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Seznam symbolů 

Veličina Název veličiny      Jednotka 

𝐸𝑠𝑣  Množství vyrobené elektrické energie    [kWh/rok] 

𝑃𝑖  Instalovaný výkon      [kW] 

h  Hodiny za rok       [hod] 

𝑂𝑂2𝑚𝑖𝑛  Minimální objem kyslíku potřebný pro dokonalé spálení [𝑚𝑛
3/𝑘𝑔] 

𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛  Minimální objem suchého vzduchu    [𝑚𝑛
3/𝑘𝑔] 

𝑂𝑆𝑠𝑚𝑖𝑛  Objem suchých spalin     [𝑚𝑛
3/𝑘𝑔] 

𝑂𝐶𝑂2
   Objem oxidu uhličitého      [𝑚𝑛

3/𝑘𝑔] 

𝑄𝑟
𝑖   Výhřevnost paliva      [MJ/kg] 

T   Teplota        [K] 

p   Tlak         [Pa] 

R  Molární plynová konstanta     [𝐽/𝐾 ∙ 𝑚𝑜𝑙] 

Vm  Molární objem ideálního plynu    [𝑚𝑛
3/k𝑚𝑜𝑙] 

𝑀𝐶  Molární hmotnost uhlíku     [a] 

𝑀𝑂2
  Molární hmotnost kyslíku     [a] 

𝑀𝑚𝐶𝑂2
  Molární hmotnost oxidu uhličitého    [kg/kmol] 

𝜌𝐶𝑂2
  Hustota oxidu uhličitého     [𝑘𝑔/𝑚𝑛

3] 

EF  Emisní faktor       [kg/kWh] 

𝜂  Účinnost elektráren      [-] 

𝐸𝐹𝑚
̅̅ ̅̅ ̅  Průměrný emisní faktor dle účinnosti přeměny  [-] 

𝑡𝑝  Teplota přehřáté páry      [°C] 

𝑝𝑝  Tlak přehřáté páry      [MPa] 

𝑥  Suchost páry na výstupu z turbíny    [-] 

𝑝𝑘  Tlak páry v kondenzátoru     [MPa] 

𝜂𝑘  Účinnost kotle       [-] 

𝜂𝑝𝑜𝑡  Ztráty v potrubí      [-] 

𝜂𝑚  Účinnost na spojce      [-] 

𝜂𝑔  Účinnost generátoru      [-] 

𝑃𝑒𝑙  Elektrický výkon na svorkách generátoru   [MW] 

𝑘𝑣  Výhřevnost paliva      [MJ/kg] 

𝑖𝑝  Entalpie       [kJ/kg] 
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𝑖𝑘
𝑎𝑑  Teoretická entalpie páry při výstupu z turbíny  [kJ/kg] 

𝑖𝑘  Skutečná hodnota entalpie páry na vstupu do kondenzátoru[kJ/kg] 

𝑖𝑘𝑜  Entalpie kondenzátoru     [kJ/kg] 

𝜂𝑡  Tepelná účinnost skutečného cyklu    [-] 

η𝑡
𝑠  Mechanická účinnost na spojce    [-] 

η𝑡
𝑒  Účinnost na svorkách generátoru    [-] 

η𝑡
𝑒𝑙  Celková účinnost elektrárny     [-] 

𝑚𝐶𝑂2

𝑒−𝐺𝑜𝑙𝑓
 Vyprodukované g CO2 elektrickým vozidlem  [g CO2/km] 

𝑠𝑝  Spotřeba pohonné hmoty     [l/km] 

𝑠𝑒  Spotřeba elektrické energie     [kWh/km] 

𝑠𝑒
𝑅  Spotřeba elektrické energie se ztrátami akumulátoru [kWh/km] 

𝜂𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 Účinnost využití kapacity baterie    [-] 

𝐸𝑛
𝐶𝑍  Procentuální zastoupení daného paliva v en. mixu  [-] 

𝜌𝑏𝑒𝑛𝑧í𝑛𝑢 Hustota benzínu Natural 95     [kg/l] 

 

Seznam indexů 

Index  Význam 

R  Původní stav (Real) 

D  Bez vodný stav (Dry) 

DAF  Bez vodný a bez popelnatý stav (Dry ashfree) 

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam  

Mt  Megatuna 

CO2  Oxid uhličitý 

MW  Megawatt 

GWh  Gigawatthodina 

kWh  Kilowatthodina 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

OZE  Obnovitelné zdroje energie 

mld.  Miliarda 

WLTP  Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure 

NEDC  New European Driving Cycle 
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Kg   Kilogram 

𝑚𝑛
3   Metr krychlový za normálních podmínek 

C  Uhlík 

O  Kyslík 

H  Vodík 

N  Dusík 

S  Síra 

W  Voda 

A  Popelovina 

𝐶𝐻4  Metan 

𝐶2𝐻6  Etan 

𝐶3𝐻8  Propan 

𝐶4𝐻10  Butan 

𝐶5𝐻12  Pentan 
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1 Úvod 

Od dob průmyslové revoluce zaznamenala spotřeba fosilních paliv výrazný 

nárůst, s čímž i souvisí nárůst produkce emisí CO2. Z Obr. 1 je patrné, že v roce 2014 byl 

v Evropě největším producentem oxidu uhličitého energetický sektor s podílem 29,3 %. 

Od roku 1990 je snahou postupně snižovat emise oxidu uhličitého. Tyto emise zásadně 

snižuje vývoj nových spalovacích zařízení se zvyšující se účinností přeměn chemické 

energie na elektrickou. Těmito kroky se nám od roku 1990 podařilo snížit emise CO2 

takřka o 1 400 Mt. Na  Obr. 2 lze vidět, o kolik jednotlivé sektory snížily produkci emisí 

CO2 mezi lety 1990-2014. Největší pokrok ve snižování emisí CO2 zaznamenal 

energetický sektor. [1] 

 

 

Vývoj a produkce spalovacích motorů umožnily globální nárůst soukromé a 

nákladní dopravy. Na Obr. 2 lze vidět zvyšující se tendenci produkce emisí CO2 z 

automobilové dopravy od roku 1990. Z důvodu zvyšování produkce emisí CO2 se 

zavádějí opatření, která by tento nárůst zastavila. Evropská unie si zadala razantní cíl, 

který je možný dodržet pouze zvýšením podílu prodaných automobilů s elektrickým 

pohonem. Na rok 2030 se zavázala ke snížení 35 % produkovaných emisí CO2 

v porovnání s rokem 2021. Tento cíl je dosažitelný pouze zvýšením podílu prodaných 

elektromobilů, které deklarují „nulové emise CO2„. 

 

Obr. 1 – Produkce skleníkových plynů dle sektorů – 2014 [1] 
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Většina lídrů automobilové průmyslu zareagovala zařazením hybridních vozidel 

do své nabídky a vývojem nových automobilů na elektrický pohon. Například 

automobilka Audi, která je součástí koncernu Volkswagen Group uvádí ve své firemní 

strategii, že od roku 2030 se její produkty stanou CO2 v provozu neutrální. [2] 

Cílem této práce je porovnání výsledků vyprodukovaných emisí CO2 na ujetý 

kilometr při provozu elektromobilu a automobilu se spalovacím motorem. U 

elektromobilů je to se zohledněním vyprodukovaných emisí CO2 do ovzduší při výrobě 

elektrické energie použité pro pohon elektromobilu. 

