů vcelku nepatrné navýšení dopravní frekvence. Při těžbě z vrtů 

může docházet k únikům z plynové pumpy a separátorů. Emise z těžby jsou odhadovány na 

0,05%. Ztráty při přepravě plynu plynovody se odhadují na 0,02%. Využitím plynu k 

plynofikaci bude působit příznivě snížením imisních koncentrací prachu, CO a SO2. Vlivy 

na ovzduší lze vcelku označit za málo významné. 

Vliv na kvalitu vody se může projevit při vrtání vrtů ztrátou výplachu do 

horninového prostředí. Vliv na kvalitu vody se může rovněž projevit při průsaku znečištěné 

vody z povrchu vrtného pracoviště. 

Vliv t ěžby ropy a plynu na podzemní a povrchovou vodu se jeví jako málo 

významný, ovšem v případě havárie na vrtu se může stát již velmi významným. 

3.2 Havárie 

V této části se budu zabývat haváriemi, které mají vliv na životní prostředí, ne 

haváriemi při dobývání.  

Zásadní vliv na životní prostředí mají havárie kapalných surovin, ropy. Dokáží velmi 

významně znehodnotit okolí incidentu. Nejšastěji se tyto havárie stávají při těžbě nebo při 

dopravě. 

3.2.1 Doprava 

Ropa se dopravuje v největších objemech buď ropovody nebo po moři tankery. V 

případě ropovodů je výskyt havárií relativně nízký, nejčastěji vznikají útoky sabotérů nebo 

jinou ilegální činností. 
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Závažnější situace je u dopravy ropy pomocí tankerů. Podle odhadů odborníků uniká 

do moře pouze při normálním provozu tankerů a při čištění jejich nádrží asi 35 tisíc tun 

ropy ročně. Již toto množství představuje zátěž pro mořské organismy. 

Daleko nejhorší důsledky pro mořské organismy a pobřežní flóru a faunu mají 

havárie ropných tankerů. Časté havárie jsou důsledkem několika okolností. Supertankery 

jsou těžko ovladatelné a mají dlouhou brzdnou dráhu. Koncerny průmyslových zemí, které 

tankery vlastní, se vyhýbají přísným bezpečnostním předpisům a daním tím, že opatřují 

svým tankerům registrace v různých rozvojových zemích, jako je např. Libérie. Na palubě 

tankerů bývá někdy nekvalifikovaná posádka včetně velících důstojníků.  

Surová ropa se v mořském prostředí postupně rozloží na několik složek, z nichž 

každá je pro životní prostředí škodlivá jiným způsobem. Mnoho ropných skvrn uniklých z 

tankerů nebo ropných vrtů na volném moři nakonec vzplane. Při spalování surové ropy 

dochází k uvolňování plynů do atmosféry a vzniká kyselý déšť (oxid siřičitý a NOx) 

provázený spadem toxického popílku. Toxický popel je tvořen mikroskopickými 

částečkami, které mohou být zaneseny na místa vzdálená stovky kilometrů. Lehčí složky 

rozlité ropy jsou těkavější a nakonec se vypaří do atmosféry. Tam reagují se slunečním 

zářením a s kyslíkem a vytvářejí skleníkové a kyselé plyny podobné těm, které vznikají při 

spalování ropy. Škodlivé účinky hořící a vypařující se ropy jsou rozptýlenější, než když se 

ropa vylije přímo na mořský břeh, ale přesto mají na životní prostředí negativní dopad. 

Několik hodin po úniku vytvoří těžší složky surové ropy s vodou lepkavou směs, 

které se říká „pěna“. Ta je buď vyplavena na pobřeží, nebo klesne na dno na místě havárie. 

Pěna se smísí s usazeninami na mořském dně a vytvoří hmotu podobnou asfaltu, která 

může zničit přirozené prostředí řady organismů žijících na mořském dně. Mořské proudy, 

příliv a odliv mohou tyto asfaltovité chuchvalce také zanést až na pobřeží značně vzdálená 

od místa havárie. Dojde-li k úniku blízko pobřeží, může ropa prosáknout do zásob pitné 

vody, které se často táhnou pod plážemi, a kontaminovat tak místní studně. Sluneční záření 

a bakterie rozloží část ropné skvrny na jednodušší látky. Tento proces, kdy se za účasti 

slunečního záření a kyslíku ropa rozpadá na jednodušší látky, se nazývá foto-oxidace, a pro 

mořský život je méně škodlivý, než samotná ropa. Také řada živočichů a bakterií má 



Aleš Ležal: Analýza ekonomických dopadů zavádění ekologických technologií 

2010  13 

schopnost ropu rozkládat. Množství takto rozložené ropy závisí na teplotě vzduchu a vody 

– čím vyšší teplota, tím rychleji dochází k chemickým reakcím – a na přítomnosti 

vhodných bakterií a přesném složení ropy. 

3.2.2 Těžba 

Poměrně časté nehody na mořských ropných plošinách mají za následek nejenom 

materiální škody a smrt zaměstnanců, kteří se v té době nacházeli na inkriminovaném 

místě, ale často i obrovské úniky ropy, které znečišťují moře. Zde jsou následky na životní 

prostředí stejné jako při havárii tankeru. 

Havárie těžebních soustav na pevnině bývají požáry. Největší katastrofou tohoto 

druhu byla strategie spálené země iráckých ustupujících vojsk z Kuvajtu. Téměř 700 

kuvajtských vrtů bylo zapáleno. Než byly hořící vrty uhašeny, stihla tato katastrofa zničit 

40 miliónů tun písku. Okamžitým důsledkem bylo dramatické zhoršení kvality vzduchu. 

Podle výzkumů z roku 1992 činily denní emise oxidu siřičitého 57% z emisí USA, emise 

oxidu uhličitého činily 2% globálních emisí a emise sazí činila 3 400 tun denně.2 

3.3 Emise 

Výsledkem spalování fosilních paliv (a nejen paliv fosilních) jsou mimo užitných 

vlastností jako je teplo i vedlejší negativní efekty. Negativní efekty jsou především emise 

toxických látek, emise pevných prachový částic a oxidu uhličitého.   

Jak již bylo v předešlé kapitole zmíněno, existují v současnosti technologie, které 

jsou schopné toxické látky a pevné prachové částice zadržovat, filtrovat. Filtrace nejsou 

sice stoprocentní, nicméně je jejich přínos na snížení zplodin tak významný, že se v 

současnosti nepovažují za největší hrozbu pro životní prostředí. Zásadnější vliv se zdají mít 

emise oxidu uhličitého, pro jehož odstranění ze zplodin v současnosti nejsou vyvinuté 

takové technologie, které by byly ekonomicky přijatelné.  

                                            

2  Airborne Studies of the Smoke from the Kuwait Oil Fires, Hobbs and Radke, Science 15 

May 1992: 987-991, DOI: 10.1126/science.256.5059.987 
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Jak vyplývá z grafu č. 5, mají v zemích OECD největší podíl na emisích oxidu 

uhličitého ropné produkty, následované uhlím. Graf obsahuje i ostatní zdroje emisí, jako je 

průmyslový odpad a komunální nerecyklovaný odpad. 

