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1. Úvod 

 

Jemný prachem zkracuje Evropanům život o 8 měsíců 

a Čechům o 10 měsíců. Znečištěný vzduch způsobuje 

předčasnou smrt asi 370 tisíců Evropanů ročně. 

 

Průměrný Evropan a doprava: 

� každý den 1 hodina, tzn. 30-40 km, tj. 75 % autem 

� 50 % cest je za zábavou a cestování 

� 20 % za prací  

� 15 % za nákupy 

� 15 % ostatní 

 

 



Podíl dopravy na celkových emisí v ČR v roce 2009: 

� 46 % oxidy dusíku (NOX) 

� 44 % emisí prachových částic (PM10) 

� 49 % oxid uhelnatý (CO) 

� 27 % těkavých organické látek (VOC) 

� 13 % oxid uhličitý (CO2) 

 

Řešení? 
 

Existují opatření na snížení znečištění ovzduší, které 

úspěšně fungují. Mohou být tak příkladem i pro Českou 

republiku, kde již některé z nich existují či se plánují. 

 



2. Organizační opatření 

2.1. Nízkoemisní zóny 

 

Evropská unie od roku 1992 zavedla pro osobní a 

nákladní automobily emisní limity EURO (pro CO, VOC, 

NOX a PM10). Od roku 2009 platí norma Euro 5. 

 

Švédsko 

 

Příklady: Göteborg, Stockholm, Lund a Malmö.  

 

Cílem je snížit emise prachových částic a oxidů dusíku 

(a hluku) z nákladních automobilů. Starší vozidla musejí 

získat speciální povolení.  



 

Do zón je omezen vjezd aut s naftovým motorem nad 3,5 

tuny podle limitů. Například vozidla s Euro 4 mohou do 

zóny vjíždět do roku 2016, s Euro 5 do roku 2020.  

 

Göteborg (od roku 1996) 

 

Výsledky: 

� zónu respektuje 90 % řidičů 

� snížení koncentrací prachových částic o 40 % 

� velká podpora veřejnosti, plánuje se rozšíření 

� systém je jednoduchý a levně kontrolovatelný 

 

 



Stockholm (od roku 1996) 

 

Výsledky (v zóně): 

� snížení emisí oxidů dusíku o 10-20 % 

� snížení emisí prachových částic o 40-50 % 

� snížení emisí těkavých organických látek o 16-21 % 

 

 

Německo 

 

Auta jsou rozdělena do 4 kategorií podle vypouštěných 

škodlivin (dle limitů Euro), tzn. čím méně emisí, tím vyšší 

kategorie (odlišeno barevnými nálepkami). 

 



Začátek zón je označen značkou s nápisem „Umwelt 

zone“ a tabulkou s barevnými plaketami. Regulace 

vjezdu do zón se týká všech řidičů, tzn. i zahraničních 

(barevnou nálepku je nutné dopředu koupit). 

 

Příklady: Berlín, Dortmund, Kolín nad Rýnem, Stuttgart, 

Mnichov, Karlsruhe, Düsseldorf... 

 

 

Dánsko 

 

Nákladní vozidla nad 3,5 tuny a autobusy musejí pro 

vjezd do zóny od 1. 7. 2010 splňovat normy Euro 4 

a vyšší. Starší vozidla musejí mít částicový filtr. 



 

Příklady: 

� existují = Kodaň (2008, rozšiřuje se dále), 

Frederiksberg (2008) a Aalborg (2009) 

� připravují se = Aarhus a Odense 

 

Výsledky: 

� snížení znečištění ovzduší prachovými částicemi 

� snížení počtu předčasných úmrtí a nehodovosti či 

onemocnění (respirační a srdečně-cévní) 

 

 

 

 



Nizozemsko 

 

Příklady z 9 měst: Utrecht, Eindhoven, Rotterdam, 

Maastricht, Den Haag a Amsterdam („milieuzones“).  

 

Cílem je zlepšit kvalitu ovzduší a snížit hluk. Zóny 

zavedeny v letech 2007-8. V letech 2010-11 chce mít 

zóny dalších 11 nizozemských měst. 

 

Do zón mohou jen nákladní vozidla s normou Euro 4 

a vyšší. Vozidla s normou Euro 2 a Euro 3 musejí mít 

certifikovaný filtr prachových částic. Vozidla s Euro 0 

a Euro 1 mají vjezd zakázaný.  

