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Abstract: Life cycle analysis of liquid biofuels. Between up-to-day discuses topics in 

the replace of fossil fuels include the issues of the CO2 emissions with biofuels, energy 

balance of the production and gradually added more questions, such as the use of the 

agricultural area, excessive used of synthetic fertilizers, preservation of biodiversity 

and other negative effects on the environment. Answers to questions about the impact of 

biofuels on the environment brings the Life Cycle analysis (LCA), which maps the 

energy footprint and emissions at all stages of the life cycle, from the exploitation of 

raw materials for the production of fertilizers, through their production, use for the 

cultivation, the intensity of the cultivation, production, distribution and fuelling, and 

consumption in the engine. The article summarizes the results of the analysis of liquid 

biofuels by LCA, namely methyl ester of rapeseed oil and ethanol produced from wheat 

and sugar beet, which confronts with sustainability criteria for biofuels. 
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ÚVOD 

 

Se vzrůstajícím tlakem na zavádění alternativních paliv v dopravě, 

zejména biopaliv, se stále častěji také otevírá otázka vlivu výroby biopaliv na 

ţivotní prostředí a udrţitelnost tohoto procesu. V současnosti se kromě 

pozitivních dopadů vyuţívání biopaliv v dopravě, jako jsou sníţení závislosti na 

dovozu ropy, sniţování vlivu dopravy na ţivotní prostředí, nové zemědělské 

příleţitosti atd., začínají na odborné úrovni řešit otázky udrţitelnosti spotřeby 

biopaliv. Mezi tyto otázky patří například energetická bilance biopaliv, bilance 

emisí CO2 v celém ţivotním cyklu, negativní dopady spojené zejména se 

zemědělskou praxí, například zábor půdy, narušení biodiverzity, nadměrná 

spotřeba vodních zdrojů, znečištění ŢP v důsledku nadměrného vyuţívání 

syntetických hnojiv apod. Odpovědi na některé z uvedených otázek přináší 

analýza hodnocení ţivotního cyklu (LCA), v souvislosti s motorovými palivy 

také nazývaná od studny ke kolům (well-to-wheels). V rámci řešeného projektu 

byla zpracována analýza LCA fosilních motorových paliv a biopaliv, jejichţ 

pouţití se jeví jako perspektivní v současnosti a v horizontu blízké budoucnosti. 

Hlavními cíli autorů studie bylo vyhodnotit bilanci emisí CO2 a energetickou 

bilanci v celém ţivotním cyklu definovaných motorových paliv. 
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METODIKA 

 

Nástrojem pro porovnání motorových paliv v dopravě v ČR a 

vyhodnocení jejich energetické náročnosti a jejich vlivu na ţivotní prostředí 

byla analýza hodnocení ţivotního cyklu – LCA. V úvodu řešení byl stanoven cíl 

a rozsah analýz LCA. Cílem LCA analýzy je vyhodnocení emisí CO2ekv a 

spotřeby energie v celém ţivotním cyklu definovaných motorových paliv. 

Rozsah analýzy byl stanoven hranicemi systému (rozhraní mezi výrobkovým 

systémem a okolním prostředím nebo jinými výrobkovými systémy) 

zahrnujícími jednotkové procesy (nejmenší část výrobkového systému, pro 

kterou jsou sbírány údaje během provádění posuzování ţivotního cyklu). Jako 

vhodné se ukázalo popisování systému pomocí výrobních diagramů z důvodu 

zřetelnosti jednotkových procesů a jejich vzájemných vztahů. Systém byl 

popsán tak podrobně a jasně, aby i ostatním zpracovatelům umoţňoval 

reprodukci inventarizační analýzy. Dále byla definována funkční jednotka, která 

určuje kvantifikaci stanovených funkcí. Funkční jednotkou je ujetí vzdálenosti 1 

km běţným osobním vozidlem v České republice (Škoda Nová Fabia, EURO 

IV). Následným krokem studie bylo zpracování inventarizační analýzy 

ţivotního cyklu, která se zaměřila na sběr údajů a na výpočetní postupy. 