 

Obr. 2 – Celková změna produkce emisí CO2 mezi lety 1990-2014 [1] 
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2 Energetika v České republice 

V roce 1990 byla celková vyrobená elektrická energie v České republice v objemu 

62 559 GWh, přičemž v roce 2016 vzrostla výroba elektrické energie o více než 33 % a 

to na celkových 83 302 GWh. Největší zvýšení výroby elektrické energie v České 

republice zaznamenal jaderný sektor. [2] 

Převážná část dnes produkované elektrické energie je vyráběná principem 

přeměny tepelné energie v mechanickou energii. Mechanická energie je poté převedena 

na energii elektrickou pomocí elektrického generátoru. Dle statistik ERÚ se na výrobě 

elektrické energie v České republice podílejí z 80 % elektrárny, využívající jako primární 

zdroj energie uhlí a jaderné palivo. [3] 

 

 

2.1 Tepelné centrály 

Rozdělení tepelných centrál: 

• Kondenzační elektrárna – zařízení používané výhradně pro výrobu 

elektrické energie 

• Parní teplárna – vysokoúčinná výroba tepla a elektřiny v zařízeních 

využívající výstupní páru z turbín jako další zdroj energie pro vytápění  

• Výtopna – slouží pouze pro dodávku tepla 

Tepelné centrály představují rozsáhlý komplex různorodých zařízení, jejímž 

úkolem je přeměna chemické energie paliva na energii elektrickou, pomocí parního 

cyklu. V tepelných centrálách dochází k uvolňování chemické energie paliva ve formě 

Obr. 3  – Podíl paliv a technologií na výrobě elektrické energie brutto – 2016 [3] 
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tepla, následně k akumulaci a přenosu této tepelné energie na turbínu pomocí nosného 

média, nejčastěji páry. Turbína převádí tepelnou energii nosného média na mechanickou 

a následně pomocí elektrického generátoru na energii elektrickou. [4] 

Nejčastěji používaná fosilní paliva pro výrobu elektrické energie v České 

republice jsou uhlí a plyn. V uhelných elektrárnách používáme nejčastěji tuzemské hnědé 

uhlí, naopak plyn jsme nuceni dovážet z Ruska, popřípadě ze Severských zemí. [3] 

V roce 2016 byl celosvětový podíl na množství vyrobené elektrické energii 

pomocí spalování uhlí 38,3 %, to řadilo tuto metodu výroby na celosvětově 1. místo 

v množství vyrobené elektrické energie. [5] V České republice je tato metoda řazena 

taktéž na první místo v množství vyrobené elektrické energie s celkovým podílem 47 %. 

[3]  

 

2.1.1 Kondenzační elektrárna 

Tepelné elektrárny využívající uhlí jako zdroj energie můžeme rozdělit na dva 

základní typy, a to na kondenzační elektrárny a teplárny. Teplárny na rozdíl od 

kondenzačních elektráren dále využívají páru vystupující z turbíny. Pára vystupující 

z turbíny je využita jako zdroj tepelné energie, obvykle pro vytápění a ohřev vody. 

Značnou výhodou tepláren je vyšší účinnost, kterou dosahuje využitím výstupní páry z 

turbíny. Nevýhodou tepláren je závislost výroby elektrické energie na množství odebírané 

páry pro vytápění a ohřev vody. Z tohoto důvodu nejsou teplárny využívány primárně pro 

výrobu elektrické energie, ale je to spíše jejich vedlejší produkt. [4] 

Kondenzační elektrárny mají jako primární a jediný produkt elektrickou energii. 

Páru vystupující z turbíny dále nevyužívají, ale pouze ji nechají zkondenzovat zpět na 

Obr. 4 – Schéma kondenzační elektrárny [4] 
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kapalinu, kterou vrací do oběhu. Kapalina použita v oběhu je chemicky upravena, 

demineralizována, z důvodu ochrany cyklu před korozí a nánosy. [4] 

 

2.1.2 Paroplynové elektrárny 

Paroplynová elektrárna využívá kombinovaného cyklu výroby elektrické energie. 

V první části využívá plynovou turbínu pro pohon elektrického generátoru. Ve spalovací 

komoře plynového okruhu se zemní plyn smíchává se vzduchem, který podporuje hoření. 

Vzniklé spaliny jsou vedeny do plynové turbíny, kde předávají svoji kinetickou energii 

lopatkám turbíny. Spaliny vystupující z plynové turbíny se dále využijí v parním cyklu. 

Teplo ve spalinách z plynové turbíny je vedeno přes výměník tepla, který předává teplo 

páře. Pára je pak využita pro výrobu elektrické energie v parním cyklu. [4] 

 

Teplota spalin na vstupu do turbíny 1 400 °C  

Teplota spalin na vstupu do spalinového kotle 600 °C 

Tlak a teplota páry na vstupu do turbíny 16 MPa / 560 °C  

Tlak a teplota páry na výstupu z turbíny 4 kPa / 29 °C 

Čistá tepelná účinnost kombinovaného oběhu 58 % 

Tab.  1 – Příklad parametrů paroplynového oběhu (instalovaný výkon 400 MWe) [6] 

Parametry [6] 

 

Obr. 5 – Schéma paroplynové elektrárny [4] 
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2.1.3 Účinnost tepelné elektrárny 

Účinnost kondenzačních elektráren se pohybuje v rozmezí 24-40 %. Nejvyšší 

podíl na ztrátě účinnosti má nevyužití značného množství tepelné energie nosného média 

vystupující z turbíny. Tato ztráta činí 35-45 %. Účinnost je také snižována při předávání 

tepelné energie v kotli a mechanickými ztrátami v turbíně a generátoru. [7] 

Metody zvyšování účinnosti oběhu jsou různé. Mezi nejjednodušší metodu se řádí 

tzv. přihřátí páry. Tato metoda pracuje na principu opakování části oběhu, kdy se expanze 

ve vysokotlakém stupni turbíny přeruší a pára je zpět vedena do kotle pro zvýšení její 

teploty a znovu využití v nízkotlakém stupni. Další metodou zvýšení účinnosti může být 

zvýšení tlaku a tím i teploty syté páry nebo regenerační ohřev napájecí vody. Účinnost 

kombinovaného paroplynového cyklu se pohybuje v rozmezí 50-60 %. [4] 

 

2.2 Jaderné elektrárny 

Jaderná elektrárna pracuje na podobném principu jako tepelná elektrárna až na 

způsob získávání tepelné energie pro produkci páry. Tepelná energie se získává pomocí 

jaderné reakce dvěma způsoby: 

• Štěpením atomů některých těžkých prvků (uran, plutonium) 

• Spojováním-syntézou některých lehkých prvků (deuterium, tritium) za extrémně 

vysoké teploty 

V dnešní době se používá výhradně štěpná reakce. Jelikož v průběhu štěpné 

reakce vzniká vedle tepelné energie i radioaktivní záření, je nutné oddělit a dostatečně 

izolovat reaktor od parního cyklu. Toto oddělení je provedeno tzv. okruhy.  

Primární okruh tvoří jadernou část elektrárny. Je umístěn v hermeticky uzavřené 

betonové oblasti, v tzv. kontejnmentu. Jaderný reaktor slouží jako zdroj tepelné energie, 

která je nosným médiem vedena do parogenerátoru. Tepelná energie v reaktoru vzniká 

při štěpení paliv. Kontejnment je ochranná obálka sloužící k minimalizaci dopadu účinků 

havárie na okolí při poruše v primárním okruhu a zároveň slouží jako ochrana proti 

okolním vlivům. Součástí primárního okruhu jsou také oběhová čerpadla, která zajišťují 

oběh chladícího média mezi parogenerátorem a reaktorem. [4]  

Sekundární okruh je obdobný klasické kondenzační elektrárně. Pára vzniklá 

v parogenerátoru je vedena potrubím na lopatky turbín, kde předává svoji vnitřní energii. 

Turbína je spojena spojkou s elektrickým generátorem, který vytváří elektrický proud. 

Součástí sekundárního okruhu je také chladící okruh sloužící pro kondenzaci páry 
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vystupující z turbín. V kondenzátoru pára ochlazením zkondenzuje a je vedena zpět do 

parogenerátoru. [4] 

Schéma [8] 

1 – Reaktor 9 – Kondenzační čerpadlo 

2 – Hlavní cirkulační čerpadlo 10 – Regenerace 

3 – Parogenerátor  11 – Napájecí čerpadlo 

4 – Kompenzátor objemu 12 – Generátor 

5 – Separátor a přihřívač 13 – Blokový transformátor 

6 – Vysokotlaký díl turbíny 14 – Chladící věž 

7 – Nízkotlaký díl turbíny 15 – Čerpadlo cirkulační chladící vody 

8 – Kondenzátor 16 – Ochranná obálka (kontejnment) 

 

Jaderné a kondenzační elektrárny jsou využity v diagramu zatížení elektrizační 

soustavy v oblasti tzv. základního zatížení. To znamená, že tento typ elektráren je 

dostatečně výkonným stálým zdrojem elektrické energie a dokáže vykrývat velkou část 

odebrané elektrické energie ze sítě. Zároveň jsou tyto typy elektráren složitě 

regulovatelné, a proto se odstavují pouze v případě poruchy nebo plánované opravy. [4] 

 

2.2.1 Účinnost jaderné elektrárny 

Účinnost jaderné elektrárny je stanovena podobně jako u tepelných elektráren 

spalující fosilní paliva. Technická zařízení použita v jaderné elektrárně jsou totiž podobná 

Obr. 6 – Schéma jaderné elektrárny Temelín [8] 
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těm v kondenzačních elektrárnách. Typická jaderná elektrárna dosahuje účinnosti kolem 

33-37 %, což je srovnatelné s elektrárnami na fosilní paliva. [9] 

 

2.3 Obnovitelné zdroje energie 

Obnovitelné zdroje energie je označení pro volně dostupné obnovitelné formy 

energie na Zemi. V dnešní době jsou nejčastěji využívány jako obnovitelné zdroje energie 

sluneční záření, vodní energie a větrná energie. V posledních letech se také rozšířilo 

využívání biopaliv, zejména biomasy a bioplynu. Vodní a větrná energie byla využívána 

již před obdobím průmyslové revoluce pro zvýšení produktivity práce. Z historie můžeme 

uvést zařízení, jako je vodní kolo a větrný mlýn.  

