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Studie se zabývá aktuální problematikou výroby a využívání biopaliv z obnovitelných 
zdrojů energie ze surovin zemědělského původu v Brazílii. Brazílie patří dlouhodobě vedle 
USA k největším a ekonomicky nejúspěšnějším výrobcům bioetanolu a bionafty na světě. 
Dominantní postavení Brazílie ve světě v této oblasti je výsledkem působení několika faktorů, 
z nichž nejvýznamnější jsou příznivé podmínky pro pěstování cukrové třtiny jako jedné 
z nejvýhodnějších surovin pro výrobu biopaliv, nízké zemědělské i zpracovatelské výrobní 
náklady a levná pracovní síla.  

Studie obsahuje výběr ze strategického materiálu brazilského ministerstva zemědělství 
(Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply) vydaného v roce 2007, jehož hlavní 
náplní je výše zmíněná problematika. Studie obsahuje 7 kapitol s následující náplní: 

1. Státní program výroby a využití bionafty 

2. Výroba bioetanolu v Brazílii – výhled 

3. Využití živočišných odpadů k výrobě bioplynu 

4. Náklady na produkci bionafty v Brazílii 

5. Etanol, životní prostředí a technologie 

6. Výroba palivového lihu z uhlohydrátů 

7. Agroenergie pro automobily 

Doplňkem studie je příloha, v níž jsou stručně uvedeny informace o současném stavu 
výroby biopaliv v EU i jednotlivých  členských státech unie spolu s výhledem do roku 2010. 

Výroba biopaliv ze zemědělských surovin je strategicky významnou oblastí jak ČR, tak 
v EU a je úzce spjatá s budoucností zemědělství i s dlouhodobou energetickou udržitelností.  

Cílem této studie je poskytnout odborné veřejnosti významné informace o problematice 
výroby a využití biopaliv z pohledu jednoho z největších světových producentů. 
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Předmluva 

V červenci 2007 se konala světová konference pořádaná mezinárodní organizací pro 
potraviny a ekonomiku agrárně průmyslového sektoru AIEA2 (International Association of 
Food and Agro-Industrial Economy) v Brazílii na univerzitě Londrína, stát Paraná. Na této 
konferenci zaměřené na téma „Znalosti, trvalá udržitelnost a bio-zdroje v dalším rozvoji agro-
potravinářských systémů (Knowledge, Sustainability and Bio-Resources in the Further 
Development of Agri-Food Systems)“ bylo prezentováno 42 příspěvků z celého světa 
(Brazílie, USA, Argentiny, Uruguaye, Japonska, Číny, Vietnamu, Itálie, Německa, Francie, 
Španělska, Belgie, Dánska, Rumunska a Česka1). 

Mezi přednesenými příspěvky byla řada zajímavých a vysoce aktuálních témat, např.: 
- brazilské zkušenosti s využitím zemědělských surovin pro výrobu bioenergie; 
- organické vs. konvenční zemědělství v Evropě; 
- ekologická zátěž životního prostředí v globalizovaném světě – „Food miles“; 
- otázky životaschopnosti malých a středních podniků; 
- otázky dohledatelnosti původu potravin apod. 

Paralelně s konferencí AIEA2 probíhala na univerzitě v Londríně i národní konference 
brazilské společnosti pro ekonomiku a sociologii venkova SOBER (Brazilian Society of Rural 
Economy and Sociology), na které bylo prezentováno přes 700 příspěvků a posterů. 

Velmi zajímavým materiálem získaným na konferenci AIEA2 je strategický materiál 
brazilského ministerstva zemědělství, živočišné výroby a produkce potravin (Ministry of 
Agriculture, Livestock and Food Supply) vydaný v roce 2007, jehož hlavní náplní je 
problematika využívání zemědělské produkce Brazílie pro výrobu biopaliv. Z tohoto 
materiálu byly vybrány nejzávažnější příspěvky, a to: 

1. Státní program výroby a využití bionafty 

2. Výroba bioetanolu v Brazílii – výhled 

3. Využití živočišných odpadů k výrobě bioplynu 

4. Náklady na produkci bionafty v Brazílii 

5. Etanol, životní prostředí a technologie 

6. Výroba palivového lihu z uhlohydrátů 

7. Agroenergie pro automobily 

Doplňkem informační studie je příloha, v níž jsou stručně uvedeny informace 
o současném stavu výroby biopaliv v EU a výhled do roku 2010. 

Brazílie patří dlouhodobě vedle USA k největším a ekonomicky nejúspěšnějším 
výrobcům biopaliv (bioetanolu a bionafty) na světě. Vzhledem k tomu, že výroba energie 
z obnovitelných zdrojů je strategicky významnou oblastí v EU i ČR, související jak 
s budoucností odvětví zemědělství, tak zejména s dlouhodobou energetickou udržitelností, byl 
tento materiál zpracován autory do podoby informační studie VÚZE. Cílem této studie je 
poskytnout odborné veřejnosti i vrcholovému managementu významné informace o této 
problematice z pohledu jednoho z největších světových producentů. 

                                                 
1  

Za VÚZE byly na konferenci prezentovány RNDr. Ivanem Foltýnem, CSc. výsledky výzkumného záměru ve 
společném příspěvku Foltýn I., Zedníčková I., Kopeček P., Kubát J.: Mathematical Modeling of 
Sustainability in the Czech Agriculture. 
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1 Státní program výroby a využití bionafty 

Úvod 

Brazílie patří mezi rozhodující světové velmoci ve výrobě a využití obnovitelných zdrojů 
energie díky velkým investicím do efektivního využití přírodního bohatství země, jako jsou 
obrovské vodní zdroje a výhodné přírodní podmínky pro zemědělskou produkci biomasy. 
Kombinace těchto faktorů vedla k výraznému zvýšení podílu obnovitelných zdrojů 
v brazilském energetickém systému. Podle údajů brazilského ministerstva dolů a energetiky 
připadá na hydroelektrárny 14 % vyrobené energie a biomasa představuje dalších 27 %. 

V oblasti produkce biomasy je velmi úspěšný Státní lihový program. V současnosti 
pokrývá líh 40 % spotřeby paliv ve vozidlech s Ottovým cyklem2. Po dosažení energetické 
soběstačnosti nyní mnoho cukrovarů a lihovarů prodává přebytečnou elektrickou energii 
vyrobenou kogenerací3 při spalování řízků cukrové třtiny.  

Přes úspěchy cukrovarnického a lihovarnického průmyslu ve výrobě etanolu zůstává 
problémem závislost země na motorové naftě vyráběné z ropy z dovozu.  

Brazílie dlouho zvažovala různé možnosti, jak se vyrovnat se závislostí na dovozech 
ropy. Proto se zaměřila na výrobu a přimíchávání bionafty do minerálních paliv. Tím by bylo 
nejen možné snížit závislost na externích zdrojích, ale bionafta by hrála důležitější roli 
v ochraně životního prostředí, protože by zlepšila proces spalování fosilní nafty (obdobně 
jako u benzínu s příměsí etanolu). Bionafta nikdy nebyla ekonomicky atraktivní, protože tržní 
cena rostlinných olejů byla vyšší než cena nafty. Nyní však vláda do celého problému vnáší 
sociální aspekt. Výroba surovin se stala součástí sociální politiky, která vytváří pracovní místa 
a možnosti příjmů pro nejchudší populaci ve venkovských oblastech, zejména pro rodinné 
farmy a drobné vlastníky půdy v severovýchodních polopouštních oblastech. 

Je nutné zdůraznit, že úspěch tohoto programu umožní Brazílii posílit svou pozici jako 
jednoho z hlavních vývozců bionafty. Směrnice Evropské unie, související s plněním závazků 
Kjótského protokolu, navrhují, aby část poptávky po bionaftě pokryli zahraniční dodavatelé. 
Podobně i USA, které spotřebují čtvrtinu světové produkce ropy, by mohly přejít k dovozům 
bionafty, aby pokryly domácí poptávku. 

Kromě příležitosti k zintenzivnění zemědělských aktivit by bionafta přispěla ke zvýšení 
zemědělských příjmů vyplývajících z využití vedlejších produktů a odpadů z výroby biomasy. 
Bionafta by umožnila i čerpání finančních prostředků z mezinárodních fondů díky aplikaci 
mechanismů Kjótského protokolu. 

Proto vláda v prosinci 2004 zahájila Státní program výroby a využití bionafty. Tento 
program předpokládá zavedení několika iniciativ, například vytvoření regulačního systému 
pro bionaftu, strukturalizaci technologické základny pro výrobu bionafty, definování 
možností financování a organizaci výrobního řetězce.  

                                                 
2
  Ottův motor – zastaralý název pro čtyřdobý výbušný motor (komprimující výbušnou směs paliva a vzduchu). 

Podle vynálezce (Otto, 1861) byl poháněn původně plynem. Dnes pracují výbušné motory na plyn, benzín 
a jiné tekuté uhlovodíky, na rozdíl od vznětového (Dieselova) motoru. 

3
  Kogenerace je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv. 

Spalováním uhlovodíkových paliv nebo využíváním jiných primárních zdrojů tepla v energetice při použití 
v motoru či turbíně vzniká velké množství nízkopotenciálového tepla, které je u běžných motorů nutno 
odvádět chladící soustavou. Toto teplo by představovalo tepelné ztráty procesu výroby energie. Vzhledem 
k fyzikálním omezením (Carnotův cyklus) toto teplo není možno použít k výrobě mechanické práce nebo 
elektřiny. Proto je výhodné je využít k ohřevu teplé vody, vytápění a podobným účelům. Tak je současně 
využita energie pro výrobu elektřiny a ztrátové teplo je k dispozici k dalšímu použití. Lze tak dosáhnout 
přibližně 80% tepelné účinnosti. 
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Brazílie se zabývá výzkumem bionafty od 70. let minulého století se speciálním 
zaměřením na olej z africké palmy. Návrh využití rostlinných olejů v energetice zazněl 
poprvé v roce 1975 a vedl k formulaci Plánu výroby rostlinných olejů pro energetické účely, 
jehož účelem byla výroba rezerv rostlinných olejů, jež by vedla ke nákladové 
konkurenceschopnosti výroby olejů ve srovnání se zpracováním ropy. Základem byla 
myšlenka přidávat zpočátku 30 % rostlinného oleje do nafty získávané z fosilních zásob s tím, 
že postupně by se fosilní složka nahradila úplně. 

Brazílie se v roce 1980 stala první zemí, která získala patent na výrobu bionafty. V roce 
1983 vyhlásila brazilská vláda vzhledem ke stoupajícím cenám ropy Projekt na využití 
rostlinných olejů zaměřený na testování možnosti využití čisté bionafty a různých směsí 
bionafty s fosilní naftou. Do projektu se zapojil automobilový sektor, výrobci automobilových 
součástek, zpracovatelé rostlinných olejů, dodavatelé paliv a maziv a dále nejrůznější 
výzkumná centra. 

V prosinci roku 2004 spustila federální vláda Státní program výroby a využití bionafty, 
jehož cílem byla podpora výroby bionafty a její využití v Brazílii způsobem, který by byl 
udržitelný z technického a ekonomického hlediska. Tento program, na němž se podílelo 
čtrnáct ministerstev, má následující hlavní směrnice:  

a) sestavení udržitelného programu, který podporuje zahrnutí sociálních aspektů 
a regionální rozvoj; 

b) zaručení konkurenceschopných cen, kvality a pravidelných dodávek nového paliva; 

c) podpora využití různých surovin a různých technologických postupů. 

Program se zabývá specifickými rysy geografických regionů Brazílie z hlediska 
vyráběných surovin a potřeb regionálního rozvoje. 

Cílem programu je nalezení rovnováhy mezi ekonomickou, environmentální a sociální 
oblastí, tj. zavedení paliva, jehož výroba bude ekonomicky schůdná (konkurenceschopná), 
dané palivo bude znamenat přínos pro životní prostředí (snížení kapalných emisí) a povede ke 
vzniku nových pracovních příležitostí v zemědělských oblastech, zejména v případě 
rodinných farem/drobných rolníků (zahrnutí sociální oblasti). 

Vláda vypracovala regulační balík pro stanovení procentického podílu bionafty, který se 
má přidávat do fosilní nafty, dále daňový režim, který má pro naftu platit, a konečně kritéria 
pro získání označení „sociální palivo“. 

Právní rámec 

V roce 2004 bylo přijato prozatímní opatření, kterým se do brazilské energetiky právně 
zavedl termín bionafty. Přimíchávání 2 % bionafty do paliva bylo zpočátku dobrovolné, 
později bylo prozatímní opatření doplněno a používání bionafty se stalo povinným. 

Počátkem roku 2005 se prozatímní opatření změnilo na zákon, kterým se zavedlo 
minimální zákonné a povinné procentuální zastoupení (5 %) bionafty ve směsi s fosilní 
naftou. Bylo stanoveno, že 5% směs s bionaftou má být plně zavedena do roku 2013, ovšem 
do roku 2008 je již požadována směs s obsahem 2 % bionafty. Daný úkol představuje 
požadavek vyrobit přibližně 800 mil. litrů bionafty ročně. Odhaduje se, že pro výrobu 
dostatečného množství suroviny na 2% směs bionafty a fosilní nafty je zapotřebí až 
1,5 mil. ha, což je zhruba 1 % zemědělsky využitelné půdy v Brazílii (150 mil. ha). 

Daňový model 

V Brazílii je federální daňový režim pro paliva dán zákonem. Zavádí se maximální sazby 
pro určité typy daní, které umožňují provádění změn pouze v rámci stanoveného limitu. 
Daňové úlevy se zavádí pro společnosti, které používají ricinový nebo africký palmový olej 
(jehož výroba je náročná z hlediska lidské pracovní síly) a další suroviny za předpokladu, že 
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danou surovinu vyrábějí rodinné farmy, které mají nárok na účast ve Státním programu pro 
podporu rodinných farem. Rovněž bylo stanoveno, že celková částka vybraná na federálních 
daních z bionafty nemůže přesáhnout příslušnou částku vybíranou na fosilní naftě. Daňové 
pobídky pro bionaftu jsou následující: 
- snížení 32 % pro bionaftu vyráběnou z plodů africké palmy nebo z ricinových semen 

získaných v severním, severovýchodním a polopouštním regionu; 
- snížení 68 % pro bionaftu ze surovin vyráběných na rodinných farmách nebo 

malovýrobci v kterémkoliv regionu země; 
- snížení 100 % pro bionaftu z plodů africké palmy nebo z ricinových semen vyráběných 

na rodinných farmách nebo malovýrobci v severním, severovýchodním nebo 
polopouštním regionu. 

