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Každý se musíme odněkud někam 
přesouvat – do práce, do školy, na ná-
kup, na dovolenou… Naše rozhodnutí, 
jaký způsob dopravy zvolíme, se ve velké míře 
odráží na výsledné stopě, kterou zanecháváme na životním pro-
středí. Některé věci ovlivnit nedokážeme, nebo alespoň ne ze 
dne na den. Co ale dělat můžeme a jaké jsou možné alternativy?

V první řadě se můžete pokusit vyhnout 
cestování autem nebo autobusem, kdy-

koliv je to možné. Když už se bez auta ne-
obejdete, je v takovém případě vhodné se 
alespoň poptat, jestli nemá společnou cestu 
také někdo jiný. Přece nepojedete sami! Když 
vyrazíte v autě ve dvou místo toho, aby jel 
každý sám, značně tím snížíte vyprodukované 
emise a ještě si budete mít s kým popovídat. 
Takzvaný carsharing je dnes už zcela běžným 
způsobem přepravy a díky aplikacím typu 

 je domluva spolujízdy jednoduchou 
záležitostí vyžadující zhruba tři kliknutí. Při ta-
kovém cestování šetříte peníze, přírodu a ještě 
se seznámíte s novými lidmi. 
Při nákupu auta bychom měli uvažovat i o jeho 
vlivu na okolí. Proto je vhodné vybírat takové, 
které má co možná nejnižší spotřebu. A při 
jízdě potom dbát na několik málo pravidel 
ekologické jízdy. Obecně platí, že jízda, která 
šetří peníze, šetří i přírodu. 

Jak se dopravovat a být „ecofriendly“

doprava

Víme, co víte
Všichni znáte benzín a naftu, což jsou fosilní paliva a neobnovitelné zdroje energie. 
Určitě také víte, že klasické pohonné hmoty nejsou šetrné k životnímu prostředí. A asi 
vám dochází, že dopravovat se na každou akci či nákup zrovna autem není dobré. 
Mnozí z vás možná znají i nové trendy – biopaliva a elektromobilitu. Ale co takhle vodí-
ková auta nebo auta na řasy?!

https://www.blablacar.cz/
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Jedu eko! 

Podle průkumů veřejného míně-
ní nejsou v Česku alternativní 
způsoby dopravy příliš populární. 

Důvody, které respondenti nejčastěji 
uvádějí, jsou vysoké pořizovací a provozní 
náklady, krátký dojezd a nedostatečná 
hustota čerpacích stanic. Nedostatečná 
infrastuktura je hlavní překážkou pro 
rozmach alternativních paliv a pohonů.

• Jedu plynule bez zbytečného zrychlování

• Jedu bez klimatizace na plný výkon  
a vyhřívaných sedaček

• Při čekání vypínám motor

• Pravidelně kontroluji technický stav auta

Optimální spotřebu a nejnižší množství emisí 
vykazují auta jedoucí stabilní rychlostí zhruba 
50 km/h. Naopak nejvíce škodlivých látek se 
do vzduchu dostává v prvních několika minu-
tách jízdy, kdy ještě není motor zahřátý, a při 
rozjíždění. Popojíždění v městských kolonách 
je proto velmi neekologické, neekonomické 
a také poměrně nepříjemné, a to zejména 
v případech, kdy by byla jízda městskou do-
pravou nebo na kole rychlejší.

Budeme za padesát let jezdit v autech na 
vzduch? Nejspíš ne, i když nápady na 

podobné technologie se čas od času někde 
objeví. V benzínu ale budoucnost není. Vzhle-
dem k tomu, že jednoho dne zkrátka dojde 
ropa (neúnosně se zvýší náklady na její těžbu), 

nebude nám časem zbývat nic jiného než 
začít využívat alternativní způsoby dopravy. 
Nejedná se přitom jen o elektromobily, které 
už můžeme potkávat na českých silnicích. 
Možností je spousta, některé již nějakou dobu 
fungují, jiné jsou zatím spíše ve fázi vývoje.