Zvyšující se poptávka po elektrické energii znamenala vysoký nárůst využívání 

fosilních paliv pro výrobu elektrické energie, jakožto stálý a dostatečně výkonný zdroj. 

Jelikož jsou zásoby fosilních paliv omezené, je důležité hledat alternativní zdroje energie. 

Omezené zásoby fosilních paliv však nejsou jediným důvodem zařazování obnovitelných 

zdrojů do energetických mixů. Dalším důvodem je snaha o snížení emitovaných emisí 

CO2 do ovzduší a možnost rychlé regulace výroby elektrické energie. [10] 

Na Obr. 7 lze vidět zvyšující se množství vyrobené elektrické energie pomocí 

OZE v České republice. Obnovitelnými zdroji energie jsme v roce 2016 vyrobili v České 

republice 10 666 GWh z celkových 83 302 GWh. [3] 

 

Energie bio paliva; Vodní energie; Solární energie; Větrná energie 

Obr. 7 – Produkce elektrické energie dle jednotlivých OZE [2] 
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2.3.1 Vodní elektrárny 

Česká republika nám svými geografickými predispozicemi nedovoluje stavět 

velká vodní díla, jako se například nacházejí v sousedních zemích. Naše vodní toky 

nemají dostatečný spád ani průtok. Z těchto důvodů májí vodní elektrárny pouze 2,3 % 

zastoupení na výrobě elektrické energie z celkového množství. [10] 

Pro vodní elektrárny na území České republiky jsou z hlediska průměrných 

průtoků nejčastěji využívány řeky Labe, Vltava a Morava. Kaskáda vodních elektráren 

na povodí řeky Vltava s instalovaným výkonem 750 MW je nejvíce využívanou kaskádou 

u nás. Další řeky jsou využívány pouze pro menší vodní elektrárny, pro osobní použití 

nebo jako doplňkové zdroje energie. [10] 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je jednou z největších vodních staveb 

u nás. Elektrárna se používá hned třemi způsoby, jako statická, dynamická a kompenzační 

výrobna elektrické energie. Převážně v nočních hodinách, kdy je elektrické energie v síti 

přebytek, elektrárna přečerpává vodu z dolní nádrže do horní, aby mohla v energetické 

špičce doplňovat hlavní zdroje elektrické energie. Zároveň při výpadku významného 

zdroje je schopna na svůj maximální výkon najet během několika minut, což je velkou 

předností právě vodních elektráren. [11] 

Voda [12] 

 

Obr. 8 – Mapa vodních elektráren v ČR – 2007 [12] 
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2.3.1.1 Účinnost vodních elektráren 

Potenciál pro výrobu elektrické energie ve vodní elektrárně je dán parametry, 

které jsou závislé na hydrologii, topografii a celkové konstrukci elektrárny. Ve vodní 

elektrárně se potenciální energie proudící vody transformuje na kinetickou energii, poté 

přímo na mechanickou energii v turbíně a dále na elektrickou energii v generátoru. Proces 

transformace v moderních vodních elektrárnách je vysoce účinný. Obvykle s 90 % 

mechanickou účinností v turbínách a s 99 % účinností v elektrickém generátoru. 

Účinnost je snižována různými typy ztrát. Jsou to například, hydraulické ztráty ve 

vodním okruhu, mechanické ztráty v turbíně a ztráty elektrického generátoru. Mezi 

hydraulické ztráty můžeme zařadit ztráty třením v potrubí, které jsou závislé na rychlosti 

vody a drsnosti tunelů, potrubí a vpustí. Za mechanické ztráty se považují ztráty třením 

v mechanické části turbíny a vedením kinetické energie vody na lopatky turbín. [13] 

Účinnost přeměny energie není hlavním ukazatelem pro výrobu elektrické energie 

v elektrárnách využívající obnovitelné zdroje energie. Výrazně důležitějším parametrem 

je koeficient ročního využití. Tento koeficient je ukazatelem efektivity energetického 

zdroje za celý rok. Hodnoty použité v rovnici (2.1) pro výpočet koeficientu jsou celkový 

instalovaný výkon Pi a celkové množství vyrobené elektrické energie Esv. 

 
𝑘 =

𝐸𝑠𝑣

𝑃𝑖 ∙ ℎ
=

3168,4 ∙ 106

2261,7 ∙ 103 ∙ 8760
= 0,16 [−] (2.1) 

Uvedené hodnoty pro výpočet jsou převzaty z Roční zprávy o provozu ES ČR 

2016, vydané ERÚ. Koeficient ročního využití vodních elektráren v České republice 

vychází 16 %. Výsledkem je, že celkový instalovaný výkon vodních elektráren byl využit 

v roce 2016 pouze z 16 %. [3]  

 

2.3.2 Větrné elektrárny 

Větrná elektrárna je zařízení, které přeměňuje kinetickou energii větru na 

elektrickou energii. Principem činnosti je převádění energie proudícího vzduchu 

působícího na listy rotoru na rotační mechanickou energii, která je vedena do elektrického 

generátoru. Větrné elektrárny pracují na principu vztlakové nebo odporové síly, která se 

odvíjí od tvaru listu rotoru. Stejně jako v případě vodních elektráren nemá Česká 

republika příliš vhodné geografické podmínky pro stavění větrných elektráren. Proto také 

pokrývá jen 1 % celkové výroby elektrické energie u nás. [3] 
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větrný [14] 

2.3.2.1 Účinnost větrných elektráren 

Neztrátová, tedy ideální větrná elektrárna může přeměnit 59,3% energie 

vzdušného proudu v energii mechanickou. Takto byl formulován teoretický limit všech 

větrných kol dle Lanchester-Betzova zákona. Samozřejmě se bavíme o ideální přeměně 

kinetické energie, která nezahrnuje mechanické ztráty vznikající v konstrukci větrné 

elektrárny. Také ztráty vzniklé třením větru a možný vznik vírů je nutné započítat do 

celkové účinnosti větrného díla. Dalším podstatným parametrem pro větrné elektrárny je 

součinitel rychloběžnosti. Tento součinitel nám dává do poměru rychlost otáčení konců 

lopatek a rychlost větru. Po započtení všech těchto ztrát je výsledná účinnost větrných 

elektráren 35-40 %. [7, 13] 

Jak je napsáno v 2.3.1.1, pro nestálé obnovitelné zdroje je spíše důležitý koeficient 

ročního využití než účinnost přeměny energie zdroje na energii elektrickou. Pomocí 

rovnice (2.2) jsem určil koeficient ročního využití, který pro větrné elektrárny instalované 

v České republice vyšel 20 %. Takto nízká hodnota je způsobena technickými parametry 

elektráren, které mohou pracovat pouze v určité oblasti rychlosti větru. Rychlost větru se 

musí pohybovat od 3 do 26 m/s ve výšce 200 metrů nad povrchem země. [13] 

 
𝑘 =

𝐸𝑠𝑣

𝑃𝑖 ∙ ℎ
=

497 ∙ 106

282 ∙ 103 ∙ 8760
= 0,20 [−] (2.2) 

Obr. 9 – Mapa větrných elektráren – 2009 [14] 
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2.3.3 Fotovoltaické elektrárny 

Produkce elektrické energie pomocí slunečního záření je nejvíce využívaná 

metoda výroby elektrické energie z OZE v České republice. [3] Fotovoltaické panely 

byly jako první hojně používány v kosmonautice, kde se využívaly jako zdroj energie pro 

satelity. Další využití nalezly panely u malých mobilních zařízeních jako jsou kalkulačky 

a hodinky. 

Využívat energii slunečního záření lze přímo nebo nepřímo. Přímá metoda 

využívá fotovoltaického jevu a nepřímá metoda je založena na principu využívání tepla. 