Kritéria pro získání certifikátu „sociální palivo“ 

Smyslem získání certifikátu „sociální palivo“ je zvýšit atraktivitu nákupu surovin pro 
výrobu bionafty od rodinných farmářů/drobných rolníků, tj. podpořit zvýšenou účast 
rodinného zemědělství. Protože neexistuje žádná právní definice pojmu „rodinné 
zemědělství“, bylo vybráno kritérium, že „rodinným farmářem“ je osoba, která je příjemcem 
podpor podle Státního programu na podporu rodinných farem. Certifikát znamená, že 
výrobce bionafty má zajištěné partnerství s rodinnou farmou nebo drobným rolníkem.  

Účelem získání certifikátu je podpora partnerství průmyslových firem a rodinných 
farem/drobných rolníků, která zahrnuje garantovaný nákup surovin za předem stanovené 
ceny, technickou pomoc, podporu sdružování rodinných farem do asociací farem, 
zemědělských družstev nebo zemědělských společností apod. Aby výrobce bionafty získal 
certifikát, musí prokázat partnerství a nákup stanoveného procentuálního množství suroviny 
ke zpracování od zmíněného typu zemědělských producentů.  

Ze společných studií, provedených několika ministerstvy4, vyplývá, že náhrada 1 % 
celkové brazilské spotřeby fosilní nafty bionaftou vyrobenou rodinnými farmáři nebo 
drobnými rolníky pomůže vytvořit 45 tis. pracovních míst v zemědělství při průměrných 
nákladech zhruba 4,9 tis. BRL5 na jedno pracovní místo. Vzhledem k odhadu, že na každé 
pracovní místo v zemědělských oblastech vzniknou tři pracovní místa ve zbývající části 
výrobního řetězce, došly studie k závěru, že na každé 1 % fosilní nafty nahrazené bionaftou 
vznikne 180 tis. nových pracovních příležitostí. Produkce suroviny pro výrobu bionafty by tak 
byla dalším způsobem, jak získat finanční příjem na rodinných farmách6. Odhaduje se, že 
každý BRL, investovaný do zemědělské malovýroby, znamená zvýšení hrubého ročního 
příjmu o 2,13 BRL. To objasňuje význam podpor zemědělských malovýrobců jako 
dodavatelů suroviny pro výrobu bionafty. 

Úvěrové možnosti pro výrobu bionafty 

Brazilské banky nabízejí různé úvěry pro výrobu a komerční využití bionafty. Mezi typy 
úvěrové pomoci patří financování jak průmyslové, tak zemědělské produkce. 

Program finanční podpory investic do bionafty zahrnuje téměř 90 % projektů 
s certifikátem „sociální palivo“ a téměř 80 % ostatních projektů. Úvěry lze čerpat pro 
libovolnou fázi výroby bionafty, včetně skladování, logistických nákladů a zpracování 
vedlejších produktů. 

                                                 
4
  Ministerstvo agrárního rozvoje, Ministerstvo pro zemědělství, hospodářská zvířata a dodávky potravin, 

Ministerstvo národní integrace a Ministerstvo měst. 
5
  BRL = brazilský real = 9,170 Kč/BRL. 

6
  Komerční (velkoplošné) zemědělství v Brazílii zaměstnává v průměru 1 pracovníka/100 ha zemědělské půdy, 

zatímco rodinné zemědělství 1 pracovníka/10 ha. 
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S ohledem na minimalizaci provozních rizik vyžadují banky obvykle záruku komerční 
realizace. To znamená, že farmáři by měli žádat o investiční úvěry na zemědělskou produkci 
pro bionaftu pouze v případě, že mají pro svoji produkci zajištěné odběratele, podobně 
průmyslové subjekty (výrobci bionafty) musí mít uzavřené smlouvy s distributory paliv, kteří 
zodpovídají za míchání a distribuci bionafty. 

Produkce bionafty v Brazílii 

Bionafta je palivo, které se syntetizuje z nových nebo reziduálních rostlinných olejů, 
živočišných tuků nebo mastných kyselin získaných rafinováním rostlinných olejů a lze je 
získat uplatněním řady chemických procesů, např. transesterifikací7, krakováním8 
a esterifikací9. V Brazílii je díky široké dostupnosti etanolu zaměřen výzkum na využití 
etanolu v procesu transesterifikace, kdy se jako katalyzátor pro získání glycerínu (vedlejšího 
produktu) používá hydroxid sodný nebo draselný (schéma 1.1). Předpokládá se, že v Brazílii 
se bude většina bionafty, včetně bionafty pro vlastní spotřebu, vyrábět transesterifikací.  
 

Schéma 1.1 - Výroba bionafty transesterifikací
Surovina

Metanol nebo etanol

Olej nebo tuk

Etyl nebo metyl alkohol

Těžká fáze Lehká fáze

Obnova alkoholu z esterů
Surový glycerin

Zdroj: Holanda (2004)

Katalyzátor (NaOH 
nebo KOH)

Obnova 
přebytků 
alkoholu

Příprava suroviny

Transesterifikační reakce

Fáze separace

Alkoholová dehydratace

Glycerový 
zbytek

Destilovaný 
glycerín

Bionafta

Obnova alkoholu z glycerínu

Destilace glycerínu
Čištění esterů

 
 

Při transesterifikaci je možné využít rovněž metanol, který se již v několika zemích 
využívá. Metylová technologie usnadňuje reakci, při které se jako surovina využívá ricinový 
olej.  

Kromě výše zmíněných výzkumných postupů zveřejnil Petrobras10 v nedávné době 
technologii, která využívá rafinovaný rostlinný olej pro čištění fosilní nafty. Tato technologie, 
známá jako „Hbio“, by mohla představovat další uplatnění rostlinných olejů do kapalných 

                                                 
7
  Transesterifikace: chemická reakce triglyceridů (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky, kde mastné kyseliny 

tvoří estery s glycerolem) s alkoholy (metanolem nebo etanolem), za přítomnosti katalyzátoru (kyselina, báze 
nebo enzym), která vede k substituci esterové skupiny etanolovou nebo metanolovou skupinou. 

8
  Katalytické nebo tepelné krakování: reakce, při které dochází ke štěpení molekul zahřátím na velmi vysoké 

teploty, přičemž vzniká směs chemických sloučenin vykazující vlastnosti velmi podobné vlastnostem ropných 
derivátů. 

9
  Esterifikace: reakce, při které se vyrábí estery (bionafta) z alkoholů a mastných kyselin nebo jejich derivátů. 

10
  Petrobas - Brazilian Petroleum Corporation. 
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palivových směsí. Je možné předpovědět, že v krátké době nebude již bionafta pouhým 
experimentálním produktem, ale stane se de facto energetickou alternativou. Výroba bionafty 
sice stále probíhá v malém měřítku, nicméně odhady naznačují, že stávající instalované 
výrobní kapacity se již blíží množství 1,2 mld. litrů ročně. 

Závěr 

Brazílie je jedna z hlavních velmocí ve výrobě a využití obnovitelných zdrojů energie. 
V této oblasti hraje hlavní roli sektor zemědělství, ať jde o dřevo (dřevěné uhlí a palivové 
dřevo se podílí 13,2 % na primárních zdrojích energie) nebo cukrovou třtinu (jejíž využití 
představuje 13,5 % těchto zdrojů).  

Účelem Státního programu výroby a využití bionafty je vytvořit nezbytné podmínky pro 
udržení vedoucí pozice země ve využití obnovitelných zdrojů energie. Cílem programu je 
získat v energetickém systému alternativní palivo k motorové naftě, která bude hrát stejně 
důležitou roli jako líh ve vztahu k benzínu. 

Na rozdíl od Státního lihového programu, kde ekonomické zájmy převládly nad 
sociálními zájmy, jednou z priorit programu bionafty je vytvořit podmínky pro 
konkurenceschopné začlenění rodinných farem a drobných rolníků do výrobního řetězce.  

Je třeba zdůraznit, že v některých zemích, např. Německu, Francii a USA, podléhají 
obnovitelná paliva nejen odlišným daňovým režimům, ale v některých případech jsou přímo 
dotovaná.  

Je také nutné uvažovat o bionaftě v širším kontextu. Povinné míchání paliv definované 
zákonem z roku 2005 vytváří vynucenou poptávku pro malou část potenciálního trhu. Proto je 
zde prostor pro takové akce, které umožní vyšší míru náhrady nafty v konkrétních segmentech 
trhu. Jde o stacionární generátory ve vzdálených oblastech, samospotřebitele v zemědělských 
oblastech vzdálených od rafinerií fosilních paliv a distribučních středisek a některé typy 
velkých odběratelů, jako jsou dopravní společnosti. 

Konečně bionafta vytváří velké obchodní příležitosti pro zemědělské oblasti Brazílie. 
Umožní koordinovat rozvojové programy, které jsou zaměřeny na větší začlenění rodinných 
farem do výroby surovin, s opatřeními namířenými na ekonomické a energetické problémy, 
jejichž účelem je efektivní zavedení tohoto nového paliva do brazilského energetického mixu 
s výhledem na snížení závislosti země na fosilní naftě. 

Vývoj technologií může přinést nová řešení doposud nezodpovězených otázek. Jsou to 
příležitosti, které nabízí Hbio, štěpné technologie a výzkum zaměřený na plné řízení výroby 
etylenu v procesu transesterifikace. 

 

Literatura 

ROSA E ABREU, F., SOUZA VIEIRA, J. N., RAMOS, S. Y. 2007. National Program for 
the Production and Use of Biodiesel – Guidelines, challenges and prospects. In Revista de 
Política Agrícola No. 3, 2006, year XVI, p. 5-18, ISSN 1413-4969.  

Dostupný z WWW: www.agricultura.gov.br; www.embrapa.br 
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2 Výroba bioetanolu v Brazílii - výhled 

Úvod 

V poslední době zažíval brazilský cukrovarnický a lihovarnický sektor příznivé období - 
cukr a líh dosáhly vysokých cen na domácích i zahraničních trzích. Kjótský protokol ve 
skutečnosti otevřel pro brazilské zemědělce příležitost v oblasti biomasy (líh, bionafta, 
kogenerace atd.). 

Hledání způsobů, jak omezit znečištění životního prostředí a dosáhnout udržitelnosti 
v sektorech výroby, zejména v zemědělství, získává na důležitosti. Zvyšuje se tlak na 
zemědělskou výrobu, aby používala postupy méně agresivní nebo dokonce přátelské 
k životnímu prostředí. V oblasti výroby a využití energie, zejména energie pro pohon vozidel, 
se hledají zdroje, které by vedly k menšímu znečištění životního prostředí, vyšší produktivitě 
a nižším nákladům. 

Díky rozsáhlým zemědělským územím a příznivým klimatickým podmínkám může 
Brazílie využít stávajících podmínek jak k výrobě bioetanolu11, tak k produkci bionafty. 

Minulost 

Z celkového množství cukrové třtiny sklizené v letech 1970-71 bylo 82,2 % použito na 
výrobu cukru, z větší části pro domácí trh. V tomto období zpracovala Brazílie 79,8 mil. t 
cukrové třtiny, tj. pouze 18,9 % množství, které v současné době průmysl odebírá. Bylo 
vyrobeno 252 tis. m3 bioetanolu pro využití do pohonných hmot (Brazílie používá bezvodý 
líh12 ve směsi s benzínem od roku 1931) a 385 tis. m3 hydratovaného lihu13 pro jiné způsoby 
využití, zejména ve farmaceutickém průmyslu.  

S nástupem automobilů na líh koncem 70. let a s navýšením povinného procentuálního 
podílu lihu ve směsi s benzínem došlo k větší produkci cukrové třtiny (v letech 1979-80 se 
sklidilo celkem 138,9 mil. t), přičemž pouze 54,2 % se použilo na výrobu cukru. V té době 
bylo vyrobeno 2 712 tis. m3 bioetanolu (množství lihu, které se přidávalo do benzínu, se 
pohybovalo v rozmezí 20-23 %). Dále se vyrobilo 671 tis. m3 hydratovaného lihu, protože již 
byly v provozu první automobily konstruované podle brazilské technologie, které jezdily na 
tento pohon. 

Růst počtu automobilů na lihový pohon a podstatný nárůst množství sklizené cukrové 
třtiny vedl ke změně poměru produkce cukru a lihu. V letech 1985-86, kdy byl podíl aut na 
směs lihu a benzínu na trhu nejvyšší, vzrostla produkce cukrové třtiny na 224,4 mil. t, z čehož 
27,9 % připadlo na produkci cukru a zbývající část byla zpracována na 3 208 tis. m3 
bezvodého lihu a 8 612 tis. m3 hydratovaného lihu. V tomto období jezdilo v Brazílii 697 tis. 
vozů (85,5 %) na líh. 

Největší sklizně cukrové třtiny určené na palivo bylo dosaženo v období 1991-92, kdy se 
zpracovalo 228,8 mil. t cukrové třtiny, o 64,7 % více než v době, kdy se začala používat 
paliva obsahující líh. K výrobě cukru (8,7 mil. t) bylo využito pouze 28,5 % suroviny, tj. 
výroba cukru vzrostla pouze o 24,6 %. Největší přírůstek vykazovala výroba lihu. Celkový 

                                                 
11

  Bioetanolem se nazývá bezvodý kvasný líh, který lze využít jako příměs do motorového benzínu v širokém 
rozmezí koncentrací. Je možné jej spalovat v 5% směsi s benzínem v běžných zážehových motorech a rovněž 
jej lze používat ve speciálně upravených vozidlech v podobě vysokoprocentních směsí E85 (85 % bioetanolu, 
15 % benzínu pro zážehové motory) a E95 (95 % bioetanolu, 5 % aditiv pro vznětové motory). 