Ekologicky šetrná vozidla

Ekologicky šetrná vozidla jsou tako-
vá, která mají nízkou spotřebu paliva 
a nevytvářejí velké množství emisí jako 
běžná auta. Dosahují toho využíváním 
alternativních způsobů pohonu (elek-
tromobily) nebo ekologicky šetrnějších 
paliv (LPG, CNG, biopaliva, vodík).
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Jednou z nejrozšířenějších novinek v do-
pravě jsou elektromobily. Roste jak počet 

elektromobilů na silnicích, tak počet dobíje-
cích stanic. Některá auta využívají kombinaci 
benzínového a elektrického motoru (takzvané 
hybridní automobily), jiné jezdí čistě na elektři-
nu. Jsou tichá, nezanechávají za sebou oblaka 
výfukových plynů a díky technologickému 
pokroku už dohánějí klasická auta, co se týče 
maximální rychlosti a dojezdu. 

Elektromobilita

Věděli jste, že… ? ... více než 70 % dopravních 
emisí v Evropě pochází ze 
silniční dopravy?

Věděli jste, že… ? ... v Evropě má elektrický 
motor zatím jen asi 1 % 
všech aut?

Jak a kde nabít elektromobil?

E lektromobily se nabíjejí podobně jako 
telefony – jen samozřejmě déle a spotře-

bují více elektřiny. Pro běžný městský provoz 
u většiny aut dnes stačí, aby byly během noci 
v garáži zapojeny do sítě. Pokud potřebujete 
„dotankovat“ během dne, najdete zejména 
ve větších městech a podél dálnic už několik 
rychlodobíjecích stanic, kde doplníte baterie 
za méně než hodinu. Rychlé dobíjení ale může 
zkracovat životnost baterie. 

Při cestách na větší vzdálenosti už může být 
s dobíjením problém. To ale řeší interaktiv-
ní mapy dobíjecích stanic, které vás nejen 
v Česku, ale i v zahraničí nasměrují na nejbližší 
místo, kde můžete auto dobít. Přehled běžných 
i rychlodobíjecích stanic v tuzemsku najdete 
třeba na stránkách , mapa 
internetového magazínu  zahrnuje 
i Slovensko. Na cesty po Evropě můžete využít 
třeba webovou aplikaci  
Jednu z nejhustších sítí stanic najdete v Ně-
mecku, Rakousku a na severu Itálie.

https://map.openchargemap.io/
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Kolik stojí elektromobil?

Ano, pořídit si elektromobil vyjde podstatně
 dráž než klasické auto na benzín či naftu. 

Pořizovací cena je zhruba dvakrát vyšší. Má 
ale nižší náklady na provoz: jen 0,50 Kč/km 
oproti 2,5 Kč/km u benzínových aut. Jedná se 
samozřejmě pouze o přibližné částky, kaž-
dé auto má jinou spotřebu a cena elektřiny 

i benzínu se může měnit. Velký rozdíl je také 
mezi dobíjením z domácí sítě (kde může-
te využít levnějšího tarifu) a z rychlodobíjecí 
stanice. Ušetříte také za běžný servis, jako je 
pravidelná výměna oleje. Výměna baterie je 
nutná až po zhruba deseti letech. 

Zatím nevyřešenou otázkou 
je nakládání s vysloužilými 
lithiovými bateriemi, jejich 

likvidace je totiž dost složitá.

Není všechno eko, co je na baterku

S amozřejmě že elektromobily nejsou zá-
zračným lékem na všechny problémy, 

kterým dnes v dopravě čelíme. Důležité je 
uvědomit si, odkud elektřina pohánějící elek-
tromobily pochází. Do jaké míry jsou taková 
auta skutečně šetrná k životnímu prostředí, 
závisí hodně na tom, jaký využíváme energe-
tický mix. 

V České republice se zatím nejvíce spoléháme 
na klasické tepelné elektrárny, které vyrobí 
zhruba polovinu veškeré potřebné elektřiny. 
Jenže k výrobě používají uhlí. Dokud tedy 
výrazně nezvýšíme podíl obnovitelných zdrojů 
na našem energetickém mixu, žádný ekologic-
ký zázrak se nejspíš konat nebude. 

Co hraje proti elektromobilům?