 



Velká Británie  

 

Londýn zavedl zónu v únoru 2008. Vjezd je povolen jen 

pro auta s naftovým motorem nad 12 tun s Euro 4.  

 

Cílem je snížit množství prachových částic a oxidů 

dusíku.  

 

Nízkoemisní zóna doplňuje mýtný systém zpoplatnění 

vjezdu.  

 

Automobily, které nesplňují emisní limity, musejí za 

pohyb v zóně zaplatit 100 až 200 liber. 

 



2.2. Zpoplatnění vjezdu 

 

Platba mýtného probíhá různě: 

� vylepení známky na vozidle 

� zaplacení mýtného při překročení hraniční linie  

� elektronické platby atd. 

 

Cílem městského mýtného je regulace dopravy ve 

vybraných oblastech (méně zácp), ovlivnění výběru 

použití dopravního prostředku v určité době či získat 

peníze na výstavbu a údržbu infrastruktury nebo na 

podporu pěších, cyklistů a MHD. 

 

 



Singapur (1975) 

 

Původně se za vjezd do centra vydávaly speciální 

licence, aby se omezily zácpy.  

 

Od roku 2001 jde také o ekologické cíle (snížení 

nehodovosti, emisí, hluku.  

 

Nyní se platí elektronicky podle aktuálního počtu vozidel 

v zóně.  

 

Zpoplatnění vjezdu je spojeno se systémem kvót pro 

nákup automobilů s obrovskou „daní“. 

 



Londýn (únor 2003)  

 

Cílem je snížit počet vozidel v centru o 15 %, získat 

peníze na MHD a na dopravní infrastruktury a snížit 

zácpy. Od roku 2010 se zóna cca 2x zvětšila.  

 

Placení za vjezd je několika způsoby. Od placení jsou 

osvobozeny např. taxislužba, policie, záchranka, MHD, 

invalidé, auta na alternativní paliva apod.  

 

Průjezd sledují stovky kamer, které rozeznávají 

poznávací značky aut. 

 

 



Výsledky: 

� snížení počtu vjíždějících automobilů do zóny o 30 % 

� snížení počtu ujetých vozokilometrů v zóně o 30 % 

� zvýšení počtu cyklistů v zóně o 20 % 

� zkrácení cestovní doby v zóně o 14 % 

� snížení emisí částic a oxidů dusíku v zóně o 12 % 

� snížení emisí oxidu uhličitého v zóně o 19 % 

 

Stockholm 

 

Zkušební období: Díky zákonu z roku 2004 probíhalo od 

ledna do července 2006, a to od 6.30 do 18.30 hodin.  

 



Vozidla za každý průjezd platila jednorázový poplatek 

podle denní doby.  

 

Na dodržování dohlíží kamery a pokuty jsou velmi 

vysoké. 

 

Výsledky: 

� snížení dopravy v zóně o 20-25 % 

� zkrácení cestovní doby v zóně o 30 % 

� snížení emisí prachových částic v zóně o 12-13 % 

� snížení emisí oxidů dusíku v zóně o 8-9 % 

 

 

 



2.3. Snížení maximální rychlosti na silnicích  

 

Cílem je snížit množství emisí a zlepšit tak kvalitu 

ovzduší a dále také snížit hlučnost a nehodovost.  

 

Podle studie Německého spolkového úřadu pro životní 

prostředí (1999) by snížení rychlosti aut na 120 km/h 

došlo ke snížení emisí oxidu dusíku o 16 %. 

 

Nizozemí 

 

V roce 2002 byla na dálnici A13 Overschie u Rotterdamu 

(140 tisíc vozidel denně, z toho asi 10 % nákladních) 

snížena rychlost ze 100 km/h na 80 km/h.  



 

Výsledky: 

� snížení emisí prachových částic o 35 % 

� snížení emisí oxidů dusíku o 25 % 

� snížení intenzit hluku o 25-50 % 

� snížení počtu zácp a zvýšení plynulosti provozu 

 

Španělsko 

 

Metropolitní oblast Barcelona byla vyhlášena jako oblast 

zvláštní ochrany ovzduší. Katalánská vláda proto v 

akčním plánu stanovila 73 opatření, mj. snížit rychlost 

vozidel na 80 km/hodinu pro část dálnice do Barcelony 

v délce 80,7 km (od roku 2008).  