Podíl paliv na emisích CO2 v zemích OECD
[mil. tun CO2]

Plyn
2 947

Uhlí
4 465

Ostatní
85

Ropa
5 505

Uhlí

Ropa

Plyn

Ostatní

 

Graf 5  

Zdroj: OECD in Figures 2009 - OECD © 2009 - ISBN 9789264051997 

Následující graf č. 6 pro změnu znázorňuje podíl jednotlivých zdrojů na emisích. 

Vyplývá z něho, že dvě třetiny všech emisí způsobuje výroba elektrické energie spolu s 

dopravou. 
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Podíl jednotlivých odv ětví v zemích OECD na emisích CO2
[mil. tun CO2]
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Graf 6 

Zdroj: OECD in Figures 2009 - OECD © 2009 - ISBN 9789264051997 

3.3.1 Toxicita emisí 

Zatímco pozornost veřejnosti, ekologických organizací a hlavně vlád téměř celého 

světa se v současnosti nejvíce soustředí na eliminaci dopadů emisí oxidu uhličitého, ostatní 

látky, které jsou také výsledkem výroby energií zůstávají v pozadí zájmů. Přitom tyto 

„ostatní“ sloučeniny jsou oproti oxidu uhličitému pro zdraví člověka škodlivé. 

Jedním z nebezpečných plynů s přímým důsledkem na přírodu je oxid siřičitý. V 

případě, že se ale dostane do interakce s kapalnou vodou, dochází k rozpouštění krystalků a 

vzniku slabě koncentrované kyseliny sírové, která se na povrchu projevuje jako kyselé 

deště. Značně toxický je oxid siřičitý pro rostliny, neboť reaguje s chlorofylem a narušuje 

tak fotosyntézu. 

Dalšími výraznými znečišťovateli jsou oxidy dusíku (NOx). Patří k nim oxid dusný, 

dusnatý, dusičitý a dusičný a ve směsi jsou označovány jako NOx. Spolu s těkavými 

organickými látkami a ultrafialovým zářením se podílejí na vzniku přízemního ozónu. Z 

něho vzniká letní tzv. fotochemický smog. Ze směsi tzv. oxidů dusíku je z hlediska 

lidského zdraví nejvýznamnější právě oxid dusičitý (NO2). Ten totiž velice snadno proniká 
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do plic, kde je ho téměř 60% pohlceno v krvi. Je málo rozpustný ve vodě, to znamená, že 

snadno proniká do dolních dýchacích cest, na rozdíl od např. dobře rozpustného oxidu 

siřičitého nebo formaldehydu, které působí zejména v horních cestách dýchacích. Zdraví 

lidé snesou bez následků krátkodobé zvýšení koncentrace až na 2000 µg/m3. 

Chceme-li ale hodnotit oxid uhličitý z pohledu přímého ohrožení pro zdraví člověka, 

resp. jeho bezprostředního vlivu na životní prostředí, dojdeme k závěru, že z tohoto 

hlediska škodlivý vůbec není. V běžných koncentracích od 300 ppm ve volném prostředí, 

po cca 1000 ppm v uzavřených, špatně větraných prostorách s větším počtem lidí je pro 

člověka neškodný. Nebezpečným se stává až v koncentracích převyšující 50 000 ppm, což 

je o řád více než se běžně v prostředí vyskytuje.  
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4 Analýza efektivnosti alternativních zdroj ů energie 

V této kapitole se budu zabývat tím, do jaké míry jsou alternativní zdroje energií 

výhodné.  Výhodnost bude posuzována jak z pohledu ekologického, tak z pohledu 

ekonomického.  

Alternativními zdroji se rozumí takové zdroje, které jsou obnovitelné a zároveň 

takové, kde při výrobě energie nedochází k emisím nežádoucích látek. Obnovitelné zdroje 

energie jsou takové přírodní zdroje, které se neustále regenerují a při využívání jsou buď 

okamžitě nebo pravidelně znovu k dispozici. 

Podíl odv ě tví na emisích CO2
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42%

Doprava
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Výroba & 
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Ostatní sektory
14%
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Výroba & stavebnictví

Ostatní sektory

 

Graf 7 

Zdroj: OECD Total CO2 from Fuel Combustion including International Air and Maritime (2005) 

 Protože výroba energie a doprava jsou dva nejvýznamnější činitelé v oblasti emisí 

oxidu uhličitého, potažmo ve spotřebě fosilních zdrojů, zaměřím se na analýzu 

fotovoltaické elektřiny a v oblasti dopravy na nové trendy pohonných jednotek. 
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4.1 Elektrická energie 

V současné době nejvíce se uplatňujícími alternativními zdroji pro výrobu elektrické 

energie je využití sluneční energie, větrná energie a spalování biomasy. I když 

k obnovitelným zdrojům patří také energie vodní, neuvádím ji v této práci z toho důvodu, 

že je již dlouhodobě využívaná a patří ke standardnímu energetickému mixu většiny zemí. 

Tento způsob výroby elektrické energie je tedy již dostatečně prostudován, včetně známých 

dopadů na životní prostředí, i ekonomických aspektů. 

 4.1.1 Sluneční energie 

 Sluneční energii chápeme jako ekologicky čistý a prakticky nevyčerpatelný 

energetický zdroj, který však má i určité stránky, částečně komplikující její technické 

využití. K nim patří především proměnlivost slunečního záření, které dopadá na určité 

místo zemského povrchu během dne, a jeho absence v noci. Během dne se mění nejen 

intenzita dopadajícího slunečního záření, ale i směr a sklon jeho paprsků. K tomu pak 

přistupuje i sezónní proměnlivost těchto hodnot. Kromě této cyklické (tedy zcela 

pravidelné) proměnlivosti slunečního záření je potřeba počítat i se značnými náhodnými 

vlivy, zejména s povětrností. 

 Elektrickou energii lze získat ze sluneční energie různými způsoby, přímo i 

nepřímo. 

 Přímá přeměna využívá fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce 

působením světla (fotonů) uvolňují elektrony. Tento jev může nastat v některých 

polovodičích (např. v křemíku, germaniu, sirníku kadmia aj.). Fotovoltaický článek je 

tvořen nejčastěji tenkou destičkou z monokrystalu křemíku, použít lze i polykrystalický 

materiál. Destička je z jedné strany obohacena atomy trojmocného prvku (např. bóru), 

z druhé strany atomy pětimocného prvku (např. arzenu). Když na destičku dopadnou 

fotony, záporné elektrony se uvolňují a zbývají kladně nabité "díry". Přiložíme-li na obě 

strany destičky elektrody a spojíme je drátem, začne protékat elektrický proud. Jeden cm2 

dává proud okolo 12 mW (miliwattů). Jeden metr čtvereční slunečních článků může dát 

v letní poledne až 150 W stejnosměrného proudu. Sluneční články se zapojují bud' za 
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sebou, abychom dosáhli potřebného napětí (na jednom článku je 0,5 V), nebo vedle sebe 

tak, abychom získali větší proud. Spojením mnoha článků vedle sebe a za sebou vzniká 

sluneční panel. 

 Nepřímá přeměna je založena na získání tepla pomocí slunečních sběračů. 