• Nedostatečná infrastruktura (málo dobíječek)

• Vysoké počáteční investice a prozatím dlouhá doba návratnosti

• Kratší dojezd, častější „tankování“ (délka nabíjení v desítkách minut)

Věděli jste, že… ? … elektrické motory nevydávají 
žádný zvuk, což je nebezpečné 
například pro chodce, 
a proto se do aut přidávají 
reproduktory, které napodobují 
typické „vrčení“ motoru?
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Elektromobily

Výhody Nevýhody

Tiché

Nízké provozní náklady

Nevypouštějí emise

Možnost dobíjení z domácí sítě

Poměrně stabilní ceny elektřiny

Vysoká pořizovací cena

Nedostatečná síť dobíjecích stanic

Kratší dojezd

Vytápění auta dojezd ještě zkracuje

Likvidace baterií

LPG a CNG

Poměrně často využívanou alternativou 
k benzínu je palivo vyrobené ze zkapalně-

ného ropného plynu (LPG) nebo stlačeného 
zemního plynu (CNG). Obě paliva mohou 
pohánět auto podstatně levněji než benzín, 
a ačkoliv se jedná o vedlejší produkt těžby 
ropy, emise jsou v obou případech nižší než 

z klasických aut. A oba dva způsoby pohonu 
se obejdou bez koupě nového auta – na CNG 
nebo LPG je možné přestavět běžný motor za 
cenu od 20 do 60 tisíc korun. Bonusem je to, 
že řidiči využívající jeden z těchto druhů paliva 
jsou osvobozeni od silniční daně. 

LPG

LPG (zkapalněný ropný plyn) neboli propan
 -butan se běžně vyskytuje v plynné po-

době, až jeho ochlazením a stlačením vzni-
ká kapalina, kterou můžeme natankovat do 
nádrže auta. Přechod mezi oběma skupen-
stvími je snadný, a to z LPG dělá praktické 
a levné palivo. V Česku najdete velmi hus-
tou síť čerpacích stanic, natankovat můžete 

téměř na tisícovce míst. Otázkou je ale kvalita. 
V závislosti na momentální nabídce a ročním 
období se může měnit poměr propanu a bu-
tanu. Navíc kapalný propan-butan je těžší než 
vzduch, v případě havárie proto nedochází 
k odvětrávání a kvůli tomu je vozům na LPG 
zakázán vjezd do podzemních garáží.

Věděli jste, že… ? … kapalný propan-butan má 
asi 260 krát menší objem než 
jeho plynná podoba?

Z ekologického hlediska je velkým záporem, 
že výroba LPG je stále závislá na výrobě ropy. 
Faktem ale zůstává, že emise z LPG paliva 
jsou mnohem nižší než z běžných spalovacích 

motorů, a i když nejde o dlouhodobě udrži-
telné řešení, v současnosti jsou motory pohá-
něné zkapalněným ropným plynem jistě živo-
taschopnou alternativou.
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CNG

CNG (stlačený zemní plyn) je palivo s vyso-
kým oktanovým číslem, tedy vyšší zápal-

nou teplotou a velmi nízkou produkcí emisí 
v porovnání s ostatními palivy. Představuje 
dobrou alternativu k palivům z ropy, jelikož 
světové zásoby zemního plynu jsou mnohem 
vyšší. Tankuje se v plynné podobě a v přípa-
dě havárie je bezpečnější než LPG, protože 
je lehčí než vzduch, samovolně se odvětrá-
vá a nekontaminuje vodu nebo půdu. Proto 

mohou auta na CNG parkovat i v podzemních 
garážích. Provozní náklady jsou ještě nižší než 
v případě LPG, řidič s CNG pohonem tankuje 
nejlevnější dostupné palivo na trhu. Síť čerpa-
cích stanic není sice tak hustá jako v případě 
LPG, každým rokem ale roste a řidiči nejsou 
odkázáni jen na čerpací stanice, existují do-
mácí a firemní plničky, díky kterým si můžete 
natankovat i doma. Fungují všude, kde je 
zavedený zemní plyn a elektřina. 

Věděli jste, že… ? … náklady na ujetí jednoho kilometru se s CNG pohybují už kolem jedné 
koruny? Investice do přestavby se vám tak vrátí už za zhruba 60 tisíc 
kilometrů. Pro představu: když budete jezdit denně do 30 kilometrů vzdálené 
práce, vrátí se vám investice přibližně za čtyři roky.