 

Výsledky pro dotčenou část dálnice: 

� snížení průměrné rychlosti z 92 km/h (2007) na 78 km/h 

(2008) 

� snížení emisí oxidů dusíku o cca 5 % 

� snížení emisí prachových částic o cca 4 % 

� snížení emisí oxidu uhličitého o 10 % 

� snížení intenzit hluku o 2-3 dB 

� snížení počtu zácp a zvýšení plynulosti provozu 

� snížení počtu dopravních nehod o cca 24 % 

�  snížení počtu usmrcených osob o cca 36 % 

� snížení počtu zraněných osob o cca 20 % 

 

 



Belgie 

 

Omezovat maximální rychlost ze 120 km/h na 90 km/h 

u 465 km dálnic ve Vlámsku, jestliže průměrné denní 

koncentrace prachových částic jsou vyšší než 70 

mikrogramů na metr krychlový během dvou po sobě 

následujících dnů.  

 

Omezení rychlosti je uplatňováno asi 2x až 3x ročně, 

dokud koncentrace prachových částic výrazně 

neklesnou pod 50 mikrogramů na metr krychlový. 

 

 

 



2.4. Politika parkování 

 

Nejúčinnější ke snižování silniční dopravy ve městě. 

Nejlépe současně zvyšovat poplatky za parkování, 

snižovat délku stání a snižovat počet míst k parkování.  

 

Zvýšení poplatku za parkování o 10 % znamená snížení 

objemu dopravy o 16-31 %. Počet přepravovaných osob 

v MHD může stoupnout o 3-35 %.  

 

Obtíže při zavedení: 

� stanovení parkovacího poplatku (externí náklady, 

místní a časové rozdíly či délku trasy od okraje města) 

� přijatelný způsob zpoplatnění vozidel rezidentů 



 

Amsterdam 

 

O zavedení nového parkovacího systému rozhodlo v roce 

1992 referendum. Výsledkem je snížení intenzity dopravy 

v centru města o 19 %. 

 

Obchody v centru mají omezený prostor pro parkování. 

Návštěvníci platí 4 eura za hodinu parkování. Obyvatelé 

města tak místo aut používají více bicykly – asi 50 % 

cest v centru tvoří jízda na bicyklu. 

 

Parkovací politika vyřešila problémy se znečištěným 

ovzduším, jaké má nyní Haag nebo Rotterdam.  



 

Antverpy 

 

V roce 1991 zavedly zákon o dani z parkování. Cílem je 

zvýšení dostupnosti centra. Město proto vytvořilo 

instituci „GAPA“, která zodpovídá za parkovací politiku.  

 

Uvnitř městského okruhu byla vytvořena zóna 

regulovaného parkování se 3 tarifními částmi a se 4 

časovými bloky (ranní, odpolední, večerní a noční) 

s rozdílnou výší poplatků.  

 

Placení parkovného lze provádět různě, včetně SMS. 

 



2.5. Sdílení automobilů 

 

* Sdílení automobilů (car sharing) = používání jednoho 

automobilu více lidmi.  

* Spolujízda ve vozidle (car-pooling) = vlastník 

automobilu nabízí spolujezdcům volná místa za poplatek. 

 

Systém vznikl v 80. letech v Evropě – Švýcarsko, 

Německo, Rakousko, Nizozemí atd.  Pro osoby znamená 

úsporu investičních prostředků a pro města zmenšení 

nároků na parkovací plochy.  

 

Více zde: http://ekopolitika.cz/cs/car-sharing/momo.html 

 



Výhody: 

� nižší potřeba používání aut a parkovacích ploch 

� efektivnější využívání sdílených vozidel než vlastních 

� častější využívání chůze, bicyklu, MHD a vlaku 

� častější užívání úsporných aut s alternativními palivy 

 

Nevýhody: 

� předem plánovat jízdy a použití typu a velikosti vozidla 

� delší doba na dojití či dojetí k vozidlu, než k vlastnímu 

� omezení půjčení vhodného vozidla v určitou dobu 

� půjčované vozidlo nemusí odrážet status řidiče 

 

V ČR se sdílení auta rozšiřuje velmi pomalu, např. v Brně, 

Praze, Ústí nad Labem či v Ostravě.  



2.6. Ohleduplné řízení 

 

Anglicky eco-driving = ekonomická, bezpečná 

a ohleduplná jízda automobilem.  