V ohnisku sběračů umístíme termočlánky, které mění teplo v elektřinu. Termoelektrická 

přeměna spočívá na tzv. Seebeckově jevu (v obvodu ze dvou různých drátů vzniká 

elektrický proud, pokud jejich spoje mají různou teplotu). Jednoduché zařízení ze dvou 

různých drátů spojených na koncích se nazývá termoelektrický článek. Jeho účinnost závisí 

na vlastnostech obou kovů, z nichž jsou dráty vyrobeny, a na rozdílu teplot mezi teplým a 

studeným spojem. Větší množství termoelektrických článků vhodně spojených se nazývá 

termoelektrický generátor. 

 

Energetická návratnost 

 Jedním z významných ukazatelů vedle ekonomické návratnosti je i ukazatel 

energetické návratnosti fotovoltaického modulu (Energy Pay Back Time – EPBT). 

Definuje čas, za který fotovoltaický panel vyrobí tolik energie, kolik bylo potřeba na jeho 

výrobu EPBT je definována jednoduchým vztahem: 

EPBT = E input / E saved, 

kdy E input představuje veškerou energii vstupující během celého životního cyklu panelu 

(zahrnuje např. energii potřebnou k výrobě, energii nutnou k instalaci, energie 

spotřebovanou během vlastního provozu, energii potřebnou pro likvidaci panelu) a E saved 

je průměrné množství energie vyrobené panelem za rok provozu. 

 Z dostupných studií, které jsou veřejně k dispozici lze odhadnout energetickou 

náročnost a poté i energetickou návratnost výroby fotovoltaických panelů. K celkovému 

pochopení vývoje v tomto oboru, jsem použil studie z let 1997, 2000, 2003 a 2007. Ve 

sledovaném období 10 let je vidět výrazný trend úspory energetických nákladů při výrobě. 

Pokles je téměř o 1 řád z 2 700 kWh/m2 modulu v roce 1997 na zhruba 300 kWh/m2 v roce 

2007 viz příloha A. 
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Srovnání pochází od různých výzkumných institucí, které používají různou 

metodiku sběru a vyhodnocování dat. V zásadě ale všechny skupiny hodnotí stejné 

technologické postupy výroby fotovoltaických článků.  

Na výsledek EPBT má významný vliv intenzita slunečního záření v lokalitě, ve 

které je fotovoltaický panel umístěn. Pro účely této analýzy jsem vybral čtyři klimatické 

zóny – tři v Evropě, jednu v saharské Africe pro zvýraznění rozdílů EPBT. Vybrané 

lokality se nacházejí v čtyřech různých pásmech na základě Köppenovy klasifikace 

podnebí, která definuje 5 základních klimatických zón. Graf č. 8 znázorňuje intenzitu 

slunečního záření v průběhu roku ve zmiňovaných zónách.3  
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Graf 8 

Zdroj: NASA Surface meteorology and Solar Energy: Daily Averaged Data 

                                            

3 Zdroj: NASA Surface meteorology and Solar Energy: Daily Averaged Data 

Údaje jsou za období 1984 – 2006. 
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 Průměrná celková roční intenzita v uvedených oblastech je 1 000 kWh/m2/rok pro 

Blažim i Londýn, 1800 kWh/m2/rok pro Sevillu a v oblasti Sahary dosahuje sluneční záření 

intenzity 2350 kWh m-2 rok-1.  

 Použijeme-li výše uvedené údaje, můžeme spočítat EPBT pro určité klimatické 

pásmo. Zatímco podle výsledků energetické náročnosti v roce 1997 činila energetická 

návratnost ve střední Evropě více jak 21 let, v roce 2007 byla návratnost již necelé 2 roky. 

V grafu č. 9 je srovnání EPBT v uvedeném desetiletém období. 

EPBT fotovoltaických panel ů v závislosti na klimatické zón ě
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Graf 9 

 Vzhledem k výrazným rozdílům v návratnosti mezi rokem 1997 a 2007 nejsou 

z grafu patrné výsledky konce období. Následující graf č. 10 proto znázorňuje EPBT 

samostatně pouze rok 2007. 
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EPBT fotovoltaických modul ů v závislosti na klimatické zón ě v roce 
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 Průměrná deklarovaná životnost fotovoltaického systému má životnost okolo 25 let, 

postupem času ale jeho výkonnost degraduje. Výrobci garantují účinnosti 90 % po 10 

letech užívání, po 25 letech 80 %. Teoreticky je možné panely využívat 30-35 let.  

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že energetická návratnost výroby 

fotovoltaických článků je v rámci životnosti několikanásobně překročena i v případě 

výroby elektrické energie v ne příliš, z hlediska intenzity dopadu slunečního záření, 

ideálním prostředí.  

 

Obrázek 1  

Zasněžené solární panely ještě více snižují využití slunečního záření v zimním období 



Aleš Ležal: Analýza ekonomických dopadů zavádění ekologických technologií 

2010  23 

Ekonomická analýza 

 Ve většině vyspělých státech světa je výroba elektrické energie z fotovoltaických 

článků nějakým způsobem podporována. Nejčastější podpora výrobcům energie je garance 

výkupních cen na předem určené období. Díky zajištěné úrovni výkupní ceny se investice, 

do jinak nákladného projektu, stává pro investory zajímavou s návratností, která je kratší, 

než je garantovaná životnost fotovoltaických panelů. 

 Vzhledem k téměř jisté návratnosti došlo v posledních dvou letech k obrovskému 

nárůstu instalované kapacity solárních panelů v celé Evropské unii včetně České republiky. 

Během roku 2009 se instalovaný výkon ve třech zemích s nejvyšším výkonem v Evropské 

unii zvedl o zhruba 50%, v České republice dokonce téměř dvanáctkrát z 39,5 MW v 

prosinci 2008 na 464,6 MW v roce 2009.4 

 V roce 2008 byl celkový instalovaný výkon v Evropské unii 9 533 MW, přičemž 

95% tohoto výkonu připadlo pouze na 3 země: Německo (5 351 MW), Španělsko 

(3 405 MW), Itálie (318 MW). 

V následující tabulce (tabulka č. 1) jsou uvedeny náklady na podporu výkupu 

solární energie ve výše uvedených třech zemích v roce 2008 a nárůst v roce 2009. 

Vyčíslené náklady činí rozdíl mezi běžným tarifem pro domácnosti a výkupní cenou. Pro 

zjednodušení je roční produkce odhadnuta na základě roční intenzity slunečního záření 

v daných zemích a instalovaného výkonu. 