12
  Bezvodý (dehydrovaný) etanol neobsahuje téměř žádnou vodu – jeho čistota dosahuje nejméně 99 %. Tento 

etanol se mísí s běžným palivem v poměru 5-85 %. 
13

  Hydratovaný (vodnatý) etanol obsahuje vodu a slouží přímo jako náhražka benzínu v automobilech 
s upraveným motorem. 
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objem vyrobeného lihu v porovnání s produkcí z let 1979-80 vzrostl o 248,2 %, což bylo 
způsobeno změnou struktury vozidel v Brazílii – v provozu převážily vozy na hydratovaný líh 
na úkor benzínových. 

Koncem 80. let došlo k selhání stálé dodávky biopaliv pro vozový park, což vedlo ke 
zklamání brazilských spotřebitelů a k výraznému poklesu prodeje vozů na líh na pouhých 
0,08 % celkového prodeje, v porovnání s 85,51 % všech prodaných vozů v roce 1986.  

Faktem ovšem zůstává, že Brazílie dokázala prostřednictvím lihovarnického 
a automobilového průmyslu a s podporou vládních projektů a výzkumu „objevit“ náhražku 
ropného paliva. Toto palivo nejen že umožňuje větší využití vstupů z tuzemské produkce, ale 
je navíc velmi přitažlivé z ekologického hlediska. Bylo propočteno, že Brazílie v období let 
1979-2000 ušetřila snížením objemu dovážené ropy 43,5 mld. USD. 

Přítomnost 

Počínaje rokem 2000 byl díky určitým vládním zvýhodňujícím programům (např. tzv. 
Program zelených vozidel, který podporoval používání automobilů na lihový pohon) patrný 
určitý nárůst prodeje těchto vozů, i když teprve v počáteční fázi. Do roku 2003 bylo 4,6 % 
všech prodaných vozů poháněno lihem. Opravdovým mezníkem byla od listopadu 2003 
výroba automobilů Volkswagen na kombinovaný pohon. Od té doby prodej aut, která mohou 
jako pohonnou hmotu využívat benzín C nebo hydratovaný líh, podstatně vzrostl. 
Z celkového počtu více než 1,6 mil. nových vozů prodaných v Brazílii v roce 2005 bylo 
895 tis. vozů (54,9 %) na líh nebo kombinované palivo. V roce 2006 vzrostl v období leden až 
červen tento počet na 622,5 tis. vozů (73,8 %) z 843,5 tis. celkem prodaných automobilů. 

Výrobci lihu se domnívají, že úspěch motorů na kombinovaná paliva vyvolá větší 
poptávku po těchto palivech. Zvýšení podílu automobilů na lihový pohon (které téměř 
vypadly z provozu kvůli zastaralosti) o kombinované automobily předpokládá zvýšenou 
spotřebu hydratovaného lihu v Brazílii. V období 2006-07 výroba hydratovaného lihu 
přesáhla výrobu bioetanolu poprvé od let 1999-2000. 

Budoucnost 

Přes rostoucí světovou poptávku po cukru, vyplývající z růstu a rozvoje zemí, které se 
dříve vykazovaly nízkou spotřebou potravin a nápojů, v nichž se cukr používá jako surovina, 
je potenciál pro export cukru nižší, zatímco u bioetanolu jako aditiva14 do benzínu je tomu 
naopak. Největším odběratelem pro produkty cukrovarnického a lihovarnického průmyslu je 
tudíž mezinárodní trh biopaliv. 

Nabídka bioetanolu jako aditiva do benzínu, na základě Kjótského protokolu a při 
rostoucích celosvětových obavách ze znečištění atmosféry, je z politického a ekologického 
hlediska vítaná. Podle dat americké vlády byla během prvního čtvrtletí roku 2006 průměrná 
světová spotřeba ropy 85,3 mil. barelů za den. Z tohoto množství se získá 998 mld. l benzínu 
(roční světová produkce). Pokud se uvažuje reálná možnost přidávání v průměru 10 % 
bioetanolu do benzínu, lze dospět k celosvětové poptávce po bioetanolu v objemu 
99,8 mil. m3 za rok. 

Atraktivnost bioetanolu jako aditiva do benzínu je spojena s obavami o životní prostředí. 
Podle studií o ekologických dopadech využívání bioetanolu snižuje každý krychlový metr 
bioetanolu emise o 2,7 t v ekvivalentu CO2. Podle výše uvedeného odhadu celosvětové 
poptávky po bioetanolu by výsledkem bylo odstranění 269,5 mil. t emisí v ekvivalentu CO2 
z atmosféry každý rok. 

                                                 
14

  Aditiva = přídatné látky. 
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Aby se z lihu stalo aditivum, které používá většina zemí místo MTBE (metyl-terc-
butyléteru), bylo by nutné v cukrovarnickém a lihovarnickém průmyslu přijmout řadu 
opatření:  

a) Posilování důvěryhodnosti: Paliva představují celosvětově strategické zboží. Nabídka 
aditiv, která se používají v současné době, je již stabilní a platí pro ni stejná pravidla jako pro 
nabídku ropných produktů. Vlády budou přistupovat ke změně svého energetického mixu 
váhavě, pokud nebudou k dispozici dlouhodobé smlouvy zaručující pravidelné dodávky 
a předem určená pravidla tvorby cen.  

b) Rozšíření okruhu dodavatelů: Není dlouhodobě možné, aby brazilský cukrovarnický 
a lihovarnický průmysl byl jediným světovým dodavatelem. Je nezbytné zavést spolupráci 
s dalšími zeměmi, které jsou schopné vyrábět bezvodý líh, a odstranit tak závislost na jediném 
dodavateli. Pokud bude existovat více dodavatelů, odstraní se obava, že Brazílie jako jediná 
bude kontrolovat příslušný trh a nebude docházet ke vzniku cenových kartelů.  

c) Zlepšování výrobních technologií: V současné době umožňují stávající technologie 
cukrovarnickému a lihovarnickému průmyslu vyrábět v průměru 6 tis. l bezvodého lihu 
z 1 ha. Brazílie má k dispozici více než 60 mil. ha nevyužité půdy, na které by se dala 
pěstovat cukrová třtina bez ohrožení životního prostředí. Pokud by Brazílie dodávala 30 % 
celkového potřebného množství lihu, bylo by zapotřebí nově vysadit cukrovou třtinu při 
současných hektarových výnosech přibližně na 5 mil. ha, což by s ohledem na stávající 
plochy (3 mil. ha) představovalo nárůst ploch na cca 8 mil. ha. Vzhledem k tomu, že již 
existují výrobní technologie umožňující zdvojnásobení hektarových výnosů, Brazílie by 
mohla exportovat přibližně 30 mil. m3 bezvodého lihu při potřebě cca jedné třetiny nově 
vysazených ploch cukrové třtiny. 

d) Logistické problémy: V současné době se líh přepravuje hlavně nákladními 
automobily. Tato přeprava sice poskytuje určité výhody, je ale drahá a přepravní kapacita je 
nízká. Pro plánovaný objem produkce by Brazílie potřebovala efektivní a nepříliš drahý 
přepravní systém.  

Nejlepší cestou by bylo využít stávající infrastrukturu pro ropu a vybudovat paralelní 
vedení pro líh. Tím by se vyřešilo několik problémů:  
- nebylo by zapotřebí získávat žádné nové environmentální licence (ropná vedení již mají 

oprávnění); 
- nevznikly by žádné problémy v oblasti bezpečnosti a technického zabezpečení; 
- nebylo by nutné další vyvlastňování (tedy žádné nové výrazné výdaje).  

Líh by mohl mít velmi nízké náklady, mohl by se dostávat do výhodných přístavů, což by 
cukrovarnickému a lihovarnickému průmyslu umožnilo uzavírat smlouvy o dodávkách 
velkých objemů bezvodého lihu za ceny, které by byly nejen velmi ziskové, navíc ale také 
konkurenceschopné v porovnání s cenami ropných produktů. 

e) Institucionální zabezpečení: V 90. letech Brazílie zcela zrušila regulaci 
v cukrovarnickém a lihovarnickém průmyslu, vč. regulace dodávek biopaliv. Bylo by možné 
založit soukromý podnik s účastí státu za účelem hledání příležitostí pro export palivového 
lihu a poskytování záruk na ně. Cílem tohoto společného podniku by rovněž bylo najít 
potenciální partnerské země pro výrobu a export lihu při zajištění potřebných technologií 
a odbytu. 

Závěr 

Cukrovarnický a lihovarnický průmysl Brazílie se nachází ve příznivém období. Existuje 
vysoká poptávka po jejich produktech, zejména na zahraničních trzích. Scénáře vývoje 
mezinárodního trhu vykazují velmi příznivé trendy zejména pro bezvodý líh. Přesto však toto 
odvětví musí čelit problémům spojeným s důvěryhodností, dodavateli, technologickým 
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rozvojem a logistikou, které je nutné rychle řešit. Současně probíhá výzkum zaměřený na 
účinnější a levnější alternativy. Očekává se, že se v budoucnosti objeví ekologicky 
přijatelnější alternativy, kde již nebude využití lihu a jiných kapalných paliv 
konkurenceschopné. Avšak tato nová řešení nebudou k dispozici dříve než za 20 nebo 30 let.  
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3 Využití živo čišných odpad ů k výrob ě bioplynu 

Úvod 

Živočišná výroba v Brazílii prošla v posledních 10 letech řadou změn. U chovu prasat 
došlo ke změně technologie. V současné době se využívá intenzivní stájový systém na rozdíl 
od dřívějších velkých venkovních provozů. Hlavním účelem změny je snížení nákladů a 
zvýšení efektivnosti výroby. Díky tomu se zvýšily vývozy vepřového masa na mezinárodní 
trhy. Současně se objevily i nové problémy v oblasti životního prostředí vzhledem k vysoké 
koncentraci zvířat v určitých oblastech. Proto je nutné hledat nové alternativy vedoucí 
k minimalizaci těchto problémů a k co nejlepšímu zhodnocení odpadů z těchto chovů. 
V tomto směru je zajímavou alternativou, která snižuje negativní dopady chovu prasat na 
životní prostředí, výroba a využití bioplynu. 

Anaerobní vyhnívání je již historicky dlouho známý proces, který slouží jednak k výrobě 
bioplynu jako zdroje energie, jednak k výrobě biohnojiv. Zájem o bioplyn v Brazílii narůstal 
v 70. a 80. letech minulého století, zejména mezi chovateli prasat. Oficiální státní podpůrné 
programy podporovaly zavádění vyhnívacích bionádrží, které byly zaměřeny na výrobu 
energie a biohnojiv a zároveň na zmírňování zátěže životního prostředí. Cílem vládních 
programů bylo snížení závislosti malých farmářů na průmyslových hnojivech a na tepelné 
energii pro různé účely (vaření, osvětlení, topení a chlazení), dále snížení znečištění životního 
prostředí živočišnými odpady a současně zvýšení příjmů farem.  

Zmíněné programy však přinesly i řadu nepředvídaných následků, díky nimž byla většina 
těchto systémů odstavena. 

K selhání programu vyhnívacích bionádrží přispěla celá řada faktorů: 
- nedostatek technologických znalostí o konstrukci a provozu; 
- vysoké náklady na zavedení a provoz; 
- aplikace biohnojiv vyžadovala zařízení pro rozstřikování s vysokými pořizovacími 

náklady; 
- nedostatek přístrojů pro práci s bioplynem a nízká životnost zařízení pro převod bioplynu 

na energii; 
- nedostatek kondenzátorů a filtrů pro korozivní plyny generované během procesu 

vyhnívání; 
- dostupnost levné elektřiny a LPG; 
- nekomplexní řešení problémů životního prostředí, jelikož vyhnívací nádrže samy o sobě 

nelze považovat za ucelené řešení; 
- hrubé chyby při stanovení velikostí nádrží a při konstrukci a provozu těchto nádrží.  

O třicet let později se vyhnívací nádrže znovu objevují jako alternativa pro farmáře 
vzhledem k dostupnosti nových materiálů a rostoucí závislosti farmářů na zdrojích energie. 
Použití plastových plachet jako přizpůsobivého a levného materiálu pro stavbu vyhnívacích 
bionádrží hrálo nepochybně důležitou roli při snižování investičních nákladů a vzrůstu jejich 
oblíbenosti. 

Anaerobní vyhnívání (rozklad, degradace) 

Anaerobní rozklad je možný díky činnosti mikroorganismů a jedním z jeho finálních 
produktů je metan (schéma 3.1). Bioplyn vzniklý v průběhu anaerobního rozkladu obsahuje 
převážně metan (50–70 %) a CO2. Bioplyn je možné odebírat ze systému anaerobní degradace 
a použít jej jako palivo (výroba tepla nebo energie). Mezi nejtypičtější zástupce systémů pro 
zpracování živočišných odpadů prostřednictvím anaerobní degradace patří vyhnívací nádrže. 
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Schéma 3.1 - Fáze anaerobní degradace

Hydrolýza

Acidogeneze

Ketogeneze

Methanogeneze

Zdroj: Bitton (2005)
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Vyhnívací nádrže jsou uzavřené systémy anaerobní degradace, kde se vzniklé plyny 
odebírají a ukládají v části, která se nazývá plynojem. Tyto plyny slouží pro pozdější využití 
nebo ke spalování. Bylo vyvinuto několik modelů plynojemů, které zvyšují účinnost systémů 
a snižují náklady na jejich vybavení. 

Mezi hlavní modely patří indické, čínské a kanadské vyhnívací nádrže. Kanadský model 
se v poslední době hodně využívá vzhledem k tomu, že se podařilo vyvinout geomembrány 
usnadňující instalaci vyhnívací nádrže. 