 

Může přinést úsporu paliva až o 30 %, tzn. i snížení emisí 

škodlivin a nižší opotřebení vozidla. 

 

Cílem je změna chování a návyků řidiče. Existují kurzy, 

které odstraní špatný způsob jízdy a naučí ten správný. 

 

 

 

 



Zásady úsporné jízdy autem: 

� zrychlovat a zpomalovat plynule, jezdit plynule s vyšší 

rychlostí a s nízkými otáčkami motoru 

� jezdit předvídatelné a využívat setrvačnosti vozidla 

� motor vypínat při delším čekání, tj. při nakládání 

a vykládání nákladu, před semafory v zácpách apod. 

� omezovat umisťování nákladu na střechu osobních aut 

� kontrolovat tlak v pneumatikách podle zátěže 

� omezit nadměrné používání dalších zařízení v autech 

jako je klimatizace či vyhřívání skel  

� omezit jízdy do cca 4 km (nefunguje dobře katalyzátor)  

� využívat kvalitní paliva a oleje, čímž se zvyšuje 

životnost motoru 

 



3. Technická opatření 

 

Stavební mechanizace (bagry, nakladače, buldozery, 

elektrické agregáty atd.) s naftovými motory produkují 

asi 25 % emisí znečišťujících látek velkých měst.  

 

Na evropské úrovni neexistují pravidla pro kontrolu 

vypouštěných látek do ovzduší z těchto strojů. 

 

Emise prachových částic z nich mohou být až 20x vyšší 

než u motorových vozidel se stejným výkonem motoru.  

 

Stačí ale použít speciální filtry, které emise sníží o 99 %. 

 



Švýcarsko 

 

Od roku 2002 zde existuje federální vyhláška na ochranu 

ovzduší na staveništích, která pro stavební stroje 

s výkonem od 18 kW požaduje mít prachové filtry. Její 

uplatňování provádějí kantony, ale každý odlišně. 

 

Nová (jednotná) federální vyhláška vstoupila v platnost 

1. ledna 2009.  

 

Týká se nových strojů a mechanismů s výkonem nad 37 

kW, které musejí být do 1. května 2010 dovybaveny filtry. 

Stroje vyrobené po roce 2010 s výkonem od 18 do 37 kW 

potřebné limity splňují vždy. 



 

Rakousko  

 

Ve Vídni byla v roce 2005 schválena první opatření na 

povinné vybavení filtry pro stavební stroje s výkonem 

nad 18 kW. Stejné opatření se od 1. září 2006 týká strojů 

s výkonem nad 37 kW. Od 1. ledna 2008 pak pro zařízení 

o výkonu od 18 do 37 kW. 

 

Rakouský zákon o ochraně vnějšího ovzduší (Bundes-IG-

L) ovšem umožňuje povolování výjimek, které Vídni 

omezuje prachové filtry dále zavádět. Během roku proto 

probíhají diskuse o kompetencích mezi státem a městy. 

 



Německo 

 

Ve městech sice existují nízkoemisní zóny omezující 

vjezd automobilům, ale ty se nevztahují na stavební 

stroje, které znečišťují ovzduší bez ohledu na zóny.  

 

Města jako Brémy ve výběrových řízeních mezi podmínky 

na kvalitu stavebních strojů začala požadovat jejich 

dovybavení filtry prachových částic.  

 

Podle německých analýz by zařazování emisních 

parametrů pro stavební stroje vytvořilo tlak pro výrobce 

a uživatele používat stavební stroje již vybavené filtry. 

 



4. Komplexní doporučení 

 

Výstavba jednoho vídeňského bytu znamená 60 cest 

nákladním automobilem a k najetí asi 2500 až 3000 km. 

U tří projektů s osmi stavbami byla doprava výkopových 

materiálů a stavebních dílů přesunuta z nákladních 

automobilů na železnici, zavedeno třídění odpadů atd. 

 

Výsledky: 

� snížení počtu vozokilometrů nákladních vozidel o 90 % 

při přepravě zeminy 

� snížení počtu vozokilometůr a emisí při přepravě 

odpadu o 10-35 % 

� snížení emisí oxidů dusíku o 54-67 %  



5. Alternativní paliva a pohony v dopravě 

 

* Alternativní paliva nahrazují či doplňují klasické 

autobenzíny nebo motorovou naftu. 