Přímá metoda je založena na principu dopadajících fotonů slunečního záření na 

fotovoltaický článek, kde vzniká fotoelektrický jev. Při tomto jevu se uvolňují elektrony, 

které se hromadí ve vrstvě N polovodiče typu PN a mezi oběma vrstvami vzniká 

elektrické napětí. Nejčastěji používaný polovodič pro fotovoltaické panely je křemík. [10] 

Nepřímá metoda je založena na principu absorpce sluneční energie a využití této 

energie k ohřevu teplonosného média. Nejčastěji se tak používá pro vytápění menších 

budov a k ohřevu vody. Princip je založen na odrazu slunečního záření soustavou zrcadel 

do ohniska, kde koncentrovaná tepelná energie ohřívá teplonosné médium. [10] 

 

Sluneční [15] 

 

 

Obr. 10 – Mapa dopadu slunečního záření na území ČR [15] 
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2.3.3.1 Účinnost fotovoltaických elektráren 

Přeměna slunečního záření na energii elektrickou pomocí fotovoltaických panelů 

dosahuje účinnosti 15-20 %. 

Jak je napsáno v 2.3.1.1, pro nestálé obnovitelné zdroje je spíše důležitý koeficient 

ročního využití než účinnost přeměny energie zdroje na energii elektrickou. Pomocí 

rovnice (2.3) jsem zjistil koeficient ročního využití pro fotovoltaické elektrárny 

instalované v České republice. Výsledek 12 % je způsobem zejména vysokou nestálostí 

zdroje. Oproti předchozím dvěma uvedeným zdrojům je nestálost zdroje mimo jiné 

zapříčiněna denním svitem, kdy je možné používat fotovoltaické elektrárny pouze od 

východu do západu slunce. Rozdíl v množství dopadající sluneční energie závisí také na 

jednotlivých ročních obdobích a na podnebních podmínkách v dané lokalitě. 

 
𝑘 =

𝐸𝑠𝑣

𝑃𝑖 ∙ ℎ
=

2131,5 ∙ 106

2067,9 ∙ 103 ∙ 8760
= 0,12 [−] (2.3) 
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3 Doprava v ČR 

V 90. letech minulého století se automobilová doprava stala druhým nejrychleji 

se rozvíjejícím druhem dopravy na světě, hned po letecké dopravě.  Přepravní kapacita 

v automobilové dopravě vzrostla během 10 let o 60 %. Takto prudký růst byl zapříčiněn 

dostupností vozidel na trhu, rozšířenou nabídkou a zvyšováním životní úrovně. Vyšší 

poptávka a dostupnost automobilů měla značný vliv i na vytíženost automobilů. V roce 

1990 byla průměrná vytíženost automobilu v Praze 1,71 osoby na jízdu, v roce 2000 

vytíženost klesla na 1,4 a v roce 2011 na 1,3 osoby na jízdu. [16] 

Spotřeba pohonných hmot v České republice v roce 2018 činila celkem 8,003 

mld. litrů. Podíl naftové složky činil 73,4 % a benzínové složky 26,6 %. [17] 

Celkový objem dodávek automobilového benzínu na český trh v roce 2018 byl 

2,126 mld. litrů. Oproti roku 2017 je to nepatrný nárůst o 0,2 % spotřeby benzínu jako 

pohonné hmoty. I přes toto mírné zvýšení spotřeby, má využívání zážehových motorů 

v automobilové dopravě klesající trend. V roce 2003 totiž spotřeba činila 2,857 mld. litrů. 

[17] 

Spotřeba motorové nafty v roce 2018 činila 5,877 mld. litrů. Oproti roku 2017, 

kdy spotřeba dosáhla 5,816 mld. litrů, zaznamenala spotřeba této pohonné hmoty nárůst 

o 1,1 %. Je zde nutné podotknout, že takto vysoká spotřeba není zapříčiněna osobní 

automobilovou dopravou. Velký podíl na spotřebě motorové nafty má transportní a 

veřejná doprava. [17] 

Pokud se zaměříme na osobní automobilovou dopravu, je zřejmé z Tab. 3, že 

v České republice stále převládají automobily se zážehovým agregátem. Jejich podíl se 

však výrazně v průběhu let 2010-2015 neměnil. Oproti tomu automobily se vznětovým 

agregátem zaznamenaly každoroční nárůst o cca. 10 %. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Benzín 3 285 189 3 260 905 3 216 395 3 196 233 3 189 890 3 292 863 

Nafta 1 206 387 1 316 102 1 483 116 1 525 690 1 631 014 1 807 953 

Elektrické 15 18 200 237 417 713 

Tab.  2 – Osobní automobily registrované v ČR dle typu spotřebované energie [18] 

Automobily [18] 
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4 WLTP 

Za podmínek stanovených právními předpisy Evropské unie se pro měření 

spotřeby paliva a spotřeby elektrické energie u osobních automobilů používá laboratorní 

zkouška Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, zkráceně WLTP. 

Předešlé měření spotřeby paliva nazývané New European Driving Cycle (NEDC) 

bylo navrženo v 80. letech. Měření NEDC určovalo měřené hodnoty založené na 

teoretickém profilu řízení, kdy navržený test neodpovídal reálnému jízdnímu profilu při 

běžné jízdě. Metoda WLTP byla vyvinuta s využitím skutečných jízdních profilů 

získaných z celého světa a navržený jízdní profil se blíží tomu skutečnému. 

Jízdní cyklus WLTP je rozdělen do čtyř částí s různými průměrnými rychlostmi: 

nízkou, střední, vysokou a extra vysokou. Každá část obsahuje reálné podmínky jízdy 

automobilem, do kterých patří řízení, zastavení, zrychlení a brždění. [19] 

cyklus [20] 

Metoda WLTP počítá při naměřené spotřebě elektrické energie, již se všemi 

ztrátami vzniklými nabíjením a vybíjením akumulátoru. Spotřeba se měří následovně. 

Baterie je na začátku testu plně nabita a po projetí naprogramované laboratorní trasy je 

elektromobil znovu připojen techniky k nabíjecímu zařízení. Napájecí kabel je vybaven 

elektroměrem, který měří celkové množství elektrické energie potřebné k dobití 

akumulátoru na plnou kapacitu. Výhodou tohoto elektroměru je započtení ztrát vzniklých 

při nabíjení do plné kapacity akumulátoru. Naměřená hodnota dodané elektrické energie 

je vydělena ujetou vzdáleností a výsledkem je požadovaná spotřeba elektrické energie na 

kilometr. V případě automobilu se spalovacím motorem je to obdobné, kdy se po ujetí 

požadované trasy pouze doplní palivo.  [21]  

Obr. 11 – Cyklus měření metodou WLTP [20] 
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5 Emise CO2 při výrobě elektrické energie 

Součástí bakalářské práce je provedení výpočtů vzniklých emisí CO2 při výrobě 1 

kWh elektrické.  Výpočet je vztažen k energetickému mixu České republiky a porovnám 

s vybranými okolními státy. Výsledek emisí CO2 při výrobě 1 kWh elektrické je 

zohledněn do provozu elektromobilu. Výsledkem je porovnání vyprodukovaného 

množství emisí CO2 na ujetý kilometr elektromobilů a automobilů se spalovacím 

motorem. 

 

5.1 Výpočet emisí CO2 pomocí stechiometrických rovnic 

Pro výpočet emisí CO2 produkovaných při spálení 1 kg (𝑚𝑛
3) paliva použiji 

stechiometrické rovnice. Pomocí stechiometrických rovnic dokáži zjistit přesný objem 

spalin vzniklých při dokonalém spálení paliva. Pro náš další postup výpočtů je důležitá 

pouze hodnota objemu oxidu uhličitého (5.14) a výhřevnost (5.15) pro tuhá a kapalná 

paliva, a hodnota ze vztahu (5.19) pro plynná paliva. 