Vyhnívací nádrže vykazují někdy problémy s účinností v důsledku nesprávného řízení 
nebo vlivem neodpovídající teploty prostředí (změna teploty biomasy uvnitř vyhnívací 
nádrže, snižování aktivity mikroorganismů v zimních měsících apod., přičemž optimální 
růstová teplota je 35 oC). V Brazílii je faktor teploty významnější v jižních státech, kde 
převládající podmínky zahrnují širší kolísání teplot a silnější zimy. 

Výroba a využití bioplynu 

Výroba bioplynu z živočišných odpadů závisí nejen na teplotě, pH, zásaditosti a systému 
řízení, ale také na charakteristice samotného odpadu, kterým je substrát podporující růst 
mikroorganismů ve vyhnívací nádrži (tab. 3.1). Rozdíl v kapacitě tvorby bioplynu je spojen 
s několika faktory, např. s výživou zvířat, s jejich zažívací soustavou (která produkuje odpady 
s charakteristickými vlastnostmi) apod. 
 

Tab. 3.1 - Potenciál tvorby bioplynu podle typu org anického 
               živo čišného odpadu

Hnůj/ks/den Bioplyn/hn ůj Bioplyn/VS 1) Bioplyn/ks/den
kg m3/kg m3/kg m3

Skot (500 kg)  10,00 - 15,00 0,038  0,094 - 0,31 0,36
Prasata (90 kg) 2,30 - 2,80 0,079  0,370 - 0,50 0,24
Drůbež (2,5 kg) 0,12 - 0,18 0,050  0,310 - 0,62 0,014
1) VS: Těkavé pevné látky.

Zdroj: Oliveira (1993)

Hospodá řská 
zvířata
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Využití bioplynu pro výrobu tepelné energie 

Hlavními problémy v regionech s vysokou koncentrací hospodářských zvířat jsou:  
- snížení emise skleníkových plynů; 
- nahrazení LPG využitím metanu (CH4) jako zdroje tepelné energie na farmách s chovem 

prasat a drůbeže.  

Z aktuální studie15 vyplývá, že bioplyn vyrobený denně z odpadů cca 400 prasat ve fázi 
ukončení růstu může nahradit LPG jako tepelný zdroj. Bioplyn dokáže generovat dostatek 
tepelné energie pro vytápění hal pro drůbež, přičemž umožňuje udržet teplotu v rozsahu 
požadovaných teplot pro produkci cca 14 400 brojlerů. 

Využití bioplynu pro výrobu elektrické energie 

Chovy prasat produkují velké množství odpadů, které lze upravovat a převádět na 
alternativní zdroj energie – bioplyn – pro účely napájení generátorů elektrické energie. Je 
nicméně nutno zdůraznit, že přes příznivé vyhlídky není využití vyhnívacích nádrží na 
farmách běžné z důvodu chybějících znalostí i technologických informací o takových 
systémech. 

Generování elektrické energie na bázi bioplynu lze rozdělit podle následujících 
technologií, které jsou již k dispozici: 

Sestava generátoru elektrické energie – skládá se z vnitřního spalovacího motoru podle 
Ottova cyklu (líh, benzín nebo nafta), který je upraven tak, aby jako palivo využíval bioplyn, 
a je připojen k samostatnému generátoru elektrické energie. 

Alternativní sestava generátoru elektrické energie – na rozdíl od předcházejícího je 
připojen k asynchronnímu, dvou- nebo čtyřtaktnímu motoru, který po připojení k místní 
elektrorozvodné síti vyrábí elektrickou energii. 

V prvním případě je sestava generátoru nezávislá na místní elektrorozvodné síti. 
Produkuje energii na farmě s využitím oddělené, interní elektrorozvodné sítě. Ve druhém 
případě zařízení vyrábí elektrickou energii pouze tehdy, je-li připojeno k místní 
elektrorozvodné síti a v případě přerušení dodávky přestává pracovat, čímž je odstraněna 
možnost nehod během údržby na externí elektrorozvodné síti. V tomto případě lze 
generovanou energii distribuovat v rámci farmy a do externí sítě, a to až po nejbližší 
transformátor. 

Podle některých zdrojů se průměrná spotřeba energie na farmách pohybuje v rozmezí 
600-1 800 kWh/měsíc (chov prasat s průměrnou denní produkcí 50 m3/den bioplynu). Tato 
úroveň produkce umožňuje farmám dosáhnout soběstačnosti v zajišťování elektrické energie.  

Farma zaměřená na chov prasat, která vyrábí 80–100 m3/den bioplynu, je schopna 
generovat elektřinu z bioplynu v rozsahu přibližně 120-150 kWh/den. Pokud by průměrná 
spotřeba elektrické energie na farmě činila 1 000 kWh/měsíc, farma by měla nevyužitou 
kapacitu výroby energie zhruba 3 000 kWh/měsíc. Aby se investice do výroby bioplynu 
farmáři vyplatila, musel by nalézt způsob, jak využít přebývající energii, nebo jak ji prodat do 
místní elektrorozvodné společnosti. Podle odhadů je takový podnik ekonomicky schůdný, 
pokud kapacita farmy na výrobu bioplynu je 200 m3/den, což by umožňovalo generování 
elektrické energie zhruba ve výši 300 kWh/den. 

                                                 
15

  OLIVEIRA, P. A. V., HIGARASHI, M. M. 2006. Utilização do biogás no aquecimento ambiental de aviário. 
In Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola. 
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Závěr 

Použití vyhnívacích bionádrží na farmách k produkci bioplynu pro výrobu tepla a energie 
je reálnou alternativou, která vzbudila mezi farmáři velký zájem díky možnosti zhodnotit 
živočišné odpady. Nicméně problémy s konečnou likvidací odpadů z vyhnívacích bionádrží je 
nutné technicky řešit tak, aby se zabránilo negativním dopadům na životní prostředí. 
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4 Náklady na produkci bionafty v Brazílii 

Úvod 

Cílem příspěvku bylo stanovit výrobní náklady bionafty vyráběné z různých 
zemědělských surovin v různých geopolitických oblastech Brazílie a v různých výrobních 
kapacitách. Jde o: 
- sóju a slunečnici v oblasti Jih; 
- sóju, slunečnici a podzemnici olejnou v oblasti Jihovýchod; 
- sóju, bavlníkové semeno a slunečnici v oblasti Středozápad; 
- sóju, bavlníkové semeno a ricinové semeno v oblasti Severovýchod; 
- sóju, ricinové semeno a africkou palmu v oblasti Sever. 

Výpočty zahrnovaly tři výrobní kapacity: 10 tis. t, 40 tis. t a 100 tis. t bionafty ročně, 
uvažovány byly pouze integrované průmyslové závody, tj. podniky, které vyrábí olej 
a zároveň produkují bionaftu. 

Hlavním kritériem pro výběr průmyslového závodu byla dostupnost zemědělské suroviny 
k výrobě oleje. Byl proveden detailní výpočet výrobních nákladů jednotlivých surovin 
dodávaných do závodů na výrobu oleje. Současně byly sledovány tržní ceny těchto produktů, 
aby bylo možné provést srovnávací analýzu konečných nákladů na výrobu bionafty 
v závislosti na typu nakupované suroviny. Po provedení analýzy zemědělského sektoru byly 
vypočteny náklady na průmyslové zpracování, rozdělené na fáze drcení suroviny pro výrobu 
oleje a zpracování bionafty. Všechny náklady a výnosy vedlejších produktů v průběhu 
extrakce oleje i výroby bionafty byly do analýzy zahrnuty. 

Analýza nabídky zemědělských surovin 

Pro výpočty nákladů byly využity údaje pětileté časové řady o sklizních pro stanovení 
minimální, průměrné a maximální dodávky každé ze zvažovaných surovin (tab. 4.1). Pětiletá 
časová řada by měla zmírnit dopady odchylek způsobených např. mimořádně špatnými nebo 
nepříznivými klimatickými podmínkami. 
 

Tab. 4.1 - Výroba surovin v období 1999-2004

min max průměr
t/ha

Sója 3 900 10 400 6 880 1,30
Slunečnice 12 614 900 21 340 600 16 041 506 2,39
Sója 2 569 700 4 474 400 3 487 600 2,51
Slunečnice 2 600 3 000 2 820 1,53

Podzemnice olejná 1) 129 000 162 300 144 120 2,19

Podzemnice olejná 2) 18 700 26 500 23 140 0,70
Sója 14 945 300 24 613 100 20 097 720 2,75
Slunečnice 46 300 90 800 63 680 1,48
Bavlna 760 700 1 371 800 1 020 380 2,01
Sója 2 064 000 3 538 900 2 458 820 2,27
Bavlna 127 300 467 500 226 440 0,77
Ricinová semena 68 100 104 500 84 620 0,77
Sója 150 700 913 700 441 700 2,43
Africká palma 361 656 729 184 579 334 14,50

1) Sklizeň probíhala během období dešťů.

2) Sklizeň probíhala během období sucha.

Zdroj dat: Conab (2005) a IBGE (2005)

Jih
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Jedním z hlavních omezení výroby bionafty by mohlo být zajištění dodávky surovin 
v regionech. Ve vybraných regionech byly pro dodávku surovin pro závod na výrobu 
100 tis. t bionafty ročně dostatečné zásoby pouze u sóji a bavlníkových semen. Společně by 
pět závodů vyrobilo 435 tis. m3 (435 mil. litrů) bionafty. Za předpokladu, že by průměrná 
spotřeba nafty v období let 2000-04 byla 37,2 mil. m3/rok, znamenalo by to pokrytí 1,17 % 
poptávky. Nicméně počínaje rokem 2008 musí podle zákona veškerá nafta, která se v Brazílii 
bude prodávat, obsahovat 2 % bionafty, takže odhadovanou poptávku 743 mil. m3 bionafty 
bude nutno zpracovat nejméně v osmi závodech s kapacitou výroby 100 tis. t/rok.  

Metodologické postupy 

Metodologický postup výpočtů nákladů lze rozložit do tří hlavních nákladových položek: 
zemědělské náklady, náklady na drcení suroviny (pro získání oleje) a zpracování bionafty 
(schéma 4.1). 

Zemědělské náklady zahrnují veškeré vstupy do výroby, včetně nákladů souvisejících 
s užíváním půdy a odpisů na strojní vybavení (bez nákladů na technickou asistenci, odměny 
farmářů a investiční kapitál). Výpočty byly provedeny pro sóju, slunečnici, podzemnici 
olejnou, ricinová semena a africkou palmu. V případě bavlníkových semen se při výpočtech 
uvažovaly tržní ceny, nikoliv zemědělské náklady. V druhé fázi výpočtů byly pro všechny 
zemědělské suroviny využity tržní ceny. 
 

Schéma 4.1 - Nákladové položky pro výpo čet náklad ů na bionaftu
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Pro výpočet výrobních nákladů bylo použito kritérium celkových provozních nákladů. 
Podle tohoto kritéria zahrnují výpočty všechny variabilní náklady (vstupy, práce, paliva 
a údržba zařízení), spolu s odpisy strojního zařízení a vybavení. Do nákladů nebyly zahrnuty 
fixní náklady (např. odpisy různých zařízení), odměny a výhodné ceny obchodníků a další 
fixní a částečně fixní náklady, především administrativní náklady. Zahrnuté položky jsou 
dostatečně charakteristické z hlediska výrobních procesů a tudíž se mezi výrobci neliší příliš 
významně. 

Náklady na strojní zařízení a nářadí byly ke každé plodině přiřazeny jako funkce jejich 
doby používání při farmářské činnosti, včetně lidské práce potřebné pro každou činnost. Byly 
zahrnuty rovněž náklady na údržbu, odpisy a náklady na palivo. Pracovní náklady byly 
vypočteny na základě času, který každý pracovník dané plodině věnoval. 
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Pro výpočty byly uvažovány integrované průmyslové závody, tj. výrobní závody, kde se 
provádí fáze drcení i extrakce oleje, a také vlastní výroba bionafty (etylová cesta). Z hlediska 
výroby bionafty byly zvažovány tři závody s výrobní kapacitou 10 tis. t, 40 tis. t a 100 tis. t 
bionafty ročně. Z hlediska fáze drcení byly pro integrované drtičky umístěné v závodech na 
výrobu bionafty o různé velikosti využity stejné průmyslové koeficienty.  

Náklady na zemědělskou produkci, drcení a zpracování bionafty 

V této části je uveden souhrn výrobních nákladů pro sóju, slunečnicová semena, 
podzemnici olejnou, ricinová semena a olej z africké palmy v různých regionech. Pro výpočet 
výrobních nákladů na zpracování rostlinných olejů určených pro výrobu bionafty byly využity 
buďto výrobní náklady nebo tržní ceny zemědělské suroviny. Pokud byla surovina nakoupena 
od právnických osob, byly použity regionální tržní ceny. 

V tab. 4.2 jsou uvedeny výrobní náklady a tržní ceny zemědělských surovin, které byly 
vzaty v úvahu při porovnání konečných cen bionafty. Pro všechny typy závodů na výrobu 
bionafty (10, 40 a 100 tis. t/rok) byly použity stejné náklady na extrakci a stejné průmyslové 
výtěžnosti16. 

Pro sóju, bavlníková semena a ricinová semena byla uvažována technologie chemické 
extrakce. Pro podzemnice olejnou a slunečnicová semena zahrnuje extrakce pouze lisování, 
po němž následuje chemický proces. V případě oleje z africké palmy následuje po lisování 
oleje extrakce vodní párou. 
 

Tab. 4.2 - Výrobní náklady a tržní ceny surovin

BRL/t Kč/t2) BRL/t Kč/t2)

Sója 651,67 5 975,8 576,67 5 288,0
Slunečnicová semena 671,83 6 160,7 338,33 3 102,5
Sója 538,67 4 939,6 565,67 5 187,2
Slunečnicová semena 649,17 5 952,9 351,67 3 224,8
Podzemnice olejná 893,20 8 190,6 1 020,0 9 353,4
Sója 462,00 4 236,5 496,67 4 554,4
Slunečnicová semena 434,33 3 982,8 411,67 3 775,0

Bavlníková semena 3) 214,25 1 964,7
Sója 626,00 5 740,4 476,17 4 366,4
Ricinová semena 620,17 5 686,9 900,00 8 253,0

Bavlníková semena 3) 180,00 1 650,6
Sója 522,67 4 792,9 467,50 4 287,0

Africká palma 4) 135,93 1 246,5 150,00 1 375,5
1) Náklady zahrnují příspěvek na sociální zabezpečení, přepravu a náklady na skladování.