* Alternativní pohony využívají jiných konstrukčních 

a technických prvků motoru pro alternativní paliva. 

 

5.1. Hybridní pohony 

 

Automobil má dva motory (naftový a elektromotor) a dva 

zásobníky energie (palivovou nádrž a akumulátor). 

Výhodou je nižší spotřeba paliva, neboť nevyužitá 

energie spalovacího motoru dobíjí baterie, tzn. i nižší 

emise a hlučnost – za cenu vyšší hmotnosti a ceny. 



5.2. Zkapalněné plyny 

 

Propan-butan (LPG) 

 

Zkapalněný propan-butan je směs uhlovodíkových plynů 

získaných zpracováním ropy.  

 

Využívá se jako palivo po speciální přestavbě sériově 

vyráběných vozů na benzín.  

 

Výhodou propan-butanu je nižší cena oproti benzínu či 

naftě a nižší emise některých škodlivin během provozu 

automobilu. 

 



Zemní plyn (LNG) 

 

Zkapalněný zemní plyn je zkapalňován energeticky 

náročným procesem, neboť se lépe dopravuje.  

 

Používá se jako palivo do aut v USA, v Japonsku nebo 

v Itálii atd.  

 

Výhodou jsou nízké emise škodlivin při jeho spalování 

a umístění zásobníku na vozidlo s větším objem. 

 

 

 

 



5.3. Plyny 

 

Bioplyn 

 

Jde o obnovitelný zdroj energie. Získává se rozkladem 

jakékoliv organické hmoty: např. vedlejší produkt při 

skládkování odpadů, z anaerobních čistíren odpadních 

vod nebo z bioplynových stanic. 

 

Složení surového bioplynu:  

� metan (40-75 %) 

� oxid uhličitý (25-55 %)  

� vodní pára (do 10 %), dusík, vodík, amoniak atd. 

 



 

Stačený zemní plyn (CNG) 

 

Používá se po přestavbě vozidel s naftovými motory. 

Jeho spalováním nevzniká tak velké množství 

prachových částic a ani těkavých organických látek jako 

spalováním nafty. Vzniká i méně oxidů dusíku. 

 

Jeho cena je vůči klasickým vozidlům na benzín a naftu 

nižší (nižší spotřební daň).  

 

Nevýhodou je snížení užitného prostoru vozidla pro 

umístění nové nádrže a řídká síť čerpacích stanic.  

 



 

Náklady na provoz vozidel na stlačený zemní plyn: 

� oproti benzínovým až o 50 % nižší 

� oproti naftovým až o 35 % nižší 

� oproti použití propan-butanu až o 20 % nižší 

 

V ČR na podporu CNG a metanu v dopravě existuje 

Asociace NGV o. s. jako nezisková odborná platforma.  

 

Více zde: http://www.ngva.cz/cz/auto/vozidla-na-cng 

 

 

 

 



5.4. Elektromobily 

 

Hlavní výhodou je jejich vysoká účinnost: spalovací 

motory cca 30 %, kdežto elektromotory až 80 %.  

 

Celkový dopad na životní prostředí závisí na zdroji výroby 

elektrická energie – uhelný, plynový, jaderný, vodní, 

solární, větrný či jiné elektrárny. 

 

Výhody: 

� při jízdě z kopce či při brždění dobíjejí své akumulátory 

� nulové přímé emise 

� minimálně hlučné 

� výborné jízdní vlastnosti při rozjezdu a akceleraci 



 

Nevýhody: 

� omezený dojezd podle typu a velikosti akumulátorů 

� vysoká hmotnost a výrobní cena 

� dlouhá doba pro dobití akumulátorů  

� omezený počet míst vhodných pro dobíjení 

 

Rizikem jsou baterie, které obsahují těžké kovy 

a nebezpečné sloučeniny jako např. olovo, kadmium.  

 

Je nutné zavést opatření na ochranu zdraví a životního 

prostředí při jejich výrobě a při bezpečné recyklaci. 

 

 



5.5. Vodíkové články 

 

Použití vodíku jako paliva pro dopravu: 

� přímo ve speciálním spalovacím motoru  

� v tzv. palivových článcích, které uvolňují chemickou 

energii a transformují ji v energii elektrickou 

 

Výhody: 

� nižší emise při provozu 

� nižší hlučnost 

 

Nevýhody: 

� vyšší cena vozidel  

� nízké množství čerpacích stanic 



 

Nejrozšířenější jsou automobily a autobusy na vodík 

v USA a v Německu, autobusy jezdí v Berlíně, Barceloně, 

Hamburgu, Londýně, Lucemburku, v Oslu atd.  