Mezi naše neznámé vystupujících v stechiometrických rovnicích jsou složky 

použitých paliv a jejich hmotnostní procenta. Složení tuhých paliv je v katalozích často 

uváděno v různých stavech, které jsou označovány jako stav bez vody a popela (dry 

ashfree – daf), stav bezvodný (dry – d) a stav původní (real – r). Hodnoty uváděné 

v stechiometrických rovnicích musí být ve stavu původním. Vztahy (5.4)-(5.10) nám 

umožní tento původní stav určit. Hodnoty pro plynná paliva není nutné takto převádět, 

jelikož v našem případě je zemní plyn tvořen alkany, se kterými stechiometrické rovnice 

pro plynná paliva pracují. [22] 

Výpočet objemu oxidu uhličitého jsem provedl i pro motorový benzín. Hodnotu 

objemu oxidu uhličitého vzniklého při spálení 1 kg paliva budu používat pro kontrolu 

výsledků zveřejněných automobilkami u jednotlivých zvolených modelů poháněných 

zážehovými motory a k porovnání s výslednými hodnotami pro elektromobily.  
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5.1.1 Chemické složení paliv 

Hnědé uhlí 

 Dry ashfree Dry Real 

C – uhlík 72 % 57,24 % 41,21 % 

O – kyslík 20,7 % 16,46 % 11,85 % 

H – vodík 6 % 4,77 % 3,43 % 

N – dusík 1,1 % 0,87 % 0,63 % 

S – síra 2,14 % 1,7 % 1,22 % 

W – voda 0 % 0 % 28 % 

A – popelovina 0 % 20,5 % 14,76 % 

Tab.  3 – Chemické složení Mosteckého hnědého uhlí [23] 

Hnědé [23] 

Černé uhlí 

 Dry ashfree Dry Real 

C – uhlíku 73,08 % 64,31 % 61,74 % 

O – kyslík 3,99 % 3,51 % 3,37 % 

H – vodík 4,41 % 3,88 % 3,73 % 

N – dusík 1,34 % 1,18 1,14 % 

S – síra 0,59 % 0,52 % 0,5 % 

W – voda 0 % 0 % 4 % 

A – popelovina 0 % 12 % 11,52 % 

Tab.  4 – Chemické složení koksového černého uhlí [24] 

Koksové [24] 
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Zemní plyn 

CH4 – metan 98,39 % 

C2H6 – etan  0,44 % 

C3H8 – propan 0,16 % 

C4H10 – butan 0,07 % 

C5H12 – pentan 0,03 % 

N2 – dusík 0,84 % 

CO2 – oxid uhličitý 0,07 % 

Tab.  5 – Chemické složení Tranzitního zemního plynu [25] 

Plyn [25] 

Benzín 

 Real 

C – uhlík 85,5 % 

H – vodík 14,5 % 

O – kyslík 2,7% 

Tab.  6 –Chemické složení benzínu Natural 95 [26] 

Benzín [26] 

 𝐴𝑟 = 𝐴𝑑 ∙ (1 − 𝑊𝑟) [−] (5.4) 

 𝐶𝑟 = 𝐶𝑑𝑎𝑓 ∙ (1 − 𝐴𝑟 − 𝑊𝑟) [−] (5.5) 

 𝐻𝑟 = 𝐻𝑑𝑎𝑓 ∙ (1 − 𝐴𝑟 − 𝑊𝑟) [−] (5.6) 

 𝑆𝑟 = 𝑆𝑑𝑎𝑓 ∙ (1 − 𝐴𝑟 − 𝑊𝑟) [−] (5.7) 

 𝑁𝑟 = 𝑁𝑑𝑎𝑓 ∙ (1 − 𝐴𝑟 − 𝑊𝑟) [−] (5.8) 

 𝑂𝑟 = 𝑂𝑑𝑎𝑓 ∙ (1 − 𝐴𝑟 − 𝑊𝑟) [−] (5.9) 

 
𝑆𝑑𝑎𝑓 =

𝑆𝑑 ∙ (1 − 𝑊𝑟)

1 − 𝐴𝑟 − 𝑊𝑟
 [−] 

(5.10) 
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5.1.2 Stechiometrické rovnice pro tuhá a kapalná paliva [22] 

Minimální objem kyslíku potřebný pro dokonalé spálení 1 kg paliva 

 
𝑂𝑂2𝑚𝑖𝑛 = 22,39 ∙ (

𝐶𝑟

12,01
+

𝐻𝑟

4,032
+

𝑆𝑟

32,06
+

𝑂𝑟

32
) [𝑚𝑛

3/𝑘𝑔] (5.11) 

 

Minimální objem suchého vzduchu potřebný pro dokonalé spálení 1 kg paliva 

 
𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =

𝑂𝑂2𝑚𝑖𝑛

0,21
 [𝑚𝑛

3/𝑘𝑔] (5.12) 

Objem suchých spalin 

 𝑂𝑆𝑆𝑚𝑖𝑛 = 𝑂𝐶𝑂2
+ 𝑂𝑆𝑂2

+ 𝑂𝑁2
+ 𝑂𝐴𝑟  [𝑚𝑛

3/𝑘𝑔] (5.13) 

Objem oxidu uhličitého 

 
𝑂𝐶𝑂2

=
22,26

12,01
∙ 𝐶𝑟 + 0,0003 ∙ 𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑛

3/𝑘𝑔] (5.14) 

Výhřevnost paliva: Vondráčkův vzorec 

𝑄𝑖
𝑟 = (37,14 − 2,58 ∙ 𝐶𝑑𝑎𝑓) ∙ 𝐶𝑟 + 90,88 ∙ 𝐻𝑟 − 11,26 ∙ 𝑂𝑟 + 10,47 ∙ 𝑆𝑟 

−2,45 ∙ 𝑊𝑟 [𝑀𝐽/𝑘𝑔] 
(5.15) 

5.1.3 Stechiometrické rovnice pro plynná paliva [22] 

Minimální objem kyslíku potřebný pro dokonalé spálení 1 𝑚𝑛
3  plynu 

 𝑂𝑂2𝑚𝑖𝑛 =  0,5 ∙ 𝑜𝐻2
+ 0,5 ∙ 𝑜𝐶𝑂 + ∑ (𝑚 +

𝑛

4
) ∙ 𝑜𝐶𝑚𝐻𝑛

− 𝑜𝑂2
[𝑚𝑛

3/𝑚𝑛
3] (5.16) 

Minimální objem suchého vzduchu potřebný pro dokonalé spálení 1 Nm3 plynu 

 
𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =

𝑂𝑂2𝑚𝑖𝑛

0,21
 [𝑚𝑛

3/𝑚𝑛
3] (5.17) 

Objem suchých spalin 

 𝑂𝑆𝑆𝑚𝑖𝑛 = 𝑂𝐶𝑂2
+ 𝑂𝑆𝑂2

+ 𝑂𝑁2
+ 𝑂𝐴𝑟  [𝑚𝑛

3/𝑚𝑛
3] (5.18) 

Objem oxidu uhličitého 

 

 𝑂𝐶𝑂2
=  𝑜𝐶𝑂2

+ 0,994 ∙ (𝑜𝐶𝑂 + ∑ 𝑚 ∙ 𝑜𝐶𝑚𝐻𝑛
) + 0,0003 ∙ 𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑛

3/𝑚𝑛
3] (5.19) 
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V Tab.  7 jsou uvedeny hodnoty objemu oxidu uhličitého pro jednotlivá paliva, 

vypočteny pomocí stechiometrických rovnic. Tab.  8 uvádí výhřevnost jednotlivých paliv. 

 

 Hnědé uhlí Černé uhlí Zemní plyn Benzín 

𝑶𝑪𝑶𝟐
 0,7651 [𝑚𝑛

3/kg] 1,1462 [𝑚𝑛
3/kg] 0,9993 [𝑚𝑛

3/𝑚𝑛
3] 1,588 [𝑚𝑛

3/kg] 

Tab.  7 – Objem oxidu uhličitého vzniklého při spalování 1 kg (𝑚𝑛
3) paliva  

 

 Hnědé uhlí Černé uhlí Zemní plyn Benzín 

𝑸𝒊
𝒓 4,381 [kWh/kg] 6,869 [kWh/kg] 9,964 [kWh /𝑚𝑛

3] 12,035 [kWh/kg] 

Tab.  8 – Výhřevnost paliv 

 

5.1.4 Výpočet emisního faktoru 

Vypočtené hodnoty vyprodukovaného objemu oxidu uhličitého a výhřevnosti 

paliv použiji dále pro zjištění emisního faktoru. Emisní faktor nám určuje hmotnost 

vyprodukovaného množství CO2 při výrobě 1 kWh elektrické energie. Pro výpočet 

emisního faktoru je nutné zjistit některé důležité konstanty. V rovnici (5.20) počítám 

molární objem ideálního plynu, pro který jsou použity hodnoty pro tzv. normální 

podmínky.  Normálními podmínkami rozumíme teplotu 𝑇 = 273,15 𝐾 (𝑡 = 0 °𝐶), tlak 

𝑝 = 101,325 𝑘𝑃𝑎 a molární plynovou konstantu 𝑅 = 8,314 𝐽/𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾. Výpočet molární 

hmotnosti oxidu uhličitého (5.21) je proveden pomocí stechiometrie. Hodnoty molární 

hmotnosti uhlíku a kyslíku jsou zjištěny z periodické tabulky prvků a použity pro výpočet. 