2) Směnný kurz: 9,170 Kč/BRL.

3) Ceny bavlníkových semen: od února do května 2005 .

4) Ceny oleje z africké palmy: pouze pro srpen 2005.

Zdroj: Cepea (2005) (sója a bavlníková semena); Conab (2005) (slunečnicová semena v regionu Středozápad 

           a ricínová semena v regionu Severovýchod); Instituto de Economia Agrícola (2005) (slunečnicová semena 

          a podzemnice olejná, region Jihovýchod); a Paraná (2005)

Jih

Výrobní náklady 1)

Sever

Středozápad

Severovýchod

Jihovýchod 

 sklize ň 2004/05
Průměrná tržní cena

červen 2004- červen 2005Region Surovina

 
 

Pro výpočet nákladů na zpracování bionafty byly použity náklady na neutralizovaný olej 
bez obsahu škrobu. Průmyslové koeficienty se liší v závislosti na kapacitě výroby (10, 40 

                                                 
16

  Průmyslové výtěžnosti: sója - 19 % oleje a 72 % šrotů, bavlníková semena - 16 % oleje a 52 % pokrutin, 
slunečnicová semena - 39 % oleje a 53 % otrub, podzemnice olejná - 44 % oleje a 50 % pokrutin, ricinová 
semena - 42 % oleje a 54 % pokrutin a africká palma - 17 % oleje a 80 % otrub. 
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a 100 tis. t/rok) a ceny některých vstupů použitých při přímé výrobě bionafty se liší 
v závislosti na konkrétním regionu.  

Při všech nákladových propočtech byly brány v úvahu ceny chemických produktů, 
náklady na opravy a údržbu strojních zařízení, pracovní náklady, odpisy a další náklady na 
zpracování. Tyto položky činily celkem 278 BRL/t (2 549,3 Kč/t) pro závod o kapacitě 
10 tis. t/rok, 168,01 BRL/t (1 540,7 Kč/t) pro závod o kapacitě 40 tis. t/rok a 136,00 BRL/t 
(1 247,1 Kč/t) pro závod o kapacitě 100 tis. t/rok. 

Při analýze výroby bionafty je nezbytné vzít v úvahu také vedlejší produkty z extrakce 
oleje a z výrobních procesů bionafty. Za tímto účelem byl uplatněn postup skládající se ze tří 
kroků: 

a) výpočet výrobních nákladů na zemědělské suroviny; 

b) výpočet hodnoty rostlinného oleje; 

c) výpočet nákladů na bionaftu. 

V kroku (a) je možné použít samotné výrobní náklady nebo nákupní cenu suroviny na 
trhu. V kroku (b) výpočet začíná od nákladů suroviny, k nimž se přičítají náklady na 
průmyslové zpracování a odčítají se hodnoty (tržní ceny) vedlejších produktů, čímž se získá 
hodnota rostlinného oleje. V kroku (c) vychází výpočet z hodnoty rostlinného oleje, k níž se 
přičítají průmyslové náklady a odčítá se hodnota vedlejších produktů (tržní ceny), čímž se 
získají náklady na bionaftu. 

V tab. 4.3 jsou shrnuty výrobní náklady průmyslového závodu s kapacitou 40 tis. t/rok.  
 

Tab. 4.3 - Náklady na bionaftu - výrobní závod s ka pacitou 
                 40 tis.t/rok - sklize ň 2004/05

BRL/l Kč/l2) BRL/l Kč/l2)

Sója 1,167 10,701 0,902 8,271
Olej z africké palmy 1,231 11,288 1,324 12,141

Sója 1,67 15,314 0,951 8,721
Ricinová semena 1,585 14,534 2,219 20,348
Bavlníková semena 0,712 6,529 0,712 6,529

Sója 1,247 11,435 1,372 12,581
Ricinová semena 1,61 14,764 1,874 17,185
Slunečnicová semena 1,534 14,067 0,859 7,877

Sója 0,883 8,097 0,952 8,730
Slunečnicová semena 1,034 9,482 1,253 11,490
Bavlníková semena 0,975 8,941 0,975 8,941

Sója 1,786 16,378 1,424 13,058
Slunečnicová semena 1,649 15,121 0,889 8,152
1) Včetně nákladů souvisejících s půdou.

2) Směnný kurz: 9,170 Kč/BRL.

zem. náklad ů na surovinu 1) tržních cen surovin
Náklady na bionaftu vypo čtené na základ ě

Region - komodita

Jih

Sever

Severovýchod

Jihovýchod

Středozápad

 
 

Uvedené hodnoty byly získány na základě výpočtů, při nichž byly použity jednak náklady 
na suroviny vycházející ze zemědělských nákladů včetně nákladů souvisejících s půdou, 



 19 

jednak zisky z možných prodejů hydratovaného lihu, který při zpracování bionafty v určitých 
průmyslových fázích vzniká. 

Závěr 

Výrobní závod o kapacitě 40 tis. t bionafty ročně dosáhl nejlepšího poměru nákladů 
a zisku ve srovnání se ziskem závodu o kapacitě 10 tis. t ročně. Rozdíly nebyly dramaticky 
odlišné ve srovnání se závodem o kapacitě 100 tis. t bionafty ročně, který však vyžaduje 
mnohem větší kapitálové investice, vyšší dodávky surovin a navíc představuje zvýšené 
podnikatelské riziko. 
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5 Etanol, životní prost ředí a technologie 

Úvod 

Hrozící nedostatek ropy předpovídaný pro nadcházející desetiletí motivuje rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie jako je např. biomasa, vodík a solární a větrná energie po celém 
světě. V roce 2005 dosáhla celková celosvětová spotřeba ropy 81,1 mil. barelů denně 
a celkové známé rezervy činí 1 201 mld. barelů, tzn. že by stávající zásoby stačily pro 
nadcházejících 40,6 let. Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů energie je tedy v celosvětovém 
energetickém mixu nezbytný a naléhavý.  

Z celkové světové spotřeby ropy připadá 50 % na dopravu, a z toho tvoří ropa více než 
95 % energetické poptávky. Světová poptávka po ropě má rostoucí tendenci až do roku 2030, 
dokonce i v dopravě, zejména v rozvíjejících se zemích jako jsou Čína a Indie. Proto je 
nalezení alternativního zdroje energie, který by doplnil a nahradil benzín a naftu, záležitostí 
globální bezpečnosti a strategie. 

Biopaliva se stávají přírodní náhradou fosilních paliv v průběhu období globálního 
přechodu od běžných motorů s Ottovým oběhem a naftových motorů k nové technologické 
generaci vozidel. V tomto ohledu se etanol ukázal být jedním z nejživotaschopnějších 
a strategicky nejvhodnějších paliv pro tento přechod a v dlouhodobém horizontu může být 
dokonce zahrnutý i do budoucích technologií. Ve světle rostoucích obav o životní prostředí 
má etanol značné výhody proti fosilním palivům, zejména benzínu, ve všech třech hlavních 
oblastech udržitelného rozvoje, tedy v oblasti ochrany životního prostředí, v oblasti sociální 
a ekonomické. 

Agroenergie představuje nové možnosti pro světové zemědělství a energetiku. Lze ji 
produkovat prakticky ve všech zemích na celém světě, ať už rozvinutých nebo rozvojových, 
a představuje potenciál pro snížení mezinárodní závislosti na ropě. Agroenergie může dále 
pomoci k dosažení lepšího rozdělení příjmů mezi zeměmi a k omezení mezinárodních 
konfliktů souvisejících s energií a současně podporovat udržitelný rozvoj a snižovat 
nezaměstnanost, zejména v zemědělských oblastech. 

Zemědělská fáze 

Každý typ zemědělství má určité dopady na životní prostředí, protože narušuje 
přirozenou dynamiku místní biodiverzity. Prostřednictvím prosazování adekvátních praktik 
řízení a specifických environmentálních kritérií pro každou plodinu a region je možné značně 
omezit případné negativní dopady na životní prostředí a zajistit trvalou udržitelnost pro 
budoucí generace. 

V Brazílii bylo při poslední sklizni cukrové třtiny (2005-06) sklizeno 426 mil. t cukrové 
třtiny, z toho 384 mil. t bylo zpracováno na cukr a líh a zbytek k jiným účelům. Výroba 
cukrové třtiny chrání půdu před erozí a degradací. Cukrová třtina je vysoká víceletá tráva, 
která po sklizni rychle obrůstá, a proto za předpokladu, že se neprovádí vypalování cukrové 
třtiny, je půda nadále chráněna před erozí.  

Na vypalování zbytků cukrové třtiny existují dva názory: 
a) zachování tohoto postupu  
- usnadňuje ruční i mechanické sklízení, zvyšuje efektivitu ruční sklizně a snižuje riziko 

nehod při práci; 
- zachovává zaměstnanost zemědělských pracovníků, zejména nekvalifikovaných; 
- způsobuje intenzivní znečišťování atmosféry oxidy dusíku a síry, oxidem uhelnatým 

a dalšími zplodinami; 
b) zrušení tohoto postupu  
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- vede k vyšší míře využití mechanických sklízecích strojů; 
- přispívá ke zlepšení životního prostředí; 
- vede ke ztrátě pracovních příležitostí.  

Dalším ekologickým problémem je zhutňování půdy. Při použití lehčí, modernější 
mechanizace spolu s rotací plodin a zachováváním strniště na sklizené ploše lze tomuto 
problému zabránit. 

Cukrová třtina vyžaduje méně postřiků pesticidy v porovnání s jinými plodinami, které se 
sázejí na velké ploše, a to zejména díky jejímu přizpůsobení drsným podmínkám a adaptaci 
na půdní a klimatické podmínky v Brazílii.  

Agroenergetika by nemusela nezbytně konkurovat výrobě potravin v Brazílii, a to ani 
v krátkodobém ani v střednědobém horizontu. V případě cukrové třtiny platí, že energie 
a potraviny se pěstují společně.  

Etanol lze vyrábět i z jiných plodin než ze cukrové třtiny, např. z manioku (kasavy), 
kukuřice, čiroku, pšenice a cukrové řepy. Výroba etanolu z jiných surovin byla sice 
podporována ihned po vzniku Státního lihového programu v roce 1975, ale ukázalo se, že 
v porovnání s ostatními zdroji nejlepší výsledky dává cukrová třtina (tab. 7.1). 
 

Tab. 5.1 - Energetická ú činnost r ůzných surovin
                 používaných k výrob ě etanolu

Surovina používaná 
k výrob ě etanolu

Energetická bilance 
(výstup/vstup)

Pšenice (1) 1,2

Kuku řice (USA) (1) 1,3 – 1,8

Cukrová řepa (EU)(1) 1,9

Cukrová t řtina (Brazílie) (2) 8,3

1) F. O. Licht (2004).

2) Macedo (2005).  
 

Jeden hektar cukrové třtiny poskytne v průměru zhruba 6,5 tis. l etanolu. Produkce 
etanolu v Brazílii v období 2005-06 dosáhla 15,8 mil. m3 celkem, z toho 7,7 mil. m3 byl 
bezvodý líh k míchání s benzínem) a 8,1 mil. m3 hydratovaný líh. Domácí trh spotřeboval 
13,5 mil. m3 etanolu a zbytek produkce byl vyvezen. Pro vyrobení 1 mld. l etanolu by bylo 
zapotřebí přibližně 200 tis. ha z. p. Výnosy by se měly v blízké budoucnosti spíše zvyšovat 
vzhledem k zavádění lepších postupů řízení a uplatňování nových technologií. 

Průmyslová fáze 

Při průmyslovém využití cukrové třtiny vzniká velké množství odpadů, které mohou vést 
k závažnému poškození životního prostředí. Dva hlavní odpady průmyslového zpracování 
cukrové třtiny (zbytky po drcení a destilační zbytky) se staly významnými složkami 
výrobního procesu jako celku. Využití těchto zbytků je zásadní podmínkou pro zajištění 
udržitelné produkce cukrové třtiny a výroby etanolu. 

Z celkového množství sklizené cukrové třtiny připadá:  
- jedna třetina na strniště, které se buď vypaluje v průběhu sklizně nebo se nechává na 

místě jako krycí plodina; 
- jedna třetina je tvořena šťávou z cukrové třtiny, která se používá při výrobě lihu a cukru; 
- jedna třetina je pevný zbytek z drcení cukrové třtiny (bagasse). 

Po zpracování šťávy z cukrové třtiny zůstává destilační zbytek. Řadu let se tento 
destilační zbytek nesprávně likvidoval do půdy a do blízkých vodních toků, způsoboval 
snížení aerobních druhů a vedl k eutrofikaci v důsledku nadměrného množství živin. 
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V současné době se ovšem destilační zbytek zapravuje do půdy za kontrolovaných podmínek 
jako organické hnojivo, protože je bohatý na makro- a mikronutriční složky, zejména draslík 
(K2O). Použití destilačního zbytku snižuje potřebu průmyslových hnojiv a tudíž snižuje 
výrobní náklady a do výrobního procesu zahrnuje část, která dříve představovala z hlediska 
životního prostředí prvek externí. 

Podobně jako destilační zbytek, ani zbytek po drcení cukrové třtiny se řadu let nevyužíval 
adekvátně. V současné době se zbytek po drcení používá při výrobě tepelné, mechanické 
anebo elektrické energie, potřebné pro ostatní provozy závodu. Závody se rychle stávají 
soběstačnými a v řadě případů dodávají elektrickou energii do elektrorozvodné sítě. Podle dat 
Státní energetické bilance se produkty z cukrové třtiny podílejí 15,4 % na energetickém mixu 
Brazílie. Zbytek po drcení cukrové třtiny zajišťuje 1,8 % dodávek elektrické energie v zemi. 