Nenechte se zmást!

Jedním z velkých mýtů okolo LPG a CNG 
je přesvědčení, že velké nádrže na plyn 

zaberou místo v kufru auta. Nádrž na plyn je 
sice trochu větší než nádrž na benzín, je ale 
možné ji částečně umístit k rezervě a zásah 

do samotného kufru auta je jenom minimální. 
Když se rozhodnete oželet větší část kufru, 
můžete díky velké nádrži téměř dohnat dojez-
dovou vzdálenost benzínových aut.

Výhody Nevýhody

LPG

Levnější přestavba

Hustá síť čerpacích stanic

Menší nádrž

Nižší emise než benzín

Levnější než benzín

Osvobození od silniční daně

Kolísající kvalita paliva

Těžší než vzduch (při havárii se neodpařuje)

Zákaz vjezdu do podzemních garáží

Závislost na ropě

Nevyplatí se přestavba z nafty

CNG

Nižší emise než LPG

Nejlevnější palivo na trhu

Vyplatí se i přestavba z nafty

Bezpečné palivo

Existují domácí a firemní plničky

Osvobození od silniční daně

Dražší přestavba

Méně čerpacích stanic

Velká nádrž zabírá místo na rezervu

Kratší dojezd



SKUPINA ČEZ
PARTNER PROJEKTU

7

Vodík

E lektromobilů a aut na LPG nebo CNG je  
 stále menšina, ale už se s nimi poměr-

ně běžně setkáváme. Větší „záhadou“ jsou 
pro spoustu z nás vodíkové motory. Je vodík 
palivem budoucnosti, nebo jen módním tren-
dem, který zmizí dříve, než bude mít šanci se 
uchytit?
Co se týče emisí, vedou si vodíková auta 
velmi dobře. Přímo z automobilu totiž místo 

škodlivých látek odchází jen vodní pára. Stej-
ně jako u elektromobilů ale nemůžeme opo-
míjet, že i když se oblaky dýmu nevalí přímo 
z výfuku auta, neznamená to, že se emise 
neobjevují jinde. To nás vrací zpátky k proble-
matice energetického mixu a využívání fosil-
ních paliv (tedy uhlí) k výrobě elektřiny, která je 
potřeba k výrobě vodíku.

Věděli jste, že… ? … Kalifornie je lídrem ve vodíkové 
dopravě? Po tamější silnicích 
se projíždí zhruba tisícovka aut 
s vodíkovým palivem a je tady 
také nejvíce vodíkových čerpacích 
stanic.

Jak fungují vodíková auta?

Vodík můžeme k pohonu auta použít dvěma způsoby:

• Tankovat tekutý vodík rovnou do speciálně upravené nádrže. Princip pohonu je potom po-
dobný jako v případě benzínového motoru, jen s tím rozdílem, že nevznikají žádné emise, jen 
vodní pára.

• Použít palivové články, které přeměňují chemickou reakci vodíku s kyslíkem na elektrickou 
energii. Takto fungující auta jsou vlastně hybridní elektromobily, jen je není potřeba napájet 
elektřinou ze sítě, ale vodíkem.

P roč si ale elektromobilitu komplikovat tím, 
že do celého systému přidáme vodík jako 

„prostředníka“, jejž stejně musíme vyrobit za 
použití elektřiny a který s sebou navíc nese 
zatím nevyřešená bezpečnostní rizika? Vodík 
má totiž vysokou energetickou účinnost a je 
lehký. Auto s vodíkovou nádrží a palivovým 

článkem dosáhne mnohem nižší hmotnosti 
než klasický elektromobil, dojezdová vzdále-
nost bývá mnohem vyšší a srovnatelná s do-
jezdem klasických benzínových aut. Tankování 
je navíc mnohem rychlejší než dobíjení čistě 
elektrických aut a rovněž se řeší problém 
s likvidací lithiových baterií.
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Proč není vodík No. 1?