Podílem molární hmotnosti oxidu uhličitého a molárního objemu ideálního plynu zjistím 

hustou oxidu uhličitého (5.22) při normálních podmínkách. Rovnice (5.23) je vztahem 

pro emisní faktor jednotlivých paliv. 

 

 

 𝑉

𝑛
=

𝑅 ∙ 𝑇

𝑝
→ 𝑉𝑚 =

𝑉

𝑛
=

8,314 ∙ 273,15

101 325
= 22,4127 𝑚𝑛

3/𝑘𝑚𝑜𝑙 (5.20) 

 𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 

𝑀𝑚𝐶𝑂2
= 𝑀𝐶 + 2 ∙ 𝑀𝑂2

= 12,011 + 2 ∙ 15,9994 = 44,0098 𝑘𝑔/𝑘𝑚𝑜𝑙 
(5.21) 
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Pro výpočty emisních faktorů pro jednotlivá paliva se mění pouze vstupní 

hodnoty, a to objem oxidu uhličitého vzniklého při spalování 1 kg (𝑚𝑛
3) paliva a 

výhřevnost. 

Spočtené hodnoty v Tab.  9 jsou uvedeny bez účinnosti přeměn energie 

jednotlivými metodami výroby.  

Druh použitého paliva Emisní faktor [kg CO2/kWh] 

Hnědé uhlí 0,343 

Černé uhlí 0,328 

Zemní plyn 0,188 

Motorový benzín 0,260 

Tab.  9 - Tabulka emisních faktorů pro různé druhy paliv 

5.1.5 Výpočet účinnost kondenzační elektrárny [27] 

V této kapitole je uveden vzorový příklad výpočtu celkové účinnosti kondenzační 

elektrárny. Zohledňuje všechny proměnné, které je nutné zahrnout do výpočtu účinnosti 

elektrárny. 

Teplota přehřáté páry na vstupu do turbíny 𝒕𝒑 [°𝑪] 525 

Tlak přehřáté páry na vstupu do turbíny 𝑝𝑝 [𝑀𝑃𝑎] 11 

Suchost páry na výstupu z turbíny 𝑥 [−] 0,94 

Tlak páry v kondenzátoru 𝑝𝑘  [𝑀𝑃𝑎] 0,004 

Účinnost kotle 𝜂𝑘𝑜𝑡  [−] 0,85 

Účinnost potrubí 𝜂𝑝𝑜𝑡  [−] 0,98 

Účinnost na spojce (mechanická) 𝜂𝑚 [−] 0,97 

Účinnost generátoru 𝜂𝑔 [−] 0,96 

Elektrický výkon (brutto) na svorkách generátoru 𝑃𝑒𝑙  [𝑀𝑊] 25 

Výhřevnost paliva 𝑘𝑣  [𝑀𝐽/𝑘𝑔] 19 

Tab.  10 – Vstupní hodnoty pro výpočet účinnosti kondenzační elektrárny 

 
𝜌𝐶𝑂2

=
𝑀𝑚𝐶𝑂2

𝑉𝑚
=

44,0098

22,4172
= 1,9636 𝑘𝑔/𝑚𝑛

3  (5.22) 

 
𝐸𝐹 =

𝑂𝐶𝑂2

𝑄𝑖
𝑟 ∙ 𝜌𝐶𝑂2

=
0,7651

4,381
∙ 1,9636 = 0,3491 𝑘𝑔/𝑘𝑊ℎ 

(5.23) 
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Entalpie 𝒊𝒑 [𝒌𝑱/𝒌𝒈] 3 430 

Teoretická entalpie páry při výstupu z turbíny 𝑖𝑘
𝑎𝑑 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 1 995 

Skutečná hodnota entalpie páry na kondenzátoru 𝑖𝑘  [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 2 405 

Entalpie kondenzátoru 𝑖𝑘𝑜 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 121 

Tab.  11 – Hodnoty entalpií odečtených z i-s diagramu 

 

Tepelná účinnost skutečného cyklu 

𝜂𝑡 =
𝑖𝑝 − 𝑖𝑘

𝑖𝑝 − 𝑖𝑘𝑜
=

3 430 − 2 405

3 430 − 121
= 0,3098 ≈ 30,98 % 

Tepelná účinnost na spojce 

𝜂𝑡
𝑠 = 𝜂𝑡 ∙ 𝜂𝑚 = 0,3098 ∙ 0,97 = 0,3005 ≈ 30,05 % 

Účinnost na svorkách generátoru 

𝜂𝑡
𝑒 = 𝜂𝑡

𝑠 ∙ 𝜂𝑔 = 0,3005 ∙ 0,96 = 0,2885 ≈ 28,85 % 

Celková účinnost elektrárny 

𝜂𝑡
𝑒𝑙 = 𝜂𝑡

𝑒 ∙ 𝜂𝑘𝑜𝑡 ∙ 𝜂𝑝𝑜𝑡 = 0,2885 ∙ 0,85 ∙ 0,98 = 0,2403 ≈ 24,03 % 

 

5.1.6 Výpočet emisního faktoru s ohledem na účinnosti elektrárny 

Emise CO2 emitované do ovzduší při spalování fosilních paliv také závisí na 

účinnosti využití chemické energie uchované v palivu. V Tab.  13 můžeme vidět hodnoty 

emisních faktorů pro průměrnou účinnost přeměny chemické energie na elektrickou 

v jednotlivých elektrárnách. Jistou možností, jak snížit emise CO2 vyprodukovaných při 

výrobě elektrické energie je zvyšování účinnosti výroby, kterou jsem popsal v kapitole 

2.1.3. 

 

 Účinnost elektráren 𝜼 [%] 

 Minimální hodnota Maximální hodnota 

Kondenzační elektrárna 24 40 

Paro-plynná elektrárna 50 60 

Tab.  12 – Účinnost přeměny chemické energie paliva v elektrárně  
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Rovnice (5.24) popisuje výpočet průměrného emisního faktoru s ohledem na 

účinnosti v Tab.  12. Vstupní hodnotou je emisní faktor bez započtení účinnosti elektráren 

z Tab.  9. 

 

𝐸𝐹𝑚
̅̅ ̅̅ ̅ = ∑

𝐸𝐹𝑚

𝜂𝑛

𝑛

1

∙
1

𝑛
= (

0,343

0,24
+

0,343

0,40
) ∙

1

2
= 1,143 kg 𝐶𝑂2/kWh (5.24) 

 Kondenzační elektrárna Paro-plynová elektrárna 

Druh paliva – m Hnědé uhlí Černé uhlí Zemní plyn 

𝑬𝑭̅̅ ̅̅
𝒎[kg CO2/kWh] 1,143 1,092 0,345 

Tab.  13 – Emisní faktor s ohledem na průměrnou účinnost přeměny energie 

 

5.1.7 Energetické mixy v jednotlivých zemích 

Zdroj 

energie 

ČR SRN FRA DEN 

GWh % GWh % GWh % GWh % 

Hnědé uhlí 38 391 43 157 458 23,4 10 520 2 8 865 29 

Černé uhlí 6 249 7 115 738 17,2 - - - - 

Topný olej 92 0 5 846 1 2 537 0 323 1 

Plyn 3 710 4 82 294 13 34 846 6 2166 7 

Biopalivo 4 657 6 44 994 7 4 971 1 4 054 13 

Odpad 179 0 13 261 2 4 579 1 1569 5 

Jaderné 

palivo 
24 101 29 84 636 13 403 195 73 - 0 

Voda 3 202 4 26 135 4 64 889 12 19 0 

Slunce 2 131 3 38 098 6 8 160 1 744 2 

Vítr 497 1 78 598 12 21 400 4 12 782 42 

Ostatní 0 0 175 0 505 0 - - 

Celkem 83 213 100 647 231 100 555 620 100 30 522 100 

Tab.  14 – Energetické mixy vybraných zemí [2] 

V Tab.  14 lze vidět podíl jednotlivých zdrojů energie na výrobě elektrické energie 

v mnou zvolených zemí pro porovnání výsledků emisí CO2 vyprodukovaných 



33 

 

elektromobily při provozu. Pro výpočet jsem zvolil země s různorodými zastoupeními 

používaných zdrojů energie. Česká republika a Německo zastupuje země využívající 

převážně pro výrobu elektrické energie fosilní a jaderná paliva. Francie naopak fosilní 

paliva nevyužívá téměř vůbec a spoléhá pouze na jaderné palivo a větrnou energii. 