                                            

4  zdroj: Energetický regulační úřad 
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Náklady na výkup energie vyrobené z fotovoltaických  elektráren

Stát

Instalovaný 
výkon 2008 

[MWp] *)

Roční 
produkce

[GWh]

Výkupní 
cena

[EUR/kWh] *)

Běžný tarif pro 
domácnosti v 

roce 2008 
[EUR/kWh] **)

Roční náklady na 
výkup 

fotovoltaické 
energie
[Mil EUR]

Německo 5 351 5 244 0,4675 0,1299 1 770
Spanělsko 3 405 5 108 0,3400 0,1124 1 162
Itálie 318 477 0,4400 0,1658 131 cena za běžný tarif pro rok 2007

10 828 3 064

Nárůst instalovaného výkonu v roce 2009

Stát

Nově  
instalovaný 
výkon 2009 

[MWp]

Roční 
produkce

[GWh]

Výkupní 
cena

[EUR/kWh] *)

Běžný tarif pro 
domácnosti v 

roce 2009 
[EUR/kWh] **)

Roční náklady na 
výkup 

fotovoltaické 
energie
[Mil EUR]

Německo 2649 ***) 2 596 0,4301 0,1401 753
Spanělsko 1703 ****) 2 554 0,3400 0,1294 538
Itálie 312 *****) 468 0,4400 0,1658 128 cena za běžný tarif pro rok 2007

5 618 1 419
*) Zdroj: Photovoltaic barometer - Euroobserv'er - March 2009
**) Zdroj: Eurostat
***) Zdroj: odhad w w w .solarw irtschaft.de
****) odhad
*****) Zdroj: http://w w w .energysectornew s.com  

Tabulka 1 

 

 Z tabulky je zřejmé, že vícenáklady na podporu tohoto alternativního, 

obnovitelného energetického zdroje činily 3 miliardy v roce 2008 a 4,5 miliardy EUR v 

roce 2009. Jedná se v součtu 0,1% hrubého domácího produktu těchto zemí.  

 Výrobu elektrické energie z fotovoltaických elektráren lze také převést na úsporu 

emisí oxidu uhličitého. Předpokládejme, že by vyrobená energie nahradila energii 

z uhelných elektráren. Měrné emise hnědého uhlí činí 345 kg CO2 / MWh. V roce 2009 

bylo ve sledovaných zemích vyrobeno 5 618 GWh energie ze slunečních elektráren, 

Teoretická úspora tedy dosáhla zhruba 2 000 000 tun CO2 (Pro zjednodušení zanedbáme 

emise oxidu uhličitého, které vznikají při výrobě solárních panelů. Podle předešlé analýzy 

je energetická návratnost relativně rychlá.) Oproti tomu náklady dosáhly výše 
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1,419 miliardy EUR. Na snížení emisí 1 tuny oxidu uhličitého bylo tedy vynaloženo zhruba 

730 EUR. 5 

 Cílem Evropské unie do roku 2020 je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v průměru 

všech zemí EU na 20%. V případě, že by se na celkové výrobě podílela solární energie 

z fotovoltaických článků v průměru 6%, což je polovina z požadovaného cíle pro 

fotovoltaickou energii, činily by roční náklady zhruba 20 miliard EUR. Po dosažení cíle 

v roce 2020 by se roční náklady vyšplhaly na částku 40 miliard EUR. 

 

Shrnutí 

 Z pohledu energetické návratnosti jsou fotovoltaické elektrárny schopné zajistit 

energetickou návratnost již během 2 let, což je při předpokládané životnosti 25 – 30 let 

akceptovatelné. 

 Ekonomická situace je nicméně velice sporná. Náklady na výrobu solární energie 

dosahovali v roce 2009 v průměru 0,1% HDP sledovaných států, v absolutním vyjádření se 

jedná o částku  4,5 miliardy EUR. Pro srovnání, výdaje těchto států (Německo, Španělsko, 

Itálie) na vědu a výzkum dosáhly v roce 2009 částky 95,5 miliardy EUR.  

 Náklady na snížení 1 tuny emisí CO2 dosahují, díky garantovaným výkupním 

cenám, hodnoty zhruba 730 EUR.  

 

4.2  Doprava 

 Druhou oblastí s největší spotřebou fosilních paliv je doprava. Proto i zde jsem se 

zaměřil na alternativní zdroje pohonu dopravních prostředků. Na začátku tohoto století se 

zvyšuje obava veřejnosti z dopadu na životní prostředí provozováním dopravních 

                                            

5 Dle studie RWI (Rheinish-Westfälisches Institut) Economic Impact from the Promotion of 

Renewable Energy Technologies vychází hodnota 716 EUR/1 tunu CO2 



Aleš Ležal: Analýza ekonomických dopadů zavádění ekologických technologií 

2010  26 

prostředků založených na spalování ropných produktů, a zároveň s tím i možnost blížícího 

se vyčerpání zdrojů ropy. Tyto obavy vedou k obnovenému zájmu o elektromobily resp. 

vozidla s hybridním pohonem.  

 Dle statistiky OECD se nejvíce na emisích CO2 potažmo na spotřebě paliva podílí 

pozemní silniční doprava (viz graf č. 11). Z tohoto pohledu jsou tedy pokusy o nové 

alternativní pohony pro silniční vozidla smysluplné a budu se jimi dále zabývat. 

Podíl jednotlivých typ ů přepravy na emisích CO2

Pozemní silni ční
77%

Letecká
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Graf 11  

Zdroj: OECD 2005, Total CO2 from Fuel Combustion including International Air and Maritime (2005) 

 

 Při dnešním stavu techniky se v zatím předvedených automobilech s hybridní 

technikou využívá kombinace spalovacího motoru s elektromotorem a dvěma zásobníky 

energie, tvořenými palivovou nádrží a sadou elektrických akumulátorů. 

 Podle toho, jak jsou obě hnací jednotky propojeny, se hybridní pohon dělí na 

sériový a paralelní. V sériovém uspořádání se veškerý výkon spalovacího motoru převádí 

prostřednictvím generátoru na elektrickou energii a vlastní pohon kol obstarává 

elektromotor. Sériový hybrid je spíš určen pro užitkové vozy, než pro vozy osobní. Sériové 

hybridní pohony se používají již delší dobu u velkých dopravních prostředků (lokomotivy), 

kdy spalovací motor udržovaný v optimálních otáčkách pohání generátor a vzniklým 
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elektrickým proudem jsou napájeny trakční motory. Určitou nevýhodou je vznik ztrát při 

trojnásobné přeměně energie (chemická – mechanická – elektrická – mechanická). 

 Všechny hybridní automobily z poslední doby, ať již studijní nebo sériové, se 

přiklonily k paralelnímu uspořádání. U něho jsou obě hnací jednotky propojeny s hnacími 

koly a podle jejich konkrétního zapojení se buď každá samostatně, či společně starají o 

pohon vozu. Za smíšený hybridní pohon, tzv. split-hybrid, se považuje uspořádání, kdy 

spalovací motor může buď pouze pohánět kola, nebo jen vyrábět elektrickou energii, ale 

zvládne také obě činnosti provozovat současně.  

 Paralelní pohony musí mít zařízení na akumulování elektrické energie. Je tvořeno 

buď akumulátory či tzv. superkondenzátory. Do nich se ukládá elektrická energie 

z generátoru při brzdění generátorem a přebytečná energie ze spalovacího motoru. 

 

Elektromobily 

 Elektromobily, jak již z pojmenování vyplývá využívají k pohybu pouze energii 

elektrickou. Na rozdíl od spalovacích motorů, zdrojem pro elektromobily může být energie 

z mnoha různých zdrojů, včetně fosilních paliv, jaderné energie, ale také z obnovitelných 

zdrojů jako solární, větrná, vodní energie.  

 Nicméně, energii pro elektromobily je nejdříve nutné vyrobit mimo samotné 

vozidlo. Zásobení energií potom probíhá pomocí bezdrátového přenosu jako je například 

indukční nabíjení nebo pomocí přímého propojení elektrickým kabelem. Elektrická energie 

je uložena ve vozidle nejčastěji v akumulátorech.  