Distribuce a spotřeba 
Etanol je biologicky odbouratelný, je mísitelný s vodou, hygroskopický a těkavý. 

Ekologické dopady případných úniků etanolu během skladování a přepravy jsou mnohem 
nižší než u ropy a ropných produktů. Emise znečišťujícího plynu jsou u motorů poháněných 
lihem nižší než v případě benzínu.  

Některé státy stále ještě přidávají do benzínu tetraetylolovo za účelem zvýšení výkonu, 
toto aditivum ovšem není zapotřebí, pokud se použijí směsi bezvodého lihu/benzínu. Dále 
platí, že při použití směsi etanolu a benzínu není nutno používat další aditiva typu MTBE 
(metyl-terc-butyléteru) a ETBE (etyl-terc-butyléteru), čímž se zabrání specifickým dopadům 
těchto emisí na životní prostředí. 

Spotřeba etanolu způsobuje nižší emise oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého a prachových 
částic. Na základě australských studií17 a zabývajících se zkoumáním směsi 10 % 
etanolu/benzínu bylo zjištěno následující snížení emisí: 32 % pro CO, 12 % pro celkový 
obsah uhlovodíků a 7 % pro CO2. Emise oxidů dusíku byly u obou paliv podobné. 

Efekt emisí skleníkových plynů ze spalování paliva s etanolem, zejména oxidu uhličitého, 
je prakticky nulový, protože jsou výsledkem obnovitelného procesu, při kterém se oxid 
uhličitý znovu váže během fotosyntézy při růstu cukrové třtiny.  

Spotřeba směsí etanolu-benzínu nebo čistého etanolu je relativně jednoduchý způsob, jak 
snížit množství skleníkových plynů, zejména v rozvinutých zemích se závazkem vůči 
kjótskému protokolu. 

Pokud se s benzínem smísí méně než 10 % etanolu, není zapotřebí provádět žádné úpravy 
tradičních vozů na benzín, s výjimkou motorů s karburátorem, kde se doporučuje použít směsi 
obsahující méně než 5 % etanolu. V Brazílii je podle zákona od roku 2002 povinná směs 
obsahující 20-25 % etanolu. 

Závěr 

Vyhlídky etanolu jsou slibné na domácím i mezinárodním trhu. Etanol se ukázal být 
důležitou alternativou ropy v celosvětovém měřítku ve srovnání s jinými zdroji. Neustálý 
výzkum zaměřený na komerční vývoj technologií výroby alkoholu z celulózy, stejně jako na 
biotechnologie, slibuje v příštích desetiletích nové podněty pro výrobu etanolu 
v celosvětovém měřítku. Etanol je konkurenceschopný a strategicky důležitý a přispívá ke 
snižování poptávky po fosilních palivech. Umožňuje vytvořit čistší a obnovitelný energetický 
mix, může napomáhat vytvářet pracovní místa a výdělkové příležitosti a zajišťuje udržitelnost 
životního prostředí pro příští generace. 

                                                 
17

  Apace Reserch. Intensive yield trial of ethanol/petrol blend in vehicles. Sydney 1998. 
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6 Výroba palivového lihu z uhlohydrát ů 

Úvod 

Od počátků automobilového průmyslu byl etanol považován za perspektivní palivo. 
Motor Henryho Forda byl konstruován tak, aby pracoval na benzín i etanol. Benzín časem 
zlevnil a stal se dostupnějším, zatímco alkohol zaostával až do ekonomické krize v roce 1929 
a ropné krize v 70. letech. Počátečním impulzem pro výrobu etanolu proto byly politické 
důvody. V dnešní době je jeho výroba motivována důrazem na snižování znečištění životního 
prostředí a omezení globálního oteplování. Ačkoli výroba etanolu z cukrové třtiny je 
v Brazílii velmi úspěšná, v budoucnu bude nutné uvažovat i o jiných surovinách, které 
umožní výrobu etanolu také v jiných oblastech, které nejsou vhodné pro pěstování cukrové 
třtiny.  

Etylalkohol (etanol) je bezbarvá kapalina s ostrým zápachem, snadno hoří modrým 
plamenem a je vysoce hygroskopická. Bezvodý alkohol je dokonale ředitelný v různých 
organických a minerálních látkách, například esterech, karburetantech, ketonech atd. Jeho 
ředitelnost se snižuje se vzrůstajícím obsahem vody. V roztoku s vodou má bod mrazu nižší 
než voda. 

Etanol je vynikající palivo pro automobily. Jeho oktanové číslo je vyšší a tlak výparů 
nižší než u benzínu, což přináší nižší výparné emise. Je hůře vznětlivý než benzín za 
přítomnosti vzduchu, což omezuje množství požárů ve vozidlech. Výhřevnost bezvodého 
etanolu se pohybuje v rozpětí 21,2-23,4 MJ/l, proti 30,1-34,9 MJ/l u benzínu. 

Vlastnosti etanolu jako paliva vedly v Brazílii k vývoji automobilů poháněných čistým 
etanolem nebo směsí etanolu s benzínem. Do roku 1988 prodával automobilový průmysl 
(GM, Ford, Volkswagen, Fiat) takové automobily pouze s karburátorem. V současnosti jsou 
dostupné tyto automobily i s elektronickými vstřikovacími systémy. Poslední novinkou jsou 
automobily s flexibilním využitím paliva, tj. automobily, které mohou jezdit jak na benzín, 
tak na etanol. 

V Brazílii se používají dva typy etanolu: bezvodý líh a hydratovaný líh. Bezvodý líh 
obsahuje méně vody a je vhodnější k míchání s benzínem. Přidání palivového lihu do benzínu 
zvyšuje objem paliva o 2 %. Proto 102 l směsi bezvodého lihu a benzínu obsahuje 81,6 l 
benzínu a 20,4 l bezvodého lihu a výkonem odpovídá 100 litrům čistého benzínu. Těchto 
20,4 l bezvodého lihu proto může ušetřit 18,4 l benzínu. Bezvodý líh díky svému vysokému 
oktanovému číslu slouží jako přísada ke zvýšení oktanového čísla benzínu. Ukázal se jako 
vhodná náhrada tetraetylu olova a MTBE a umožnil omezit škodlivé vlivy těchto produktů na 
životní prostředí. 

Hydratovaný líh je vhodný pro vozidla poháněná výhradně lihem a pro vozidla 
s flexibilním pohonem. Jeho výroba vyžaduje méně technických zařízení, a proto je 
hydratovaný líh v průměru o 4,5 % levnější než bezvodý líh. Výkony motorů poháněných 
hydratovaným lihem jsou o 20-27 % nižší než u benzínových motorů. To znamená, že 
objemová spotřeba lihu bude v tomto poměru odpovídat i každému kilometru ujetému na 
benzín. Aby byl tento rozdíl kompenzován, je aktuální cena lihu o 21,4 % nižší než u benzínu. 
Hlavní vlastnosti lihu a benzínu jsou shrnuty v tab. 5.1. 
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Tab. 6.1 - Vlastnosti a charakteristika paliv
Benzín Líh

Měrné teplo (kJ/kg) 34 900 26 700
Oktanové číslo (RON/MON) 1) 91/80 109/98
Latentní výparné teplo (kJ/kg) 376 - 502 903

Zápalná teplota ( oC) 220 420
Stechiometrický pom ěr vzduch/palivo 14,5 9

1) Výzkumné oktanové číslo (RON), motorové oktanové číslo (MON).

Zdroj: Goldemberg and Macendo (1994)  
 

Historické souvislosti 

V roce 1975 vznikl v Brazílii Státní lihový program (Proalcool) s 5 základními cíli: 
- Ušetřit devizové prostředky omezením importu ropy pro výrobu benzínu a surovin. 
- Omezit nerovnost příjmů mezi regiony rozšířením produkce v oblastech s vysokou 

nezaměstnaností.  
- Snížit individuální nerovnost příjmů zvýšením zaměstnanosti v zemědělském 

sektoru. 
- Zvýšit domácí produkci intenzivnějším využíváním půdy a práce. 
- Rozšířit domácí výrobu zemědělských strojů, zpracovatelské kapacity, apod. 

prostřednictvím zvýšení poptávky po biolihu. 

Během první fáze programu Proalcool nebyly zvažovány žádné ekologické cíle, ty se 
objevily až o řadu let později. Kromě cukrové třtiny se uvažovalo o výrobě lihu z jiných 
zemědělských surovin (např. manioku).  

Po více než třiceti letech od zahájení programu Proalcool. Brazílie opět rozšiřuje 
produkci cukrové třtiny za účelem zajištění alternativní dodávky paliv v širokém měřítku. 
Novým impulsem pro zvýšení domácí spotřeby biolihu byla technologie flexibilních vozů. 
Tyto automobily, které fungují na benzín, biolíh nebo směs obou paliv, byly v Brazílii 
uvedeny na trh v březnu roku 2003 a rychle si získaly své spotřebitele. Flexibilní automobily 
byly přijaty mnohem snadněji, než jak se v automobilovém průmyslu očekávalo, a prodej 
kombinovaných vozidel již překonal prodej aut na benzín. Kombinované automobily 
představují 49,5 % všech prodaných automobilů a lehkých komerčních vozidel, zatímco podle 
Národní asociace výrobců automobilů benzínové automobily představují jen 43,3 %. Podle 
odhadu Komory pro cukrovarnický a lihovarnický sektor Brazílie z roku 2005 se 
předpokládalo, že tržní podíl nové technologie v roce 2006 dosáhne 75 % z celkového počtu 
prodaných automobilů. 

Ekologické a ekonomické aspekty 

Hlavní výhodou etanolu ve srovnání s benzínem je, že se jedná o obnovitelný zdroj 
energie a méně znečišťující palivo. Nejdůležitější skutečností je to, že CO2, který se uvolňuje 
při spalování etanolu, se v nedávné době podařilo vázat prostřednictvím pěstování cukrové 
třtiny, používanou pro výrobu etanolu. Lze tedy tvrdit, že používání etanolu nepřispívá ke 
globálnímu oteplování.  

Nicméně energie (většinou pocházející z fosilních paliv) je vyžadována ve všech fázích 
výrobního procesu tj. při zemědělském zpracování suroviny (obdělávání, hnojení a sklizeň), 
při fermentaci šťávy z cukrové třtiny a její přeměně na etanol a při destilaci. Jelikož zbytek po 
drcení cukrové třtiny se v Brazílii používá jako palivo, energie generovaná vyrobeným 
etanolem je téměř dvojnásobná v porovnání s energií potřebnou pro jeho výrobu. 

Počáteční kritika výroby etanolu se v Brazílii soustředila na nízkou účinnost výrobního 
procesu a na ekologické problémy spojené s pěstováním cukrové třtiny. Pokrok dosažený 
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v Brazílii v oblasti výroby etanolu umožnil roční nárůst zhruba o 4 %. Náklady se daří 
snižovat zhruba o 3 % ročně díky vylepšeným odrůdám cukrové třtiny, adekvátnějším 
technologiím a zlepšení procesů průmyslové fermentace, extrakce a destilace. 

V souvislosti s ekologickými problémy, které jsou dány intenzivnějšími režimy 
obdělávání, které se při pěstování cukrové třtiny používají, je možné konstatovat, že cukrová 
třtina může být významným příkladem udržitelného zemědělství. Jde o zemědělskou aktivitu 
vyznačující se celosvětově jedním z nejnižších indexů půdní eroze. Využití pesticidů 
a průmyslových hnojiv patří v případě cukrové třtiny rovněž k nejnižším ve světě, jelikož 
biologická kontrola škůdců a hnojení a zavlažování s využitím zbytků z průmyslového 
zpracování cukrové třtiny jsou zcela běžné.  

Počáteční problémy s ochranou půdy a vody se podařilo vyřešit rychlým růstem plodin, 
uplatněním systému rotace plodin a vícenásobnou sklizní. Na plantážích cukrové třtiny se 
voda dodává pomocí různých toků generovaných výrobním procesem a prostřednictvím 
dešťových srážek. Znečištění způsobované cukrovary se podařilo rapidně omezit, jelikož 
bagasse (tj. zbytek po drcení) se začal používat jako palivo a destilační zbytky a filtrační 
koláče jako hnojivo.  

Výrobní postupy 

Pro výrobu etanolu se používají dva různé postupy: chemická syntéza a fermentace. 

Při chemické syntéze se etanol získává z nenasycených uhlovodanů, např. z etylénu 
a acetylénu, a dále z ropných plynů a klasického uhlí. Posledně zmíněná možnost je 
ekonomicky významná pouze v zemích s velkými ropnými zásobami a s vyspělým 
petrochemickým průmyslem. Takto získaný etanol se samozřejmě nevyrábí z obnovitelných 
zdrojů surovin, ani jej nelze považovat za alternativní palivo. 

V důsledku toho je preferovanou cestou získávání etanolu v Brazílii a ve většině dalších 
zemí fermentace. Fermentaci lze rozdělit do tří fází: příprava substrátu, fermentace a destilace 
fermentátu. Během přípravy substrátu se surovina upravuje tak, aby se získaly 
fermentovatelné cukry. Fermentace je proces, při kterém zúčastněné mikroorganismy 
přeměňují uhlovodíky na etanol a oxid uhličitý. Následně se etanol odděluje od fermentační 
hmoty a čistí se prostřednictvím destilace. 

Suroviny 

Pro výrobu alkoholu lze použít jakýkoliv produkt, který obsahuje vyšší množství 
uhlovodanů. Ekonomická schůdnost výroby etanolu nicméně závisí na objemu výroby, 
průmyslové výtěžnosti a výrobních nákladech. Potenciální suroviny lze rozdělit do tří skupin 
v závislosti na typu uhlovodanů. 

Suroviny na bázi cukrů obsahují monosacharidy (se 6 uhlíkovými atomy) nebo 
disacharidy (se 12 uhlíkovými atomy), např. glukóza, fruktóza a maltóza. Monosacharidy se 
nacházejí pouze v ovocných šťávách a podléhají přímé fermentaci. Používají se pouze 
k výrobě etanolu v nápojích typu vína a moštu. Disacharidy se fermentují po hydrolýze 
pomocí enzymu, který se nazývá invertáza (sacharáza) a je produkován přímo fermentačními 
činiteli, tedy kvasinkami. Zdrojem je např. cukrová třtina, cukrová řepa, melasa, med a ovoce. 