Možná se ptáte, jak je možné, že se vodík  
 nevyužívá v dopravě masivněji. Důvody 

jsou zejména dva – obava o bezpečnost a vel-
mi drahá infrastruktura. 
Slyšeli jste o vzducholodi Hindenburg? Tento 
250 metrů dlouhý vodíkový obr se v roce 1937 

vznítil při svém letu nad americkým New Jer-
sey. Kvůli úniku plynu a jiskře statické elektřiny 
došlo k explozi a během třiceti sekund pohltily 
celou vzducholoď plameny. Více než 80 let po 
této tragédii si s sebou vodík stále nese stig-
ma výbušného a nebezpečného paliva.

Věděli jste, že… 

Věděli jste, že… 

?

?

… vodík má nízkou zápalnou teplotu a ve 
směsi se vzduchem je prudce hořlavý 
a výbušný? Při havárii může snadněji začít 
hořet než auta na benzín. Pokud ale hořet 
nezačne, rozptýlí se do okolního vzduchu 
a přestává být nebezpečný.

… v českých Neratovicích vznikla v roce 
2009 první vodíková čerpací stanice v celé 
střední a východní Evropě? Jezdí zde také 
první český autobus s vodíkovým pohonem.  
Nejvíce stanic má Německo.

Reálný problém představuje zejména nedo-
statečná infrastruktura. Její budování je totiž 
extrémně drahé a firmám se nechce investo-
vat do drahých čerpacích stanic. Přitom právě 

nedostatečná síť čerpacích stanic a potřeb-
ných servisů je přesně tím, co stojí v cestě 
masivnějšímu využívání vodíku jako ekologic-
kého paliva.

Mnozí považují vodík za palivo budoucnosti; je 
ekologický a schopný dlouhodobě řešit pro-
blém se závislostí na ropě a dalších fosilních 
palivech. Zatím však nepatří mezi dostupná 
řešení, a to hlavně cenově. Pořizovací i pro-
vozní náklady značně převyšují ostatní druhy 

paliv. Do budoucna by se to ale mělo změnit. 
Automobilky se v současné době snaží přijít 
na způsob, jak snížit cenu vodíkového palivo-
vého článku, který je nejdražší součástí vodí-
kového motoru. 

Věděli jste, že… ? … v praxi už vodíková auta jezdí? Častěji než s klasickými automobily se 
můžete setkat třeba s vlaky nebo menšími vozítky například ve skla-
dech. Řada automobilek už ale vodíková auta vyrábí i sériově. Nejzná-
mějšími modely jsou Toyota Mirai, Hyundai ix35 a Honda Clarity.

https://technet.idnes.cz/foto.aspx?r=tec_technika&c=A170430_190314_tec_technika_erp&foto=V170503_123953_technet_vov
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Vodíková auta

Výhody Nevýhody

Velký dojezd

Nulové emise

Možnost výroby vodíku elektrolýzou

Vodík je nejhojnější prvek ve vesmíru

Energeticky účinné palivo

Neexistující síť dobíjecích stanic

Vodík je ve směsi se vzduchem výbušný

Výroba vodíku ze zemního plynu

Drahé budování infrastruktury

Cena a drahý provoz

Biopaliva

V iděli jste film Návrat do budoucnosti? 
A pamatujete si tu scénu, ve které dok-

tor Brown začne do nádrže svého DeLoreanu 
„tankovat“ zbytky jídla, třeba slupky od ba-
nánů? V době, kdy film vznikal, to bylo sci-
-fi, dnes ale nejsme od takové reality daleko. 

Velká pozornost se dnes zaměřuje na bio-
paliva, tedy paliva získaná úpravou biomasy. 
V současnosti se už využívají biopaliva třetí 
generace. Co to je? A kam se poděla první 
a druhá generace? Jaké jsou jejich výhody 
a nevýhody?

Dělení biopaliv

• tuhá – dřevo a různé druhy briket nebo pilin

• plynná – bioplyn vznikající při rozkladu biomasy

• tekutá – různé druhy bioolejů 
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Generace biopaliv

1.   Biopaliva, která vznikají ze zemědělských 
plodin a ze zemědělských produktů. Ma-
teriál se nepovažuje za obnovitelný a jeho 
využívání má ve velkém množství negativ-
ní dopad na světové zásoby jídla. Přesto 
jsou nejpoužívanější – kvůli levné výrobě 
a technické nenáročnosti. Jedná se napří-
klad o různé druhy olejů, dřevo nebo třeba 
bioalkohol.