 Vozidla využívající energii na principu spalování mohou využívat energii pouze 

z jednoho nebo několika málo zdrojů, nejčastěji z neobnovitelných fosilních paliv. Zásadní 

výhoda elektromobilů, stejně tak i vozidel s hybridním pohonem je jejich schopnost 

rekuperovat brzdnou energii na energii elektrickou, kterou lze jednoduše uchovat 

v akumulátorech vozidla.  

 Jak již bylo výše zmíněno, i vozidlo poháněné čistě elektrickou energií, je nutné 

nabíjet. To znamená, že sice neprodukují emise přímo, ale dle použitého zdroje při výrobě 
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elektrické energie mohou emitovat škodlivé látky nepřímo. Ve srovnávací tabulce 

(tabulka 2) jsou porovnávány emise nejvýznamnějších škodlivých látek z klasického 

spalovacího motoru a z ekvivalentní energie vyrobené z uhlí6 nebo ropy7. Údaje v tabulce 

vychází z ideálního stavu, že elektrická energie je vyrobená ze 100% z uhlí nebo ropných 

produktů. Emise ze spalovacího motoru vycházejí z evropské normy EURO 4 (platná pro 

automobily prodávané v EU od 1.1.2005), obsah síry v palivu dle požadavku EU platný od 

roku 2005 je 50 ppm na 1 kg paliva. Norma EURO 5 platí pro vozidla uvedená do provozu 

od 1.9.2009, požadavek EU na obsah síry v palivu od roku 2009 klesl na 10 ppm na 1 kg 

paliva. 

Norma EURO 4 Norma EURO 5
Oxid uhelnatý 0,06       0,06       
Oxid uhličitý 3,52       4,10       
Uhlovodíky 0,00       0,00       
Oxidy dusíku 13,02       17,40       
Oxidy síry 466,85       2 184,00       
Pevné částice 2,02       10,08       

Násobek emisí uhelných nebo ropných elektráren opro ti 
spalovacímu motoru

 

Tabulka 2  

 Samotné znečištění tedy závisí na tom, jaký je poměr zdrojů výroby elektrické 

energie v dané ekonomice. V grafu č. 12 jsou uvedeny podíly jednotlivých typů zdrojů 

energie ve světě, a poté v zemích s největším absolutním počtem automobilů. Doplnil jsem 

také Českou republiku, jako zástupce země s výrazným zastoupení uhelných elektráren. 

                                            

6 zdroj: ČEZ, měrné emise tepelných elektráren. Údaje platné z roku 2005 

7 zdroj: U.S. Environmental protection agency 
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Podíl zdroj ů na výrob ě elektrické energie
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Graf 12  

Zdroje: OECD in Figures 2009 - OECD © 2009 - ISBN 9789264051997 
U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, International Energy Annual 2006 

 Na základě těchto údajů lze již odvodit vliv vozidel s čistě elektrickým pohonem, 

závislým na vnějším energetickém zdroji, na životní prostředí. Tabulka 3 ukazuje tento vliv 

pro zmiňované země. Výsledný koeficient je násobek emisí z elektromobilu na 1 kWh 

vyprodukované energie oproti emisím, které by vyprodukoval automobil s motorem, 

odpovídajícímu normě EURO 4. 

Koeficienty emisí škodlivých látek z elektromobil ů*) ve srovnání se spalovacími 
motory (norma EURO 4) 

(spalovací motor = 1) 

Svět USA EU Čína Japonsko ČR
Podíl energie 
vyrobené z uhlí 
nebo ropy

64,00% 53,20% 35,70% 82,60% 0,90% 71,70%

Oxid uhelnatý 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Oxid uhličitý 2,3 1,9 1,3 2,9 0,0 2,5
Uhlovodíky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oxidy dusíku 8,3 6,9 4,6 10,8 0,1 9,3
Oxidy síry 298,8 248,4 166,7 385,6 4,2 334,7  

*) Emise uhelných a ropných elektráren na základě dat z roku 2005 
Norma EURO 4 platí pro vozidla uvedená do provozu na území EU od 1.1.2005 

Tabulka 3  
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 Z tabulky (tabulka 3) je patrné, že na emisích škodlivin je velice důležitý 

energetický mix v dané zemi. Na příkladu Japonska, kde 3/4 produkce elektrické energie 

zajišťuje výroba z jaderných elektráren, je výhoda používání vozidel s elektrickým 

pohonem zřejmá. Nicméně ostatní země, kde je zastoupení uhelných a ropných elektráren 

výraznější, tzn. již i s podílem větším než 35%, není pozitivní efekt tak jednoznačný, neboť 

emise oxidů síry a oxidů dusíku jsou výrazně vyšší než v případě spalin ze spalovacích 

motorů. K úspoře oxidu uhličitého také nedochází. 

 Jediné pozitivum, které tedy vozidla s elektrickým pohonem přinášejí je to, že 

emise nevznikají přímo ve městech s hustou dopravou. Nicméně na možný zvýšený počet 

elektromobilů doplatí regiony s hustou sítí uhelných elektráren. 

 

Hybridní pohony 

 Vozidla s hybridním pohonem ke svému pohybu stále využívají fosilní paliva, ale 

díky rekuperaci brzdné síly a akumulace kinetické energie při brždění do akumulátorů 

umístěných ve vozidle, využívají i elektrickou energii. Proto se od hybridního pohonu 

očekává nižší spotřeba paliva a z toho vyplývající nižší emise škodlivin.  

Provedl jsem srovnání spotřeby automobilů tří segmentů – nižší střední třídy, 

střední třídy a vyšší střední třídy. V každém segmentu je zastoupen jeden vůz s hybridním 

pohonem a 2 vozy s běžným spalovacím motorem se srovnatelným výkonem. Údaje o 

spotřebě, emisích CO2 i hmotnosti vycházejí z oficiálních technických údajů výrobců 

automobilů. 
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Vyšší st řední t řída
Lexus GS450h BMW 535d Volvo D5
Benzínový hybrid Diesel Diesel

Výkon kW 218 210 205
město 9,1 9 9
mimo 7,1 5,4 5

kombi 7,6 6,7 6,2
CO2 kombi 179 178 164
hmotnost 1930 1735 1647

Střední t řídaPrius 1.8 VVT-i 
Hybrid Synergy 
Drive e-CVT BMW 316d

Volvo S40 DRIVe 
1.6D

Benzínový hybrid Diesel Diesel
Výkon kW 73 85 80
město 3,9 5,4 4,9
mimo 3,7 4 3,6

kombi 3,9 4,5 3,9
CO2 kombi 89 118 107
hmotnost 1805 1475 1388
Poznámka start/stop

Nižší st řední t řída
Honda Civic 
Hybrid 1.3 Citroën C4 1.6 HDI

Ford Focus 1.6 
Duratorq TDCi

Benzínový hybrid Diesel Diesel
Výkon kW 70 80 80
město 5,2 6,1 4,5
mimo 4,3 4 3,4

kombi 4,6 4,8 3,8
CO2 kombi 109 128 99
hmotnost 1368 1270 1501
Poznámka start/stop  

Tabulka 4  

Pro serióznost je také nutno zdůraznit, že jsou porovnávány benzínové hybridní 

motory s motory vznětovými. Avšak, dle norem EURO 5, jsou požadavky na emise 

vznětových i zážehových motorů velmi podobné, vzhledem k emisím CO2, ty jsou pro oba 

typy motorů shodné. 