Dánsko jsem zvolil z důvodu širokého zastoupení obnovitelných zdrojů energie a také 

kvůli snaze vyřadit elektrárny spalující fosilní paliva z jejich energetického mixu. Během 

10 let se Dánsku podařilo snížit využívání fosilních paliv o 66 %. Zbylé zmíněné země 

mají spíše stagnující křivku využívání fosilních paliv v jejich energických mixech.  [5] 

 

5.2 Automobily zvolené pro výpočet produkce emisí CO2 

Automobily zvolené pro výpočet jsem vybral z důvodu širokého zastoupení typu 

karoserie na českých i evropských komunikacích. Jsou to tedy modely z řad hatchback a 

SUV, které jsou pro možnosti porovnání co nejvíce identické. U výrobce Volkswagen 

jsem zvolil modelovou řadu Golf, která má zastoupení všech 3 pohonných agregátů pro 

identickou karoserii. U výrobce Mercedes-Benz jsem modely zvolil z důvodu obdobných 

rozměrů a technických parametrů. 

Hodnoty v Tab.  15 jsou pouze vybrané parametry z Příloha 1 až Příloha 4, které 

jsou důležité pro náš další výpočet. Je to tedy spotřeba paliva (elektrické energie) a emise 

CO2 uvedené výrobcem v technickém průkazu vozidla. Spotřeba (test) je uvedena 

z redakčních testů společností ADAC. [28] 

 

 VW Golf MB GLC 

Spotřeba (výrobce) [l/100 km] 5,0 7,1 

Spotřeba (test) [l/100 km] 6,0 9,2 

Emise CO2 (výrobce) [g/km] 113 162 

Tab.  15 – Parametry vozidel se spalovacím motorem [27, 28] 

 VW e–Golf MB EQC 

Spotřeba (výrobce) [kWh/100 km] 13,2 19,7 

Spotřeba (test) [kWh/100 km] 17,9 22,5 

Emise CO2 (výrobce) [g/km] 0 0 

Tab.  16 – Parametry vozidel s elektromotorem [27. 28] 
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5.3 Emise CO2 produkované automobilovou dopravou 

5.3.1 Spotřeba paliva uváděná výrobcem 

Při výpočtu bylo nutné zohlednit spotřebu paliva (elektrické energie) uváděnou 

automobilkami v technickém průkazu vozidla, která byla naměřena metodami WLTP.  

Pro výpočet hmotnosti vyprodukovaného CO2 jsem použil průměrné hodnoty 

emisního faktoru pro jednotlivá fosilní paliva z Tab.  13, které nám zohlednily účinnost 

přeměny chemické energie vázané v palivu na elektrickou energii. V Tab.  14 je uvedeno 

procentuální zastoupení daného fosilního paliva v energetickém mixu, které je pro nás 

také důležitou hodnotou pro výpočet. A v neposlední řadě hodnota spotřeby elektrické 

energie uvedená výrobcem.  

Postup výpočtu pro model vozu Volkswagen e – Golf napájený z českého 

energetického mixu je popsán rovnicí (5.25). Spotřeba elektrické energie je vynásobena 

průměrným emisním faktorem a procentuálním zastoupením fosilního paliva.  

 𝑚𝐶𝑂2

𝑒−𝐺𝑜𝑙𝑓
= ∑ 𝐸𝐹̅̅ ̅̅

𝑚 ∙ 𝑠𝑒 ∙ 𝐸𝑛
𝐶𝑍 

𝑚𝐶𝑂2

𝑒−𝐺𝑜𝑙𝑓
= 1,143 ∙ 0,132 ∙ 0,43 + 1,094 ∙ 0,132 ∙ 0,07 + 0,345 ∙ 0,132 ∙ 0,04 

𝑚𝐶𝑂2

𝑒−𝐺𝑜𝑙𝑓
= 81,03 𝑔 𝐶𝑂2/𝑘𝑚 

(5.25) 

Výpočet produkce CO2 při provozu vozidel se spalovacím motorem je odlišný od 

výpočtu pro elektromobily uvedený výše. Pro kontrolu výsledků uváděných jednotlivými 

automobilkami jsem postupoval dle rovnice (5.26). V této rovnici byla naší jedinou dosud 

neznámou hustota benzínu. Dle ČSN EN228 se hustota benzínu pohybuje v rozmezí 0,72-

0,775 kg/l při teplotě 15°C. Pro můj výpočet jsem zvolil střední hodnotu tohoto rozmezí. 

[26] 

 𝑚𝐶𝑂2

𝐺𝑜𝑙𝑓
= 𝑂𝐶𝑂2

𝑏𝑒𝑛𝑧í𝑛𝑢 ∙ 𝜌𝐶𝑂2
∙ 𝑠𝑝 ∙ 𝜌𝑏𝑒𝑛𝑧í𝑛𝑢 

𝑚𝐶𝑂2

𝐺𝑜𝑙𝑓
= 1,588 ∙ 1,9636 ∙ 0,05 ∙ 0,748 = 116,62 𝑔 𝐶𝑂2/𝑘𝑚 

(5.26) 

 

V Tab.  17 jsou uvedeny výsledky hodnoty produkce emisí CO2 na ujetý kilometr 

pomocí stechiometrických rovnic. Pro automobily se spalovacím motorem odpovídá 

vypočtená hodnota přibližně hodnotám uvedených výrobcem.  V případě elektromobilů 

je z výsledků patrné, že při využívání energetického mixu České republiky pro výrobu 

elektrické energie nastane 30 % pokles emitovaných emisí CO2 na stejnou ujetou 

vzdálenost v porovnání s automobily se spalovacím motorem. 
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Vůz Produkce CO2 [g/km] 

CZ DE FR DK 

VW Golf 116,62 

MB GLC 165,6 

VW e – Golf 81,03 79,72 12,07 54,32 

MB EQC 120,91 118,98 18,02 81,08 

Tab.  17 – Produkce g CO2/km deklarovanou spotřebou výrobcem 

 

5.3.2 Spotřeba paliva uvedená společností ADAC 

Výpočet z kapitoly 5.3.1 provedu i pro hodnoty spotřeby paliva naměřené 

společností ADAC. Společnost ADAC testuje jednotlivé automobily v reálném provozu 

po několik dní. Uvedené hodnoty spotřeby paliva (elektrické energie) jsou naměřeny 

palubním počítačem vozidla. Ten uvede průměrnou spotřebu paliva (energie) za 

testované období. V případě elektromobilů je tedy uvedená spotřeba elektrické energie 

bez započítaných ztrát vzniklých nabíjením a samočinným vybíjením vozidla.  

Energetická ztráta při nabíjení akumulátoru je 10-16 %. Ztráta nabíjením se odvíjí 

od použité metody nabíjení. Pro pomalou metodu je typické napájení z klasické domácí 

sítě 230 V nebo 400 V. Pro rychlou metodu nabíjení se používají tzv. rychlo-nabíječky, 

které dokáží nabít 80 % kapacity akumulátoru za 30 až 45 minut. Příkladem může být 

nabíjecí stanice Tesla Supercharger dosahující výkonu až 120 kW. [29]  

Zařízení, které přímo neslouží pro provoz elektromobilu, odebírají průměrně 4 % 

z celkové kapacity akumulátoru. Tyto ztráty vznikají při využívání infotainmentu vozidla, 

klimatizace, dálkových světel a dalších zařízení, které přímo nesouvisí s pohonným 

agregátem. Další složka snižující plné využití kapacity akumulátoru je samotný 

elektromotor. U elektromotoru se uvádí ztráty 10-15 %.  

Součtem všech těchto ztrát dostaneme výslednou účinnost využití akumulátoru 

60-65 %. Prvek navyšující účinnost využití je tzv. rekuperace. Rekuperace je proces 

přeměny kinetické energie zpět na využitelnou elektrickou energii při brždění. Tato 

energie se ukládá zpět do akumulátoru a poté je opět využita. Při rekuperaci vracíme 

v průměru 17 % kapacity baterie zpět. Po započtení tohoto procesu je celková účinnost 

využití kapacity akumulátoru 82 %. [30] 
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Do hodnot spotřeby elektrické energie uvedené společností ADAC je tedy nutné 

tyto ztráty započítat. V případě vozidla e – Golf je nutné ze sítě odebrat 21,83 kWh pro 

dosažení spotřeby elektrické energie 17,9 kWh/100 km naměřené elektromobilem. 

