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Pokřivená ekologie – biopaliva 

• Biopalivo je termín pro produkty z pěstovaných rostlin nebo z 
odpadních organických látek (např. ze zemědělství, lesnictví), 
které můžeme využít jako zdroje energie 

• V poslední době se o biopalivech hodně diskutuje jako o 
ekologickém obnovitelném zdroji energie 

• Protože tlak na nalezení takového zdroje je velký, mnoho lidí 
podcenilo negativní projevy velkoplošného pěstování olejnin 

• Biopaliva jsou dotovány, proto se pro jejich 

     pěstování ničí lesy a méně pěstují  

     potřebné potraviny 

• Bionafta ze sójového oleje 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bequer-B100-SOJA-SOYBEAM.jpg> 
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• Člověk využívá biopaliva poměrně běžně – topí dřevem a vaří 
na ohni. Dřevo, tráva, rostlinné zbytky, to vše patří do 
biomasy, kterou člověk využívá jako zdroj energie (tepla) 

• Biopaliva se obvykle spalují, což není vždy nejefektivnější 
způsob přeměny biopaliv  

     na energii 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Biomasa.jpg> 
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• Podle výsledků studie Evropské agentury pro životní prostředí 
by mohla biopaliva produkovaná Evropou v roce 2030 pokrýt 
přibližně 15% energetické spotřeby kontinentu 

• Velkým problémem jsou požadavky na tvorbu biopaliv – 
enormní spotřeba vody a vhodné půdy. V době, kdy se stále 
některé oblasti potýkají s nedostatkem potravin, není možné 
jejich produkci zvyšovat 

• V honbě za získáním nové zemědělské půdy pro biopaliva jsou  
v Jižní Americe a Asii vypalovány  
pralesy, což znamená kromě ničení  
životního prostředí a půdy také  
zrychlené vymírání organizmů 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:Lacanja_burn.JPG> 
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• K vysázení, sklizení, převozu, hnojení biopaliv je navíc potřeba 
také energie. Je tedy otázka, jak moc se jejich pěstování z 
ekologického hlediska (zátěž, devastace prostředí) vyplatí 

• Některé studie navíc zpochybňují přínos využívání etanolu 
jako paliva pro auta místo benzínu. Benzin se spaluje při 
vyšších teplotách a kvalitněji 

• Velkým problémem je malá výnosnost biopaliv. Na každé 
procento energetické spotřeby kryté biopalivem by bylo třeba 
uvolnit značnou rozlohu orné půdy 

• Solární panely pokrývající stejnou plochu mohou vytvořit  
mnohem více energie 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:Lacanja_burn.JPG> 
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• Zavedení biopaliv zvýšilo cenu potravin řádově o desítky 
procent. Světová populace čítající více než 7 000 000 000 
obyvatel potřebuje pěstovat rostliny pro jídlo, ne pro bionaftu   

• „Pěstování energetických plodin jako kukuřice nebo řepka 
zahrnuje rozsáhlé uvolňování oxidu dusného, který je cca 300× 
horší skleníkový plyn než CO2. Podle Crutzenovy studie 
pěstování biopaliv vede k o 50-70 % vyšší produkci 
skleníkových plynů než z fosilních paliv.“ - zdroj http://cs.wikipedia.org 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tanquinho_Celta_GM_FlexPower_02_SAO_10_2008.jpg > [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Various_grains.jpg > 
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• Jaký je nyní Váš názor na biopaliva? 

 

• Zavedení biopaliv ------- cenu potravin řádově o desítky 
procent. Pěstování biopaliv vede k o 50-70 % ----- produkci 
skleníkových ----- než z -------- paliv. Benzin se ------- při vyšších 
teplotách a ----------, takže neuniká tolik --------- do ovzduší. 
Produkce biopaliv je náročná na ---- a ----- ----. V honbě za 
získáním nové zemědělské ----  jsou v ----- ------- a ---- 
vypalovány pralesy 

 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:Lacanja_burn.JPG> 