Srovnáním z tabulky 4 zjistíme, že hybridní motory nejsou, bez ohledu na kategorii, 

zdaleka ekologičtější ani úspornější než klasické spalovací motory. Až na model Toyota 

Prius, nejsou hybridní motory výhodnější ani v městském provozu. Jako výhodnější se 



Aleš Ležal: Analýza ekonomických dopadů zavádění ekologických technologií 

2010  32 

zdají být systémy start / stop, které fungují na principu vypínání spalovacího motoru v 

případě stání vozidla. Při sešlápnutí spojky se motor automaticky spustí, ale na rozdíl od 

hybridních motorů nevyžadují dva agregáty ani dodatečný akumulátor. 

Nutnost použití dvou agregátů, spalovacího motoru a elektromotoru, pak zvyšuje 

hmotnost celého vozidla, což má za následek také vyšší spotřebu energie na provoz. 

Další nevýhodou nejen hybridních pohonů, ale i elektromobilů je potřeba 

akumulátorů. Současný stav technologie dokáže akumulovat energii od 70 Wh/kg u NiMh 

baterií po zhruba 170 Wh/kg u Li-Ion baterií. Při spotřebě zhruba 13 kWh/100 km 

potřebuje vozidlo nejméně 190 kg NiMh baterií pro zajištění dojezdu 100 km na jedno 

nabití. K stejné dojezdové vzdálenosti postačí u klasického vznětového motoru zhruba 

3,5 kg nafty.8 

Shrnutí 

Z pohledu emisí jak škodlivých látek, tak oxidu uhličitého není při současném 

energetickém mixu využití elektromobilů výhodné. Pouze v jednom případě ze 

sledovaných zemí, v případě Japonska, lze učinit závěr, že zvýšený počet elektromobilů 

sníží emise. Nicméně stále platí, že Japonsko je ve svém energetickém mixu, využívajícím 

ze 76% jadernou energii, spíše výjimkou. 

Proti širšímu využití elektromobilů také přispívá problém v zemích s chladným 

podnebím, kde je potřeba vytápění vozidla. Vozidla s klasickým spalovacím motorem pro 

vytápění využívají odpadní teplo, které vzniká při spalování paliva v motoru. Toto 

vyhřívání není v zásadě vykoupeno vyšší spotřebou paliva, resp. energie.  

U elektromobilů, vzhledem k vysoké účinnosti motoru, nevzniká dostatek 

přebytečného tepla k vyhřívání, takže energie k vyhřívání vozu bude muset být použita 

z akumulátorů, což dále sníží využitelnost energie pouze k samotné dopravě. V souvislosti 

                                            

8 při spotřebě 4 l / 100 km. Hustota nafty: 0,85 kg / l 
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s chladným podnebím vzniká ještě jedna otázka, a tou je spolehlivost a kapacita 

akumulátorů v případě teplot pod bodem mrazu, kdy se kapacita prokazatelně snižuje. 

Hybridní motory se také nezdají být jako smysluplná náhrada, neboť již nyní 

existují spalovací motory, které mají podobnou, ale dokonce i nižší spotřebu paliva, než 

vozidla s hybridním pohonem. Navíc, hybridní vozidla vyžadují ke svému provozu 

akumulátory a dvě pohonné jednotky (spalovací a elektromotor). Ještě bych chtěl 

upozornit, že hybridní vozidla jsou o několik set kilogramů těžší, než vozidla s klasickým 

spalovacím motorem, což vyžaduje více energie na provoz vozu. 
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5 Návrhy 

Během devadesátých let 20. století se do popředí zájmu světové veřejnosti dostávají 

předpovědi globálního oteplování důsledkem lidské činnosti, především vypouštěním 

skleníkových plynů do ovzduší. Pomyslným startem boje proti globálnímu oteplování se 

stává klimatická konference OSN, jejímž závěrem se stává tzv. Kjótský protokol. Kjótský 

protokol je protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách. Průmyslové země 

se v něm zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 %. Tato redukce se vztahuje na 

koš šesti plynů, resp. jejich agregované průměrné emise (v jednotkách tzv. uhlíkového 

ekvivalentu) za pětileté období 2008–2012. Kromě oxidu uhličitého (CO2), methanu (CH4) 

a oxidu dusného (N2O), jejichž emise budou porovnávány k roku 1990, se závazek týká 

hydrogenovaných fluorovodíků (HFCs), polyfluorovodíků (PFCs) a fluoridu sírového 

(SF6), jejichž emise mohou být porovnávány buď s rokem 1990 nebo 1995. 

Jako reakce na Kjótský protokol vznikají různé druhy podpor výroby energie 

z obnovitelných zdrojů, zdrojů, které přímo žádné emise škodlivých i skleníkových plynů 

nevypouští. Je tento nastavený systém podpor opravdu účinný a smysluplný? 

 

5.1 Elekt řina 

Nejvíce podpory pro obnovitelné zdroje ve světě získává elektřina vyrobená 

z fotovoltaických článků. Jen v Německu, Španělsku a Itálii (v těchto třech zemích činí 

instalovaný výkon 95% instalovaného výkonu celé Evropské unie). tvoří kumulované 

náklady na podporu fotovoltaiky v roce 2009 téměř 4,5 miliardy EUR (cca 117 miliard 

Kč), což odpovídá v průměru 0,1% HDP těchto tří zemí. Dotace výkupní ceny je až třikrát 

vyšší, než je konečná cena elektrické energie pro domácnosti. 

 Problémem garance výše výkupních cen je, že investor má státem zajištěný příjem a 

zároveň také zisk, a to vše bez rizika ztráty. Toto je zásadní porušení elementárních tržních 
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principů a celé odvětví se stává neefektivním. Případný argument, že se jedná o podporu 

vývoje nelze považovat za jednoznačně akceptovatelný, neboť: 

a) výrobci fotovoltaických panelů mají zajištěn odbyt za cenu, která nemusí 

bojovat na trhu s přirozenými preferencemi spotřebitele,  

b) investor, vzhledem ke garantované výkupní ceně, není nucen snižovat 

náklady na pořízení a instalaci,  

c) značná část nákladů na instalaci 15-25% činí vedlejší náklady spojené s 

instalací a náklady na další podpůrná zařízení (invertory, konstrukce 

apod.) 

K výrobci fotovoltaickým modulů, potažmo na výzkum a vývoj, se tedy nedostane 

celá částka, kterou činí podpora rozvoje tohoto obnovitelného zdroje.  Většina peněz jde 

tedy do vlastní výroby - tj. těžby surovin, biomasy, oceláren, hutí, atd. Výrobce není nucen 

intenzivně snižovat náklady, protože investor, vzhledem ke 100% jistotě návratnosti nižší 

cenu ani nevyžaduje. A může masivní podpora expanze průmyslové výroby 

fotovoltaických článků nerentabilními technologiemi nějak přispět k výzkumu nové 

rentabilní technologie? Z ekonomického hlediska je mnohem výhodnější vyrábět za nižší 

cenu a tento přebytek pomocí daní přerozdělit přímo do samotného výzkumu. 