Poslední etapou analýzy bylo hodnocení dopadů ţivotního cyklu. V souvislosti 

s cílem a rozsahem studie a porovnatelností studie se zahraničními výstupy byla 

řešitelským týmem zvolena posuzovaná kategorie dopadu Změny klimatu, která 

je popsána v tabulce 1. 

 
Tab. 1:  Prvky hodnocení dopadů 

 

Kategorie dopadu Změna klimatu 

Výsledky LCI mnoţství skleníkových plynů na funkční jednotku 

Charakterizační model 
model pro 100 let, Mezivládní panel pro změny 

klimatu (IPCC) 

Indikátor kategorie dopadu infračervené záření (W.m
-2

) 

Charakterizační faktor 
potenciál globálního oteplování (GWP100) pro kaţdý 

skleníkový plyn (kg CO2ekv.kg plynu
-1

) 

Výsledek indikátoru kategorie kg CO2ekv na funkční jednotku (g CO2ekv.km
-1

) 

 

 

VÝSLEDKY 

 

Hodnoty emisí CO2ekv. v jednotlivých fázích ţivotního cyklu biopaliv v 

procentuálním vyjádření jsou uvedeny v tabulce 2. U etanolu je z pohledu emisí 

skleníkových plynů dominantní výrobní fáze ţivotního cyklu, tedy vlastní 

přeměna biohmoty na palivo. V případě metylesteru řepkového oleje vzrůstá 

podíl fáze výroby hnojiv a zemědělské praxe. V grafu na obrázku 1 jsou 

zobrazeny výsledky Well-to-Wheels analýzy biopaliv z pohledu kategorie 

dopadu změny klimatu s indikátorem kategorie g CO2ekv. Výsledky jsou 

uvedeny v jednotkách emisí na tunu vyrobeného biopaliva. V části Tank-to-
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Wheels, v souladu s přístupem zahraničních studií, jsou u biopaliv hodnoty 

nulové vzhledem ke spotřebě oxidu uhelnatého z ovzduší při růstu rostlin. 

 
Tab. 2:  Podíl fází ţivotního cyklu biopaliv na emisích CO2 ekv. [%] 

 

 
Výroba 

hnojiv 

Pěstování 

plodin 

Výroba 

paliva 

Doprava 

paliva 

Čerpání 

paliva 

MEŘO 37,9 24,9 35,6 0,2 1,4 

EtOH pšenice 14,6  9,1 74,6 0,2 1,4 

EtOH cukrová řepa  9,0 12,5 76,2 0,3 2,0 

 

Obr. 1:  Výsledky Well-to-Wheels analýzy – emise CO2 ekv. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Z uvedených výsledků analýzy v podmínkách ČR vyplývá úspora emisí 

CO2ekv v celém ţivotním cyklu biopaliv v porovnání s fosilními motorovými 

palivy, obdobně jako u ostatních zahraničních studií. Výsledky pro ČR vykazují 

některé odchylky vyjadřující národní specifiky jak u fosilních motorových 

paliv, tak biopaliv. Je ovšem nutné podotknout, ţe v celém řetězci ţivotního 

cyklu výroby biopaliv bylo počítáno s nejmodernějšími výrobními 

technologiemi včetně zemědělské praxe, která se liší od celorepublikového 

průměru ve výnosnosti. Z tohoto důvodu, by se při posuzování ţivotního cyklu 

biopaliv mělo vţdy uvaţovat s konkrétní aplikací syntetických hnojiv a 

výnosností zemědělských plodin, které mají na výstup studie zásadní vliv, jak 

vyplynulo z citlivostní analýzy. Je nutné také mít na paměti, ţe při výrobě 

biopaliv vzniká celá řada vedlejších produktů, pro něţ byly výstupy alokovány, 

a je nutné tyto vedlejší produkty co nejefektivněji vyuţít, aby docházelo k co 

nejvyšší úspoře emisí CO2ekv.  
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