 

V České republice od června 2009 jezdí prototyp 

vodíkového autobusu TriHyBus se stlačeným vodíkem. 

 

Island 

 

Velká podpora státu k vytvoření ekonomiky založené na 

místních obnovitelných zdrojích energie. Základem jsou 

přírodní geotermální a vodní energie, tzn. levnou výrobu 

elektřiny a tedy i vodíku.  



 

Výsledky průzkumů o autobusech na vodík (2004): 

� 92 % respondentů se vyjádřilo pozitivně nebo velmi 

pozitivně k jejich širšího zavedení 

� 86 % respondentů hodnotilo pozitivně nebo velmi 

pozitivně použití vodíku jako hlavního paliva 

� 37 % respondentů uvedlo ochotu platit při zavedení 

autobusů na vodík vyšší ceny 

 

Lucembursko 

 

První tři autobusy s vodíkovými palivovými články byly 

testovány v Lucemburku od října 2003 do října 2005, 

testy ještě pokračovaly od ledna 2006 do ledna 2007. 



 

Každý autobus na vodík najel cca 80 tisíc km, dojezd na 

jednu náplň byla 200 km. Spotřeba paliva byla 20-21 kg 

vodíku na 100 km, což představuje 66-68 litrů nafty.  

 

Srovnatelné naftové autobusy s normou Euro 4 mají na 

100 km spotřebu 50 litrů nafty. Vyšší spotřeba vodíku je 

důsledkem o 2 tuny vyšší hmotnosti autobusů. 

 

Výhody autobusů na vodík: 

� vysoká spolehlivost 

� plynulý provoz 

� nízká hlučnost 

 



5.6. Agropaliva 

 

V ČR se od 1. září 2007 musí do motorových paliv 

přimíchávat 2 % tzv. biosložky.  

 

Cílem je snížit emise skleníkových plynů a dalších látek 

znečišťujících ovzduší.  

 

Problém: Je jejich široké použití v celém výrobním cyklu 

skutečně tak „ekologické“ (bionafta je z rostlinných 

olejů a biolíh z rostlin cukrů)? 

 

 

 



Při hodnocení velmi záleží na: 

� použitých surovinách (kukuřice, cukrová řepa, cukrová 

třtina, řepka, olejová palma atd.) 

� na dopravní vzdálenosti zpracovávaných surovin a na 

místech jejich původu 

 

Například vykácení deštných pralesů pro pěstování 

zemědělských plodin pro agropaliva může mít větší 

negativní efekt než těžba a zpracování ropy.  

 

Na ochranu klimatu je lepší využít zemědělskou půdu pro 

pěstování rychle rostoucích energetických rostlin 

k přímé výrobě elektřiny a tepla v elektrárnách 

a teplárnách, než jako agropaliva pro dopravu.  



 

Bionafta 

 

Bionafta je palivo vyráběné z obnovitelných zdrojů ve 

formě metylesterů nenasycených mastných kyselin 

rostlinného původu. Lze ji použít přímo jako palivo nebo 

se přimíchává do nafty. 

 

Vyrábí se z různých rostlinných olejů (řepkový, 

slunečnicový, sojový atd.), u nás převážně olej řepkový.  

 

Bionafta neobsahuje síru a aromatické složky a je 

biologicky odbouratelná. Jejím spalováním nevzniká tak 

velké množství prachu a oxidu uhličitého. 



 

Bioethanol 

 

Bioethanol je etylalkohol vyrobený alkoholovým kvašení 

biomasy bohaté na polysacharidy (např. kukuřice, 

brambory, cukrová třtina, cukrová řepa, pšenice atd.). 

Lze ho použít přímo nebo se přimíchává do benzínu. 

 

Široké použití bioethanolu vzniká od 70. let minulého 

století v Brazílii. V USA a v Evropské unii (včetně ČR) se 

zavádí přimíchávání bioethanolu do aut na benzín.  

 

Někteří výrobci nabízejí automobily pro alkoholové směsi 

s obsahem až 85 % bioethanolu. 
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