Rizikem je také nestálost dodávek energie do sítě v průběhu dne, produkce je přímo 

závislá na délce a intenzitě slunečního záření. Navíc kvůli časté změně počasí se průběh 

výroby v rámci jednoho dne velmi mění a musí být trvale kompenzován jinými zdroji. Též 

roční zatížení spotřeby se nekryje s diagramem výroby fotovoltaiky. Nejvyšší výroba je v 

létě, kdy je spotřeba nižší, naopak v zimě, kdy je spotřeba nejvyšší, je výroba nejnižší. To 

vyžaduje neustálé sledování a regulaci výroby řiditelnými zdroji jako jsou tepelné nebo 

jaderné elektrárny, aby nedošlo k výpadkům v rozvodné síti. Za nestálostí dodávek stojí i 

další obnovitelný zdroj, větrná energie. 

Fungující systém podpory způsobuje to, že investice 1 EUR do elektřiny vyrobené z 

fotovoltaických článků uspoří 1,3 kg CO2. Jen těžko bychom hledali ještě méně efektivní 

způsob snižování emisí oxidu uhličitého.  
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Vzhledem k současnému stavu vývoje alternativních zdrojů elektřiny a vzhledem 

k celkové spotřebě ve vyspělých zemích je nejpříznivější alternativou výroby energie 

štěpení uranu v jaderných elektrárnách. Energie vyrobená z jádra neprodukuje žádné emise 

(kromě vodní páry). Připravovaná druhá generace jaderných reaktorů s rychlými neutrony 

navíc slibuje až sedmdesátkrát lepší využití dostupných zásob uranu. Dokáží spalovat i 

produkty štěpení, včetně již vyhořelých palivových článků uložených prozatímně v 

meziskladech jaderného odpadu. 

Náklady, které jsou nyní vynakládané na podporu obnovitelných zdrojů, by měly 

být použity na výzkum, nejlépe výzkum termojaderné fúze, při které nevznikají žádné 

emise, ani nebezpečný odpad. I palivo (vodík a jeho izotopy deuterium a tritium) jsou na 

zemi v dostatečném množství k dispozici. Jen pro představu činí energetická hustota při 

deuterium-tritiové fúzi 337 000 000 MJ/kg (93,6 GWh/kg), hustota uranu pro lehkovodní 

jaderné elektrárny 3 456 000 MJ/kg (0,96 GWh/kg) a třeba benzínu pro osobní automobily 

46,4 MJ/kg (13 kWh/kg). Pomyslné prvenství v oblasti energetické hustoty drží antihmota 

s hodnotou téměř 90 miliard MJ/kg (25 000 GWh/kg - 26 000 krát více než štěpný uran). 

Nevýhodou jsou náklady na výrobu antihmoty zatím velice vysoké, dle údajů CERNu 

výroba 1 nanogramu (10-9 g) antihmoty vyjde na několik milionů švýcarských franků a 

navíc je výroba velice pomalá – 1 nanogram za rok. (k uspokojení světové spotřeby 

elektřiny, za předpokladu 100% efektivity využití energie z anihilace anithomoty s hmotou 

by bylo ročně potřeba 1 000 kg antihmoty). 

Závěr tedy je, využívat nejlevnější zdroje energie (jaderná a fosilní energetika, obě 

včetně externalit) a finanční rozdíl investovat do výzkumu a vývoje. 

  

5.2 Doprava 

V roce 2008 došlo k velmi výraznému růstu cen surovin na světových trzích, včetně 

ropy. Ropa je největším energetickým zdrojem v dopravě. Cena za barel ropy (ropa Brent) 

se vyšplhala na částku převyšující 140 USD/barel. Přitom v devadesátých letech 20. století 

se průměrná cena pohybovala do 20 USD/barel, v roce 2005 překročila 50 USD/barel a v 
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roce 2009 činila průměrná cena 61 USD/barel. Tento nárůst ceny ropy měl samozřejmě 

přímý vliv na cenu paliva. Nárůst se nejvíce projevil ve Spojených Státech, v Evropě byl 

cenový šok zmírněn díky vysokému zdanění pohonných hmot. Nicméně, tento vývoj vedl k 

tomu, že se spotřebitelé začali orientovat na vozidla s nižší spotřebou. Automobilové 

společnosti zřejmě nebyly dostatečně připraveny na tento vývoj a urychleně hledali řešení, 

kterým se staly studie vozidel na elektrický pohon. Ve většině případů se nejedná o žádná 

převratná řešení, nýbrž o využití již existujících technologií a z toho také vyplývající 

nedostatky. 

Elektromobily nesplňují základní kritérium snížení emisí ve většině vyspělých zemí 

(viz tabulka č. 2). Díky použití akumulátorů, pro jejichž výrobu jsou využívány mj. 

kyseliny, vzniká další problém, kterým je jejich likvidace. 

Střednědobým řešením je věnovat se zdokonalování současných motorů a snižování 

jejich spotřeby, zvýšit snahu o zefektivnění spalovacího procesu fosilních paliv 

v klasických motorech. Na uvedených příkladech (tabulka č. 3) lze demonstrovat možnosti 

zvyšování efektivnosti bez vlivu na komfort jízdy. 

Vzhledem k tomu, že zatím dosud vyvinutý nejúčinnějším způsobem výroby 

kinetické energie je bud spalování paliva nebo elektromotor, tak budoucnost dopravy 

pravděpodobně v elektromobilech bude. Nicméně, aby elektromobily byly opravdu 

ekologické, bude nutné zvýšit podíl výroby elektřiny z jaderných elektráren. Pak, po 

vyřešení nynějších problémů s kapacitou baterií, dojezdem apod., bude přínos 

elektromobilů pro životní prostředí opravdovým přínosem. 
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6 Závěr 

Souběžně s pojmem obnovitelné zdroje energie se velice často vyskytuje další pojem: 

udržitelný rozvoj. Má-li být nějaký rozvoj udržitelný, musí být udržitelný z hlediska 

dostupnosti všech zdrojů, jak přírodních tak ekonomických. V souvislosti se současným 

trendem podpory obnovitelných zdrojů nicméně dochází k tomu, že obnovitelné zdroje, 

především fotovoltaická energie, zvyšuje svůj podíl na výrobě energie, i když výroba je 

několikanásobně dražší, než je výroba v klasických tepelných nebo jaderných elektrárnách. 

Z výpočtů, které jsem provedl v kapitole 4.1.1 vyplývá sice pozitivní dopad na životní 

prostředí, ale to vše za cenu vysokých nákladů. Spotřebitel je nucen tuto nákladnou výrobu 

platit, aniž by mu to přineslo jakýkoliv pozitivní efekt. Naopak se zvyšuje nestabilita v 

rozvodné síti. Výsledkem masivního rozvoje fotovoltaické a větrné energie tedy je, že 

energie je dražší, že  snížení emisí oxidu uhličitého v poměru k nákladům je zanedbatelné, 

a že rozvodná síť se stává nestabilní. 