Pro výpočet elektromobilu použiji obdobný vztah jako v případě spotřeby 

elektrické energie uvedené v kapitole 5.3.1. V rovnici (5.28) se pouze změní hodnoty 

spotřeby elektrické energie. Potřebnou elektrickou energii na ujetí 1 km odebranou ze sítě 

zjistím pomocí rovnice (5.27). 

 
𝑠𝑒

𝑅 =
𝑠𝑒

𝜂𝑎
=

17,9

0,82
= 0,218 𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑚 

(5.27) 

 𝑚𝐶𝑂2

𝑒−𝐺𝑜𝑙𝑓
= ∑ 𝐸𝐹̅̅ ̅̅

𝑚 ∙ 𝑠𝑒
𝑅 ∙ 𝐸𝑛

𝐶𝑍 

𝑚𝐶𝑂2

𝑒−𝐺𝑜𝑙𝑓
= 1,143 ∙ 0,218 ∙ 0,43 + 1,094 ∙ 0,218 ∙ 0,07 + 0,345 ∙ 0,218 ∙ 0,04 

𝑚𝐶𝑂2

𝑒−𝐺𝑜𝑙𝑓
= 133,98 𝑔 𝐶𝑂2/𝑘𝑚 

(5.28) 

Pro naměřené hodnoty spotřeby paliva spalovacích motorů provedu stejný 

výpočet jako v kapitole 5.3.1 s pouze odlišnou spotřebou paliva. 

 𝑚𝐶𝑂2

𝐺𝑜𝑙𝑓
= 𝑂𝐶𝑂2

𝑏𝑒𝑛𝑧í𝑛𝑢 ∙ 𝜌𝐶𝑂2
∙ 𝑠𝑝 ∙ 𝜌𝑏𝑒𝑛𝑧í𝑛𝑢 

𝑚𝐶𝑂2

𝐺𝑜𝑙𝑓
= 1,588 ∙ 1,9636 ∙ 0,06 ∙ 0,748 = 139,95 𝑔 𝐶𝑂2/𝑘𝑚 

 

(5.29) 

Vůz Produkce CO2 [g/km] 

CZ DE FR DK 

VW Golf 139,95 

MB GLC 214,58 

VW e – Golf 133,98 131,84 19,96 89,84 

MB EQC 168,41 165,72 25,09 112,93 

Tab.  18 - Produkce g CO2/km s naměřenou spotřebou společností ADAC 

Porovnáním Tab.  18 s Tab.  17 lze vidět značně rozdílné hodnoty produkovaných 

emisí CO2 na ujetý kilometr. Spotřeba paliv deklarovaná výrobcem je i přes nové metody 

měření stále značně odlišná od reálné spotřeby při provozu na pozemních komunikacích. 

Toto tvrzení také dokládají hodnoty v  Příloha 5 a Příloha 6. 
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6 Závěr 

V teoretické části této práce jsem se zabýval metodami výroby elektrické energie 

v České republice, procentuálním zastoupením fosilních paliv v energetickém mixu země 

a účinností výroby elektrické energie. 

V praktické části jsem se zabýval výpočtem emisního faktoru, který určuje 

množství vyprodukovaných emisí CO2 při výrobě 1 kWh elektrické. Výpočet vycházel 

z objemu oxidu uhličitého vzniklého spálením 1 kg (𝑚𝑛
3) paliva, který jsem zjistil pomocí 

stechiometrických rovnic. 

I přestože elektromobily při samotném provozu emise CO2 neprodukují, je vhodné 

započítat do jejich provozu emise CO2 vzniklé při výrobě elektrické energie, která je 

použita jako zdroj energie pro pohon elektromobilu. 

Výsledky uvedené v Tab.  17 a v Tab.  18 vycházejí z výpočtu emisního faktoru a 

závisejí na použité metodě měření spotřeby paliva (energie). Přesné hodnoty emitovaných 

emisí CO2 závisí také na předpokládaných hodnotách chemického složení paliv a 

účinnostech výroby elektrické energie. 

Pro naměřené hodnoty spotřeby paliv (energie) pomocí metody WLTP a pro 

energetický mix České republiky jsou elektromobily stále úspornější v emitování emisí 

CO2 oproti automobilům se spalovacím motorem. Stejný případ nastává i pro energetický 

mix Německa. Avšak snížení není tak výrazné jako v případě zemí, které využívají fosilní 

paliva ve svém energetickém mixu v minimálním množství. Takovou zemí je například 

Francie. V jejím případě je snížení emitovaných emisí CO2 při provozu elektromobilu 

opravdu výrazné v porovnání s automobily se spalovacím motorem. I přesto, že se dánský 

energetický mix snaží omezit výrobu elektrické energie z fosilních paliv a zaměřuje se na 

výrobu elektrické energie z OZE, emitované emise CO2 při provozu elektromobilu jsou 

značně vysoké a rozhodně nezanedbatelné. 

V této bakalářské práce jsem se zabýval produkovanými emise CO2 pouze při 

provozu elektromobilu. Bez dalších výzkumů a výpočtů je složité vyvodit závěry, které 

by zohlednily i výrobu, protože i při výrobě spotřebujeme velké množství elektrické 

energie potřebné pro obsluhu všech použitých technologických zařízení. 
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Přílohy 

Příloha 1 – Parametry vozu Volkswagen Golf [31] 

Volkswagen Golf 1.5 TSI ACT OPF BlueMotion 

 

Základní cena 722 900,- Kč 

Spotřeba WLTP 5,0 l/100km 

Spotřeba (test) 6,0 l/100km 

Emise CO2 WLTP 113 g/km 

Dojezd WLTP 819 km 

Výkon 96 kW 

Točivý moment 200 Nm 

Pohotovostní hmotnost 1 340 kg 

 

Příloha 2 – Parametry vozu Mercedes – Benz GLC [32] 

Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 

 

Základní cena 1 378 190,- Kč 

Spotřeba NEDC 7,1 l/100km 

Spotřeba (test) 9,2 l/100 km 

Emise CO2 NEDC 162 g/km 

Dojezd 929 km 

Výkon 190 kW 

Točivý moment 370 Nm 

Pohotovostní hmotnost 1 735 kg 
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Příloha 3 – Parametry vozu Volkswagen e – Golf [31] 

Volkswagen e – Golf (35,8 kWh Li-ion baterie) 

 

Základní cena 993 900,- Kč 

Spotřeba WLTP 13,2 kWh/100 km 

Spotřeba (test) 17,9 kWh/100 km 

Emise CO2 WLTP 0 g/km 

Dojezd WLTP 230 km 

Výkon 100 kW 

Točivý moment 290 Nm 

Pohotovostní hmotnost 1 615 kg 

 

Příloha 4 – Parametry vozu Mercedes – Benz EQC [32] 

Mercedes – Benz EQC 400 4MATIC (80 kWh Li-ion baterie) 

 

Základní cena 1 965 000,- Kč 

Spotřeba NEDC 19,7 kWh/100 km 

Spotřeba (test) - 

Emise CO2 ADAC 0 g/km 

Dojezd NEDC 430 km 

Výkon 300 kW 

Točivý moment 760 Nm 

Pohotovostní hmotnost 2 425 kg 
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Příloha 5 – Spotřeba paliv automobilů se spalovacím motorem [33] 

Značka Model Výkon Udávaná spotřeba Naměřená spotřeba 

  [kW] [l/100km] [l/100km] 

Audi RS5 331 8,7 10,5 

Audi Q5 140 4,9 7,5 

Audi A5 140 4,7 6,3 

BMW M1 250 7,4 9 

BMW 5 250 6,9 9,5 

Honda Civic 134 5,8 7,3 

Honda Jazz 96 5,4 6,9 

Kia Rio 74 5 6,5 

Kia Stinger 188 7,9 10,2 

Mazda CX-3 88 5,9 7 

MB CLA 130 4,6 6,5 

MB G 180 9,9 14,1 

Seat Ateca 140 5,3 7,3 

Seat Ibiza 70 4,7 4,7 

ŠKODA Karoq 110 5,2 6,7 

VW Arteon 176 5,9 7 

 

Příloha 6 – Spotřeba elektrické energie elektromobily [34] 

Značka Model Udávaná spotřeba Naměřená spotřeba 

  [kWh/100km] [kWh/100km] 

Hyundai Ioniq 11,5 14,7 

BMW i3 12,6 17,4 

Nissan  Leaf 15,2 22,1 

Tesla Model S P90D 20 24 

Tesla Model X 100D 20,8 24 