2.   Biopaliva z odpadních olejů, různých druhů 
trávy nebo z lidmi vytvořených bioodpadů, 
třeba z vedlejších zemědělských produk-
tů. Jsou ekologicky šetrnější. Na rozdíl od 
první generace se nevyužívá zdrojů, které 
primárně slouží jako potraviny. Jejich vý-
hodou je lepší bilance emisí a vyšší ener-
getická účinnost. Využívají se ale mnohem 
méně, jejich výroba je poměrně drahá. 

3.   Biopaliva z řas. Dříve se řasy považovaly 
za zdroj druhé generace biopaliv, ale když 
vyšly najevo jejich neobvyklé vlastnosti, 
začalo se o nich mluvit jako o nové gene-
raci. Výroba je zatím velmi drahá, řasy jsou 
ale schopny poskytovat mnohonásobně 
více energie z menšího objemu než ostatní 
zdroje biopaliv. Mají velmi dobrou schop-
nost přeměňovat sluneční energii na bio-
masu a jsou podstatně méně náročné na 
prostor a prostředí než jiné zdroje. 

4.   Biopaliva z biomasy s přispěním genetic-
ky upravených bakterií. Jsou nejnovějším 
trendem v oblasti biopaliv. Reálné využití 
takto získaných paliv je spíše v budouc-
nosti, zatím jde spíše o oblast vědeckého 
zájmu. 

Biopaliva první a druhé generace

Palivo Zdroj Poznámka

Bioalkohol, ethanol,  
propanol, butanol

Škrob z obilí, kukuřice, brambor a někte-
rých druhů ovoce

Bionafta Oleje a tuky (zvířecí tuk, rostlinné oleje, 
oleje z ořechů atd.)

Zelená nafta Oleje a tuky Chemicky identické jako 
běžná nafta

Oleje Zeleninový, slunečnicový, olivový apod. 
(jen částečně upravené)

Bioéter Dehydratace alkoholů Přidává se do ostatních 
paliv, zvyšuje výkon a snižuje 
emise

Bioplyn Zbytky a odpady ze zemědělské  
produkce

Má stejné vlastnosti jako 
metan

Pevná biopaliva  
(dřevo, seno, sláma,  
semena, hnůj…)

Výrobky ze dřeva, zemědělský odpad, 
sušení plodin

Spousta různých druhů s od-
lišnými vlastnostmi
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Využití biopaliv

B iopaliva se dají využít v celé řadě oblastí. 
Velmi atraktivní je jejich využití v dopravě, 

kde jsou schopny nahradit fosilní paliva v běž-
ných spalovacích motorech. Biomasu lze ale 
využít i jinde. Například bioplynové stanice, 

které se běžně staví po celém světě, dokáží 
přeměnit biologický odpad nebo zbytky ze-
mědělské produkce na plyn, který se potom 
může využívat třeba k vytápění domácností 
nebo k výrobě elektřiny.  

K zamyšlení

V současnosti využívaná biopaliva pochá-
zejí nejčastěji ze zemědělských plodin 

a zemědělského odpadu. Dokud nebudou 
biopaliva vyrobená díky řasám dostupnější, 
budou tyto tradiční způsoby výroby dominant-
ní. Masové využívání biopaliv první a druhé 
generace s sebou ale přináší rizika.

Největší hrozbu představují biopaliva pro 
potravinové zásoby. Stále více zemědělské 
plochy je využíváno k pěstování plodin, kte-
ré jsou vhodné pro výrobu biopaliv, nikoli 
k pěstování potravin nebo krmiv pro zvířata. 
Takzvané biopalivové rostliny postupně vy-
tlačují běžné plodiny pěstované kvůli výrobě 

potravin, zemědělci z nich totiž mají větší 
výnosy. Zvětšování zemědělských ploch na 
úkor lesů a přirozených luk neblaze působí 
na životní prostředí a přispívá ke globálnímu 
oteplování. Během pokusů vyřešit ropnou 
krizi jsme započali něco, čemu se říká po-
travinová krize. Navíc se při výrobě biopaliv 
spotřebuje spousta ropy, a to jak na zeměděl-
skou techniku, tak při výrobě hnojiv. Pokud by 
současný trend přeměňování lesů na země-
dělskou monokulturu pokračoval, nejenže 
by v budoucnosti pravděpodobně vzrostly 
průměrné teploty, ale spolu s nimi by rostly 
i ceny potravin a celkové emise vypouštěné 
do vzduchu lidskou činností.