Z pohledu životního prostředí, z pohledu ekonomického i z pohledu prostorového je 

nejperspektivnější další rozvoj jaderných elektráren. Případné cenové přirážky, které dnes 

již za elektřinu platí spotřebitelé, by bylo efektivnější převést na výzkum. Jako perspektivní 

se jeví intenzivnější pokračování ve výzkumu jaderná fúze. I výzkum fotovoltaické energie 

stojí za to podporovat, ale dokud nebude fotovoltaická energie ekonomicky soběstačná, 

výroba energie nebude dostatečně účinná, nemá význam podporovat její masivní rozšíření. 

V kapitole zabývající se dopravou jsem porovnáním emisí elektromobilů s emisemi 

z elektráren dospěl k překvapivému závěru, že při současném energetickém mixu v těch 

zemích (kromě Japonska), které se významně podílí na celosvětové automobilové dopravě, 

jsou emise (nepřímé) některých znčišťujícíh látek vyšší, než kolik produkuje běžný 

spalovací motor splňující evropskou normu EURO 4. Dále jsem zjišťoval výhodnost 

hybridních pohonů v porovnání s běžnými spalovacími motory. Zajímavým výsledkem 

tohto srovnání je, že na trhu existují sériově vyráběné vozy se vznětovým motorem, které 

mají nižší spotřebu paliva, než vozy s hybridními pohony. 
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Automobilový průmysl je ukázkovým příkladem toho, jak marketing dokáže využívat 

aktuální nálady spotřebitelů, aktuální společenská témata. V případě elektromobilu 

prodávají čistý automobil bez jakýchkoliv emisí, a druhou stranu mince – nepřímé emise – 

už vědomě neuvádějí. To, že nepřímé emise škodlivin jsou ještě vyšší, než v případě 

spalovacího motoru se zákazník nedozví už vůbec. Hovoříme-li o automobilech 

s hybridním pohonem, je situace podobná. Automobilky prodávají zákazníkům výrazně 

dražší produkt, s poznámkou, že koupí tohoto vozidla přispěje ke zlepšení životního 

prostředí, nicméně v nejméně ve třech nejběžnějších kategoriích automobilů existují 

levnější alternativy pouze s běžným motorem se stejnou nebo dokonce nižší spotřebou! 

Narozdíl od energetiky není spotřebitel nucen tyto kvazi-ekologické produkty kupovat, 

je to jen na jeho schopnosti zjistit si dostatek informací a konečné rozhodnutí závisí na jeho 

svobodné vůli. Vezmu-li v úvahu všechny analyzovaná fakta, je cesta, kterou se 

automobilky v posledních několika letech vydali, slepá. Mnohem efektivnější je věnovat 

energii na snižování spotřeby běžných motorů a pokud možno investovat do vývoje nových 

technologií pohonu. 

Při práci na tomto dokumentu jsem došel k názoru, že rozhodnutí jak výkonných 

státních orgánů, tak i významných společností se provádí bez důkladné analýzy 

dlouhodobých dopadů na společnost. Rozhodnutí jsou velmi silně motivovaná pouze 

aktuálním převládajícím společenským klimatem, který ne vždy musí být v souladu 

s realitou. 
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PŘÍLOHA A 

Výpočet energetické návratnosti fotovoltaických panelů (EPBT) 

 

Klimatická zóna: *) Zóna Dfb Zóna Cfb Zóna Csa Zóna Bw h
Průměrné roční sluneční záření v oblasti [kWh/m2/rok]: 1 022,8 1 029,6 1 797,5 2 348,2

Výzkum
Typ 

článku **)
Účinnost

Další ztráty 
(DC->AC, 
odpor)

Střední Evropa 
(Blažim)

Severozápadní 
Evropa 

(Londýn)

Jihozápadní 
Evropa 
(Sevilla)

Severní Afrika 
(Sahara Egypt)

E.A. Alsema, P.Frankl, K. Kato mc-Si 1997 2194,00 kWh/m2 13,00% 10,00% 18,3 18,2 10,4 8,0

Niels Jungbluth, Matthias Tuchschmid mc-Si 2003 186,52 kWh/m2 14,80% 6,00% 1,3 1,3 0,7 0,6

Niels Jungbluth, Matthias Tuchschmid mc-Si 2007 180,73 kWh/m2 14,40% 6,00% 1,3 1,3 0,7 0,6

E.A. Alsema, P.Frankl, K. Kato sc-Si 1997 2764,00 kWh/m2 14,00% 10,00% 21,4 21,3 12,2 9,3

Andrew Blakers and Klaus Weber sc-Si 2000 1223,00 kWh/m2 11,00% 6,00% 11,6 11,5 6,6 5,0

Niels Jungbluth, Matthias Tuchschmid sc-Si 2003 324,03 kWh/m2 16,50% 6,00% 2,0 2,0 1,2 0,9
E.A. Alsema, M.J. de Wild-Scholten, 
V.M. Fthenakis sc-Si 2006 327,42 kWh/m2 13,20% 6,00% 2,6 2,6 1,5 1,1

Niels Jungbluth, Matthias Tuchschmid sc-Si 2007 269,18 kWh/m2 15,30% 6,00% 1,8 1,8 1,0 0,8

*) Köppenova klasif ikace podnebí
**) sc-Si = Monokrystalické křemíkové články (singlecrystalline silicon), mc-Si = Polykrystalické křemíkové články (multicrystalline silicon)

Energetická návratnost (v letech)

Energetická 
náro čnost výroby
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PŘÍLOHA B 

Měrné emise znečišťujících látek z uhelných elektráren a z automobilů splňujících normu EURO 4 

 

 

EURO 4

EURO 4
[g/km]

Dojezd km na 1 
kWh p ři spot řebě  6 

l/100 km *)

Emise g/kWh p ř i 
spln ění normy 

EURO 4
[g/kWh = t/GWh]

SO2 1,77 0,0022 1,754 km/kWh 3,8E-03
Obsah síry v palivu platný pro rok 2005 činil 
50 mg na 1 kg paliva

CO 0,11 1,0000 1,754 km/kWh 1,75

Pevné částice 0,09 0,0250 1,754 km/kWh 0,04

CO2 1006,72 163,0000 1,754 km/kWh 285,96
CO2 není součástí normy EURO 4. Hodnota 
163 g/km je požadavek EU platný v roce 2005

NOx 1,83 0,0800 1,754 km/kWh 0,14

uhlovodiky 7,0E-06 0,1000 1,754 km/kWh 0,18

zdroj: ČEZ 2005

*) Postup p řepočtu g/km -> km/kWh

Hodnota Jednotka Řádek Vzorec Poznámka
Spotřeba paliva: 0,06 l/km A 6 l / 100 km
Hustota benzínu: 0,7197 kg/l B
Spotřeba v kg/km: 0,0432 kg/km C A x B
Energetická hustota benzínu: 34,2 MJ/l D
Přepočítataná hustota benzínu: 47,52 MJ/kg E D / B
Přepočet MJ -> kWh 3,6 MJ/kWh F
Přepočítataná hustota benzínu: 13,20 kWh/kg G E / F
Výkon na 1 km: 0,57 kWh/km H G x C
Dojezd na 1 kWh: 1,754 km/kWh I 1 / H

Znečiš ťující látky

Měrné emise 
uhlených a 
olejových 
elektráren

[t/GWh]

Poznámka