Suroviny na bázi škrobů obsahují polysacharidy, např. škrob a inulin, které lze štěpit na 
glukózu prostřednictvím kyselé hydrolýzy nebo působením enzymů. Jsou to např. některé 
obiloviny (pšenice, ječmen, kukuřice, čirok), kořenové a hlíznaté plodiny (brambory, sladké 
brambory) apod. 

Suroviny na bázi celulózy, i když jsou k dispozici ve velkém množství, nelze přímo 
použít při výrobě etanolu, protože vyžadují komplexní proces kyselé hydrolýzy, aby mohla 
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proběhnout následná fermentace (např. sláma, dřevo, zemědělské odpady a odpady 
z papírenského průmyslu. 

V tab. 6.2 jsou uvedeny příklady zemědělských surovin a jejich potenciál ve vztahu 
k výrobě bioetanolu. 
 

Tab. 6.2 - Potenciál n ěkterých cukernatých a škrobovitých 
                surovin z hlediska uhlovodík ů a ethanolu

Surovina

Celkové 
množství 

uhlovodík ů 
(%)

Hektarový 
výnos 
(t/ha)

Produktivita 
uhlovodík ů 

(t/ha)

Potenciál 
etanolu 
(m3/ha)

Brambory 12,0 20,0 2,4 1,6
Sladké 
brambory 26,1 17,0 4,4 3,2
Cukrová řepa

15,0 15,0 2,2 1,6
Cukrová 
třtina  12,0 - 17,0 77,0 9,2 - 13,0 6,0 - 9,01)

Maniok 34,0 13,5 6,8 4,9
Kuku řice 66,0 3,5 2,3 1,6
Čirok 67,0 2,3 1,6 1,1
Pšenice 65,0 2,3 1,5 1,1
1) Skutečná výroba ethanolu z cukrové třtiny.

Zdroj: Leonel a Cereda (2002); BNDES (2003); IBGE (2006)  
 

Závěr 

Kromě ekonomických otázek jsou obecně uznávanými výhodami etanolu i ekologické 
dopady na životní prostředí, ať už je používán samostatně jako hydratovaný líh nebo ve 
bezvodé formě smíchaný s benzínem. V obou případech má líh velkou výhodu v tom, že 
snižuje emise oxidu uhelnatého a není nutné používat jako aditivum tetraetyl olova, který je 
jedním z nejvíce znečisťujících toxických látek. Díky využívání etanolu Brazílie nepřispívá 
k nárůstu skleníkového efektu a jako první země používání tetraetylu olova zakázala. Etanol 
jako palivo pomáhá omezovat emise primárních znečisťujících látek. Významně také snižuje 
emise tzv. reaktivních znečisťujících látek. Obecně platí, že etanol produkuje „čistou“ energii.  

V současnosti je etanol vyráběn ze substrátů, jako je cukrová třtina a kukuřičný škrob. 
Tyto potravinářské plodiny mají základ v zemědělské výrobě a tvoří až 40 % nákladů na 
výrobu etanolu. Komplexní využití stávajících technologií a další technologický rozvoj spolu 
s využitím zejména lignocelulózových surovin by měl výrobu etanolu v budoucnu učinit ještě 
výhodnější, a tím i hospodárnější. 
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7 Agroenergie pro automobily 

Zatímco celý svět se snaží získat nezávislost na ropě, kterou momentálně používá téměř 
miliarda vozidel a která se jednoho dne nevyhnutelně vyčerpá, Brazílie počátkem roku 2006 
snížila množství lihu přidávaného do benzínu, protože spotřeba čistého lihu vzrostla díky jeho 
nízkým cenám a použitelnosti ve vozidlech s flexibilním pohonem natolik, že výroba 
nestačila uspokojovat poptávku. Avšak již po několika měsících vzrostla výroba lihu tak 
rychle, že lze v krátké době očekávat vyrovnání nabídky s poptávkou.  

Míchání nových produktů s tradičními palivy by bylo nejrychlejší cestou k prodloužení 
dostupnosti ropných produktů a používání stávajících vozidel, jelikož 10 % lihu v benzínu 
nebo 5 % rostlinného oleje v naftě by ušetřilo velké množství ropy. 

Je obtížné říci, jestli v budoucnosti budou vozidla absolutně nehlučná, s elektromotory 
neznečišťující životní prostředí, nebo jestli se k výrobě energie bude používat vodík, který 
bude získáván udržitelným způsobem nepoškozujícím životní prostředí. 

Zatím počet vozidel využívajících ropné produkty jako paliva stále roste (např. vývoj 
v Číně a Indii a růstový potenciál v celém rozvojovém světě) a světový automobilový průmysl 
pokračuje ve výrobě tempem 65 mil. vozidel ročně, vozidel vybavených spalovacími motory, 
které znečišťují prostředí a jsou termodynamicky nevyhovující, přestože jsou spolehlivá a 
dostupná. To znamená, že namísto snižování spotřeby ropy se lidstvo rychle pohybuje 
opačným směrem. 

Brazílie vyrábí téměř 1,5 mil. lehkých vozidel ročně pro domácí trh. Tato vozidla jsou 
sice vybavena spalovací motory, ale s úpravou na spalování čistého etanolu nebo benzínu 
smíchaného s více než 20 % etanolu. Dokonce i naftové motory používané v nákladních 
autech, autobusech nebo v malých nákladních vozidlech budou spalovat naftu s obsahem 
2-5 % transesterifikovaného rostlinného oleje (bez obsahu glycerinu) a v budoucnu by se 
tento obsah měl zvýšit na 15-20 %, příp. až na 100 %. 

Uvedení vozidel s flexibilním pohonem v březnu 2003 (tzv. dvoupalivová vozidla) 
představovalo mezník v historii energetického mixu Brazílie a zlomový bod na trhu 
alternativních paliv. Po několika úspěšných letech s programem Proalcool, který v letech 
1975-92 inicioval výrobu 5 mil. vozidel poháněných etanolem, brazilský automobilový 
průmysl vyrobil za tři roky 1,5 mil. vozidel s flexibilním pohonem za ceny odpovídající 
konvenčním vozidlům. 

Díky rozšíření flexibilních vozidel a konkurenceschopným cenám etanolu ve srovnání 
s benzínem dostala výroba etanolu mohutný impuls a začala vzrůstat tempem 10 % ročně. 

Poslední roky byly provázeny prudkým růstem cen ropy na mezinárodních trzích, což 
znevýhodnilo brazilské ropné rafinérie proti lihu, protože vozidla s flexibilním pohonem 
umožňují snadno přecházet z lihu na benzín a naopak. 

Od objevení přímé souvislosti mezi teplotními změnami Země a plyny produkovanými 
při spalování fosilních paliv, které vedlo řadu vyspělých zemí k podpisu Kjótského protokolu, 
ve kterém se zavázaly ke snížení emisí plynů, hledá vědecká komunita alternativní zdroje 
energie pro pohon vozidel, které by nepřispívaly ke globálnímu oteplování. 

Důležitou roli v tom mají obnovitelná paliva vyráběná z biomasy, zejména líh. Výraz 
„obnovitelná paliva“ označuje paliva vyráběná ze zemědělských plodin nebo fermentací 
organické hmoty. Na rozdíl od fosilních paliv (ropa a zemní plyn), které po jejich konečném 
vyčerpání nelze znovu získat, mohou lidé vždy znovu vyprodukovat další obnovitelná paliva 
a uspokojit tak své potřeby. Koncept obnovitelných paliv je důležitý i pro řešení problematiky 
globálního oteplování. Jde o skutečnost, že plynný CO2 uvolňovaný do ovzduší při spalování 
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paliva a způsobující oteplování atmosféry je znovu vázán při fotosyntéze rostlinami, které 
slouží k výrobě obnovitelných paliv a tudíž neohrožuje životní prostředí. 

Všechny probíhající výzkumy směřuji ke stejnému řešení, kterým je využití 
elektromotorů. Jsou účinné, nehlučné, silné, neznečišťují prostředí a jsou jednoduché. 
Nicméně zůstávají nezodpovězené dvě otázky: jak vyrábět elektřinu k pohonu vozidel 
bezpečným způsobem, který neznečisťuje prostředí, a jak mají tato vozidla nést takové 
množství energie, která by jim umožnila dostatečný dojezd. 

V současnosti převládá názor, že nejvhodnějším způsobem je iontová výměna při 
průchodu vodíku soustavou elektrolytických membrán (tzv. palivový článek), spolu 
s katalytickým reformérem, který umožňuje získávat vodík z látek bohatých na vodík, jako je 
zemní plyn (bohatý na metan), nebo kapalina, tj. alkohol (metanol nebo etanol) jako snadno 
přepravitelné palivo. Vědci se snaží vyvinout takové řešení, které by vzhledem k nízké 
hustotě a výbušnosti alkoholu nevyžadovalo převážení vodíkových lahví přímo ve vozidle. 

Brazílie nahrazuje současná vozidla svého vozového parku flexibilnějšími automobily, 
které mohou využívat benzín nebo líh, což umožňuje přechod z jednoho paliva na druhé 
v závislosti na cenách a dostupnosti. Zavádí také směs rostlinného oleje a nafty, která při 
rostoucí produkci a dostatečném rozšíření bionafty sníží závislost na ropě. Budoucí 
automobilové technologie proto představují obrovské možnosti využití obnovitelných paliv.  
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Závěry 

Brazílie je jedna z hlavních světových velmocí ve výrobě a využití obnovitelných zdrojů 
energie. V této oblasti hraje hlavní roli zemědělský sektor, ať jde o dřevo (dřevěné uhlí 
a palivové dřevo se podílí 13,2 % na primárních zdrojích energie) nebo cukrovou třtinu (jejíž 
využití představuje 13,5 % těchto zdrojů). Brazilská vláda pomocí státních programů pro 
podporu výroby a využití biopaliv vytváří nezbytné podmínky pro udržení vedoucí pozice ve 
využití obnovitelných zdrojů energie ve světě. Současně sleduje cíl vytvořit podmínky pro 
konkurenceschopné začlenění rodinných farem a drobných rolníků do výrobního řetězce.  

Cukrovarnický a lihovarnický průmysl Brazílie se nachází v příznivém období. Existuje 
vysoká poptávka po jejich produktech, zejména na zahraničních trzích. Scénáře vývoje 
mezinárodního trhu vykazují velmi příznivé trendy zejména pro bezvodý líh. Přesto však toto 
odvětví musí čelit problémům spojeným s důvěryhodností, dodavateli, technologickým 
rozvojem a logistikou. Očekává se, že se v budoucnosti objeví ekologicky přijatelnější 
alternativy, kde již nebude využití lihu a jiných kapalných paliv konkurenceschopné. Tato 
nová řešení nebudou pravděpodobně k dispozici dříve než za 20 nebo 30 let.  

Významnou oblastí, na níž je zaměřena pozornost v Brazílii, je využívání živočišných 
odpadů. Použití vyhnívacích bionádrží na farmách k produkci bioplynu pro výrobu tepla 
a energie je reálnou alternativou, která vzbudila mezi farmáři velký zájem díky možnosti 
zhodnotit živočišné odpady. Nicméně problémy s konečnou likvidací odpadů z vyhnívacích 
bionádrží je nutné technicky řešit tak, aby se zabránilo negativním dopadům na životní 
prostředí. 

Z hlediska konkurenceschopnosti výroby biopaliv představuje Brazílie absolutní 
světovou špičku. Jde o kombinaci příznivých podmínek pro pěstování vhodných 
zemědělských surovin pro výrobu bioetanolu (např. cukrové třtiny) a bionafty (sóji, 
slunečnice, africké palmy apod.) a nízkých výrobních nákladů spojených zejména s levnou 
pracovní sílou. Výrobní náklady na bioetanol z cukrové třtiny v Brazílii jsou více než 
dvojnásobně nižší než výrobní náklady bioetanolu z ostatních surovin (kukuřice, cukrová řepa 
apod.) v USA nebo v Evropě.  

Bioetanol se ukazuje být důležitou alternativou ropy v celosvětovém měřítku ve srovnání 
s jinými zdroji. Bioetanol je konkurenceschopný a strategicky důležitý a přispívá ke snižování 
poptávky po fosilních palivech. Umožňuje vytvořit čistší a obnovitelný energetický mix, 
pomáhá vytvářet pracovní místa a výdělkové příležitosti a zajišťuje udržitelnost životního 
prostředí pro příští generace. 

Kromě ekonomických otázek jsou obecně uznávanými výhodami etanolu i ekologické 
dopady na životní prostředí, ať už je používán samostatně jako hydratovaný líh nebo ve 
bezvodé formě smíchaný s benzínem. V obou případech má líh velkou výhodu v tom, že 
snižuje emise oxidu uhličitého a eliminuje používání tetraetylu olova, který je jedním 
z nejvíce znečisťujících toxických látek. Díky využívání etanolu Brazílie nepřispívá k nárůstu 
skleníkového efektu a jako první země na světě používání tetraetylu olova zakázala. Etanol 
jako palivo pomáhá omezovat emise primárních znečisťujících látek. Obecně platí, že etanol 
produkuje „čistou“ energii. V současnosti je etanol vyráběn ze substrátů, jako je např. cukrová 
třtina a kukuřičný škrob. Tyto suroviny mají základ v zemědělské výrobě a tvoří až 40 % 
nákladů na výrobu etanolu. Komplexní využití stávajících technologií a další technologický 
rozvoj spolu s využitím zejména lignocelulózových surovin by měl výrobu etanolu 
v budoucnu učinit ještě výhodnější, a tím i hospodárnější. 

Brazílie nahrazuje současná vozidla svého vozového parku flexibilnějšími automobily, 
které mohou využívat benzín nebo líh v závislosti na cenách a dostupnosti. Podporuje rostoucí 
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produkci a dostatečné rozšíření bionafty s cílem snižování závislosti na ropě. Budoucí 
automobilové technologie představují značné možnosti využití obnovitelných paliv. 