Věděli jste, že… ? … ve Spojených státech padne na 
výrobu biopaliv celá třetina veškerého 
vypěstovaného obilí?

P řesto není potřeba na biopaliva jako tako-
vá zanevřít. Jelikož se vyrábějí z rostlin, 

představují obnovitelný zdroj energie. Většina 
rostlin využívaných pro výrobu biopaliv se 
sklízí jednou ročně, řasy dokonce několikrát 

do roka. A rozšíření biopaliv třetí generace ele-
gantně řeší spoustu problémů. Řasy nepotře-
bují tolik péče, nezabírají tolik prostoru a jejich 
transport je jednoduchý.
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Alternativní paliva přehledně

Benzín LPG CNG Elektro-
mobil Vodík

Náklady na 
pořízení
automobilu

– Přestavba 
stojí zhruba 
25 tisíc Kč

Přestavba 
stojí zhruba 
50 tisíc Kč

Dvakrát draž-
ší než běžné 
auto

1,5 mil. Kč

Provozní 
náklady

2,50 Kč/km 1,50 Kč/km 1 Kč/km 0,50 Kč/km Dražší než 
benzín

Návratnost 
investice

– 25 tis. km 60 tis. km Stovky tisíc 
km

Cenově se 
nevyplatí

Tankování 
a dobíjení 
v ČR

Nejhustší síť 
čerpacích 
stanic

Velmi hustá 
síť, téměř tisíc 
čerpacích 
stanic

Více než 150 
stanic, exis-
tují domácí 
plničky

Dobíjení 
z domácí sítě, 
desítky dobí-
jecích stanic

Jedna stanice

Emise Od 150 g 
CO2 /km

O 20 % méně 
než benzín

O 50 % méně 
než benzín

0 0

Dojezd 
na plnou 
nádrž

> 500 km 300–500 km 200–250 km 100–300 km Srovnatelný 
s benzínem

Existuje několik způsobů, jak si udělat z do-
cházení do školy nebo do práce příjemný 

každodenní rituál. Stáhněte si aplikaci, která 
vám bude měřit vzdálenost, počet kroků a tře-
ba i spálené kalorie. 

D íky  od Skupiny ČEZ můžete 
i pomáhat. Za svou aktivitu jste odměněni 

nejen statistikami, ale i dobrým pocitem.  
Aplikace generuje za každý pohyb body. Na-
sbírané body potom mohou uživatelé věnovat 
na vybrané projekty, které jsou jim sympatické. 
Jestliže se projektům podaří nasbírat určitý 
počet bodů, podpoří je Skupina ČEZ finančně. 
Takže tím, že místo autem vyrazíte do práce 
pěšky, pomáháte nejen přírodě, svému zdraví 
a své peněžence, ale také vybrané škole, obci 
nebo neziskové organizaci. A to už je slušný 
seznam důvodů!

Motivujte se k pohybu!
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Věděli jste, že… 

… podle Světové zdravotní 
organizace by měl dospělý 
člověk ujít alespoň 10 tisíc 
kroků denně?

?

Co mohu udělat já? 
Asi se vám nepodaří přesvědčit dopravní podnik ve vašem městě, aby okamžitě přešel na 
ekologické autobusy. Jednoduchých způsobů, jak nezatěžovat ovzduší, je ale spousta.

  Choďte pěšky – je to eko, je to zdravé, je to zadarmo.

  Jezděte na kole, koloběžce nebo skateboardu. Je to cool!

  Ve městě používejte na delší vzdálenosti MHD. Rozhodně to není ostuda!

  Jezděte vlakem. Vyhněte se cestování autem nebo autobusem,  
kdykoliv je to možné. 
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