 

Informační studie vznikla v rámci institucionální podpory výzkumného záměru 
MZE0002725101 „Analýza a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti zemědělství 
a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského modelu zemědělství“. 
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Příloha 

Biopaliva v EU 
Ceny ropy neustále rostou a postupující globální oteplování vyvolává stále naléhavější 

potřebu snižování emisí skleníkových plynů. V posledních letech proto nabývá na významu 
vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů paliv. Jednou z perspektivních cest, po níž se již vydala 
řada zemí, je výroba bioetanolu18. 

Bioetanol může být využíván různým způsobem. Hydratovaný etanol (95 % lihu a 5 % 
vody) slouží přímo jako náhražka benzínu v automobilech s upraveným motorem. Proti tomu 
bezvodý (dehydrovaný) etanol téměř žádnou vodu neobsahuje (obsah lihu dosahuje nejméně 
99 %). Tento etanol se pak mísí s běžným palivem v poměru od 5 % (označení benzín E5) do 
85 % (benzín E85).  

Benzín E5 lze využívat v moderních motorech bez úpravy, směsi s vyšším procentem 
bioetanolu již vyžadují úpravy motoru, které se provádějí u tzv. vozidel na flexibilní palivo 
(technologie flexifuel). Bioetanol se používá také při výrobě ETBE (etyl-tercium-butyl-éter) 
jako aditivum do konvenčního benzínu. 

Důvody pro využívání etanolu jsou dnes převážně ekologické. Z mnoha studií totiž 
vyplývá, že používáním bioetanolu a technologie flexifuel je možné snížit emise CO2 až 
o 80 % ve srovnání s konvečním zážehovým motorem. Spalování etanolu neobsahujícího síru 
produkuje méně toxických emisí. V neposlední řadě je bioetanol obnovitelným zdrojem, který 
snižuje závislost na stále dražší ropě a vytváří nové pracovní příležitosti v zemědělském 
sektoru. 

První rozmach používání bioetanolu nastal v 70. letech 20. století v Brazílii. Posléze se 
bioetanol dostal do popředí celosvětového zájmu, k čemuž největší měrou přispěl prudký růst 
ceny ropy. Např. v USA se každý rok buduje více než 30 objektů pro výrobu bioetanolu. 
První továrny zahájily provoz i v jihovýchodní Asii, a to včetně největší továrny na světě 
postavené v čínském Jilinu. 

V Evropě, která je tradičním producentem bionafty, se plánuje výstavba řady závodů na 
výrobu bioetanolu. V Evropě převládá benzín E85 (85 % bioetanolu a 15 % bezolovnatého 
benzínu). Oxid uhličitý, který vyprodukují vozy jezdící na E85, bude díky fotosyntéze opět 
vázán rostlinami pěstovanými na výrobu tohoto paliva, čímž se koloběh CO2 v rámci 
životního prostředí prakticky uzavře. 

Současnými největšími výrobci bioetanolu ve světě jsou USA a Brazílie. Evropa se 
s nimi svou produkcí tohoto paliva zatím nemůže měřit. Na světové konferenci o biopalivech 
v Seville uvedl generální tajemník Evropské asociace pro bioetanol R. Vierhout, že v roce 
2006 se produkce bioetanolu v EU zvýšila o 71 % a dosáhla hodnoty 1,56 mld. l (1,24 mil. t), 
stále však zůstává pozadu za produkcí USA. Příslibem do budoucna je bruselská dohoda 
o standardu E5 (5 % bioetanolu v palivech), kterou EU zavedla od roku 2007. 

Podle autorů Aragrande a Canali19. udává směrnice 2003/30/ES Evropského parlamentu, 
že členské státy (ČS) musí na svých trzích dosáhnout minimální relaci biopaliv na bázi 
národních indikativních cílů. Referenční hodnoty těchto cílů byly stanoveny na 2 % v roce 

                                                 
18

 Bioetanol je alkohol, který se vyrábí z biomasy obsahující škrob (obiloviny, kukuřice a hlízy – např. maniok) 
nebo cukr (cukrová řepa a cukrová třtina), příp. v budoucnu i z celulózy nebo rostlinného odpadu. Bioetanol 
je čisté a obnovitelné palivo (resp. aditivum do fosilních paliv), jež se používá ve spalovacích motorech. 

19
  Aragrande M., Canali M.: Bio-fuels vs food competition for agricultural resources: analysis of impacts on 

the EU farming system. Mezinárodní konference AIEA2-USDA: The Economic Impact of Public Support to 
Agriculture, červen 2008, Bologna, Itálie. 
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2005 a 5,75 % v roce 2010 (přepočtené na obsah energie benzínu a nafty pro dopravní účely 
v ČS). Přestože cíl pro rok 2005 nebyl splněn (za EU-25 bylo dosaženo v průměru cca 1 %), 
Evropská rada v souladu s EK potvrdila pro rok 2007 výše uvedený a pravděpodobně 
nedosažitelný cíl 5,75 % (nejrealističtější se jeví odhad 3,9 %) a udala nový, ještě 
ambicióznější cíl - podíl biopaliv pro silniční dopravu v roce 2020 by se měl zvýšit na 10 %. 

V roce 2010 je odhadována spotřeba tekutých paliv celkem v silniční dopravě EU-27 na 
309,88 mil. t (v hodnotě ekvivalentu oleje20), z toho na biopaliva v cílové hodnotě 5,75 % pro 
rok 2010 připadá spotřeba 17,82 mil. t (tj. v přepočtu 746,01 PJ). Čistá kalorická hodnota 
produkce biopaliv v EU v roce 2006 činila 214,87 PJ. Pro rok 2007 činí odhad 235–240 PJ, 
z toho cca 85 % z bionafty a 15 % z bioetanolu.  

Tab. I ukazuje předpokládanou produkci bioetanolu v EU v roce 2010 v jednotlivých 
zemích. Pro výpočty byly uvažovány pouze komodity pěstované v EU: pšenice, ječmen, žito, 
kukuřice a cukrovka pro bioetanol a řepka, slunečnice a sója pro bionaftu. Celková produkce 
v roce 2010 pro EU se předpokládá ve výši 9,31 mil. t bioetanolu (zejména z pšenice - 40 % 
a kukuřice - 22 %) a 13,93 mil. t bionafty (hlavně z řepky - 73 %). Tato výrobní kapacita 
odpovídá stanovené cílové hodnotě 5,75 %, z čehož 66 % připadá na bionaftu, zbytek na 
bioetanol. 
 

                                                 
20

  1tuna paliva v hodnotě ekvivalentu oleje = 41,868 GJ = 0,041868 PJ. 
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Tab. I - Plánovaná produkce biopaliva v EU v roce 2 010 (mil. t)
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Rakousko 0,14  -  -  - 0,02 0,16 0,21 0,15  - 0,36
Belgie 0,25 0,25  -  - 0,21 0,71 0,78  -  - 0,78
Bulharsko 0,02 0,02  -  -  - 0,03 0,17 0,18 0,06 0,41
Kypr  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Česko 0,17 0,11  - 0,06 0,11 0,45 0,31  -  - 0,31
Dánsko 0,35  -  - 0,07 0,42  -  -  -  -
Estonsko  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Finsko  - 0,29  -  - 0,05 0,34 0,15  -  - 0,15
Francie 0,62  -  -  - 0,70 1,32 0,98  -  - 0,98
Německo 0,28 0,14 0,16  - 0,32 0,90 3,60  -  - 3,60
Řecko 0,07  -  -  - 0,07 0,14 0,06  - 0,06
Maďarsko  -  -  - 1,23  - 1,23 0,01 0,01  - 0,02
Irsko  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Itálie 0,06 0,06  - 0,44 0,03 0,59 0,63 0,11 0,30 1,04
Lotyšsko 0,05  - 0,05  -  - 0,10 0,16  -  - 0,16
Litva 0,17  - 0,19  -  - 0,36 0,21  -  - 0,21
Lucembursko  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Malta  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Nizozemsko 0,35  -  -  - 0,01 0,36 0,51  -  - 0,51
Polsko 0,06 0,06  -  -  - 0,12 0,23 0,01  - 0,24
Portugalsko 0,08 0,08  -  -  - 0,16  - 0,15  - 0,15
Rumunsko  -  -  - 0,16  - 0,16 0,09 0,09 0,03 0,21
Slovensko  -  -  - 0,10  - 0,10  -  -  -  - 
Slovinsko 0,02  - 0,02  - 0,04  -  -  -  - 
Španělsko 0,62 0,50  -  -  - 1,12 1,48 1,09 1,51 4,08
Švédsko 0,16  -  -  -  - 0,16 0,04  -  - 0,04
Velká Británie 0,29  -  -  - 0,05 0,34 0,62  -  - 0,62
EU 27 3,76 1,51 0,40 2,01 1,64 9,31 10,18 1,85 1,90 13,93
Zdroj: Aragrande M., Canali M.

Země

Výroba bioetanolu z komodity Výroba bionafty z komod ity

 
 

Jak dále vyplývá z tab. I, na produkci bioetanolu se budou podílet ČS následovně: 
nejvyšší produkce by měla být ve Francii (14 % z celkové výrobní kapacity EU), dále 
Maďarsko (13 %), Španělsko (12 %), Německo (10 %) a Belgie (8 %) a Česko pouze 5 %. 
Produkce bionafty bude v EU více koncentrovaná: Španělsko (29 %), Německo (26 %), Itálie 
a Francie (7 %) a Belgie (6 %) a Česko pouze 2 %. 

Tab. II ukazuje potřebu orné půdy v EU pro hypotetické zajištění výroby biopaliv v roce 
2010. Výpočty byly odvozeny z dosažených průměrných hektarových výnosů za období 
2003–06 a z koeficientů výtěžnosti bioetanolu a bionafty z jednotlivých zemědělských 
komodit: 
- podíl bionafty na jednotku produkce činí u řepky 0,35, u slunečnice 0,45 a u sóji 0,18; 
- podíl bioetanolu na jednotku produkce činí u pšenice a kukuřice 0,30, u ječmene a žita 

0,20 a u rafinovaného cukru 0,42. 

Celková potřeba ploch pro plánovanou výrobu biopaliv v roce 2010 představuje 
26,74 mil. ha, což odpovídá 24 % orné půdy EU, z níž 19,73 mil. ha tvoří olejniny, 
6,62 mil. ha obiloviny a 0,40 mil. ha cukrovka. 
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Tab. II - Plochy pot řebné pro produkci biopaliv v EU v roce 2010 (mil. ha)
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Rakousko 0,09  -  -  - 0,00 0,10 0,21 0,13  - 0,34 0,43 7 24 31
Belgie 0,10 0,17  -  - 0,05 0,32 0,57  -  - 0,57 0,89 38 69 106
Bulharsko 0,02 0,03  -  -  - 0,05 0,29 0,26 0,20 0,75 0,80 1 23 24
Kypr  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Česko 0,12 0,13  - 0,03 0,03 0,31 0,32  -  - 0,32 0,63 10 10 21
Dánsko 0,16  -  - 0,02 0,18  -  -  - 0,18 8 8
Estonsko  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Finsko  - 0,44  -  - 0,02 0,46 0,28  -  - 0,28 0,74 21 13 34
Francie 0,29  -  -  - 0,14 0,43 0,84  -  - 0,84 1,28 2 5 7
Německo 0,13 0,12 0,16  - 0,01 0,48 2,84  -  - 2,84 3,32 4 24 28
Řecko 0,08  -  -  - 0,02 0,10 0,11  - 0,11 0,21 4 4 8
Maďarsko  -  -  - 0,65  - 0,65 0,01 0,01  - 0,02 0,67 14 15
Irsko  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Itálie 0,04 0,08  - 0,17 0,01 0,30 1,09 0,12 0,52 1,74 2,04 4 22 25
Lotyšsko 0,05  - 0,11  -  - 0,16 0,27  -  - 0,27 0,43 16 27 43
Litva 0,17  - 0,43  -  - 0,59 0,35  -  - 0,35 0,94 35 21 57
Lucembursko  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Malta  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Nizozemsko 0,13  -  -  - 0,00 0,14 0,38  -  - 0,38 0,52 15 42 57
Polsko 0,05 0,10  -  -  - 0,15 0,26 0,01  - 0,27 0,43 1 2 3
Portugalsko 0,18 0,27  -  -  - 0,45  - 0,72  - 0,72 1,17 31 50 81
Rumunsko  -  -  - 0,14  - 0,14 0,18 0,14 0,09 0,40 0,54 1 4 6
Slovensko  -  -  - 0,06  - 0,06  -  -  - 0,06 4 4
Slovinsko 0,02  - 0,01  - 0,03  -  -  - 0,03 15 15
Španělsko 0,70 0,99  -  -  - 1,68 3,00 2,61 3,31 8,92 10,60 12 66 79
Švédsko 0,09  -  -  -  - 0,09 0,04  -  - 0,04 0,14 3 2 5
Velká Británie 0,12  -  -  - 0,01 0,13 0,55  -  - 0,55 0,68 2 10 12
EU 27 2,54 2,32 0,69 1,05 0,40 7,01 11,51 4,11 4,12 19,73 26,74 6 18 24
Zdroj: Aragrande M., Canali M.

% z celkové vým ěry orné p ůdy

Země

Plodiny pro výrobu bioetanolu Plodiny pro výrobu biona fty
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celkem

 
 

Porovnání situace v EU v roce 2006 s cílovým záměrem 5,75 % pro výrobu biopaliv do 
roku 2010 ukázalo, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že cílový záměr: 

- nebude dosažen z vlastní produkce EU-27; 
- mohl by být dosažen pouze v případě, že rozhodující část surovin pro výrobu 

biopaliv bude dovezena; 
- vyvolá výrazný tlak na zemědělství a potravinový trh EU; 
- bude stimulovat intenzifikaci zemědělství EU, vč. změn užití zemědělské půdy; 
- vyvolá snahy po konverzi TTP a opuštěné půdy na ornou půdu. 


