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Metanol: pohonná hmota budoucnosti založená na 
vodíku a oxidu uhličitém? 

Přehled možností 
 

Tento informační přehled vychází z projektu STOA na téma Metanol: pohonná hmota budoucnosti 

založená na vodíku a oxidu uhličitém? Tento projekt se zabývá technologickými, environmentálními a 

ekonomickými překážkami výroby metanolu z oxidu uhličitého a možným využitím metanolu 

v automobilové dopravě v Evropě. Náklady a přínosy se posuzují z hlediska životního cyklu, aby bylo 

možno porovnat různé suroviny pro výrobu metanolu a zohlednit potenciální přínosy metanolu 

získaného z oxidu uhličitého v rámci přechodu na rozmanitější skladbu paliv v odvětví dopravy. Ve 

střednědobém a dlouhodobém horizontu lze uvažovat o přínosech v podobě menší závislosti na 

tradičních fosilních palivech a menšího rizika v oblasti zabezpečení dodávek. Je však zřejmé, že je třeba 

vyvinout značné a trvalé úsilí v oblasti výzkumu, aby se z oxidu uhličitého stala účinná a 

konkurenceschopná surovina, která by byla zajímavá nejen pro odvětví dopravy, ale i pro jiná 

průmyslová odvětví. Konkurenceschopnost metanolu získaného z oxidu uhličitého bude do velké míry 

záviset na tom, jak účinně budou budoucí politiky schopny řešit některé kritické otázky a problémy, 

jako jsou především:  

 priorita, kterou dopravní politika přisuzuje ohledům na životní prostředí – především snížení 

emisí CO2 – a obavám o zabezpečení dodávek, 

 nejistota ohledně budoucího technologického vývoje v odvětví dopravy a nutnost vyhnout se 

ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zbytečným investicím, 

 nutnost snížení nákladů na zachycený CO2 a stimulace jeho možného využití, mimo jiné 

k výrobě metanolu, 

 perspektiva významných zlepšení v konkurenceschopnosti metanolových palivových článků 

v rámci volného trhu, 

 příležitost k propagaci rozmanité škály řešení pro různé druhy vozových parků s ohledem na 

vysokou pravděpodobnost konkurence paliv mezi všemi dopravními odvětvími. 

Níže jsou nastíněny čtyři možnosti politiky, které odráží různé přístupy k nalezení rovnováhy mezi 

pravidly volného trhu a snahou podpořit a prosazovat rozvoj odvětví metanolu získaného z oxidu 

uhličitého. 

Možnost politiky č. 1 – Tržně zaměřený přístup     

Vzhledem k tomu, že v současné době není jasné, která alternativní paliva a pohonné technologie 

nakonec na trhu převládnou, je možnost vytvoření „rovných podmínek“ pro všechny technologie – jak 

navrhují zastánci zákona Open Fuel Standard Act v USA – lákavá, neboť by přinutila automobilový 

průmysl, aby na trh uvedl značné množství vozidel, která mohou jezdit na zemní plyn, vodík, bionaftu, 

metanol, a také vozidla s možným pohonem na různá paliva či elektrická vozidla. Zastánci tvrdí, že 

tento právní předpis ponechává rozhodnutí ohledně druhu vozidla a použitého



Metanol: pohonná hmota budoucnosti založená na vodíku a oxidu uhličitém?   

Posuzování vědecko-technických možností  

PE 527.377  Strana 2 z 4 
 

paliva na konečném zákazníkovi. Výrobci metanolu v USA tuto iniciativu podporují, ale je třeba 

zohlednit některé její nedostatky. Vodík ani metanol vyrobený z CO2 ještě stále nejsou ani zdaleka 

konkurenceschopnými palivy, a tudíž není pravděpodobné, že v příštích desetiletích získají významné 

podíly na trhu, pokud nedojde k drastickému zvýšení cen benzínu a tradiční nafty. Otevřené normy by 

mohly posílit dilema, zda suroviny využít k výrobě potravin či paliva, které je spojeno s využíváním 

biopaliv první generace, tj. bioplodin, a také boj o půdu a vodní zdroje.  

Druhým kritickým bodem této strategie je to, aby zajistila, že zákazníci si budou dobře vědomi výhod a 

nevýhod jednotlivých paliv z hlediska výkonu (km/l) a ekologických dopadů, mimo jiné emisí CO2, 

aby tak mohli činit informovaná rozhodnutí. To má významné důsledky pro tvorbu politik, jelikož 

číselné podklady pro srovnání jednotlivých paliv a výkonů vozidel nejsou v současné době k dispozici. 

Dokonce i hodnoty uváděné výrobci automobilů pro emise CO2 u vozidel a paliv, která jsou již na trhu, 

byly opakovaně zpochybňovány (ICCT 2012). Získání správných údajů má přímý vliv na nákupy a 

výpočty spotřebitelů, jelikož výši emisí CO2 často používají úřady ke stanovení výše daní z vlastnictví 

motorových vozidel. 

Možnost politiky č. 2 – Regulatorní tlak na zachycování a využívání uhlíku 

Pokud by se Evropa rozhodla stanovit velmi jasná pravidla pro konkurenci mezi jednotlivými druhy 

paliv a automobilových technologií založená na komplexní a srovnatelné analýze životního cyklu a 

zohlednění zajištění dodávek, hovořilo by vše pro recyklaci CO2. Znamenalo by to také přijmout 

myšlenku CO2 jako důležité suroviny budoucnosti a vybudovat silný průmysl zachycování a využívání 

uhlíku, po vzoru čínského přístupu, jakmile náklady na zachycování CO2 klesnou na 

konkurenceschopnou úroveň (podle odhadů zhruba 20 EUR/t zachyceného CO2) a jakmile se výrazně 

zlepší environmentální a energetická bilance výroby metanolu z CO2. 

Výhoda této strategie spočívá v možnosti nalézt další možné trhy pro zachycený CO2 – nejen silniční 

dopravu – a v možnosti, že by se evropské technologie mohly stát špičkovými. Rizika spojená s touto 

strategií spočívají v nutnosti trvalých investic do výzkumu a vývoje – zejména za účelem nalezení a 

potvrzení nových možností, jak zhodnotit CO2 – a v nejistotě ohledně doby uvedení na trh 

konkurenceschopných produktů získaných z CO2.  

Možnost politiky č. 3 – Metanolové ostrovy 

Za určitých zvláštních okolností, jako např. na Islandu, který má velmi nízké ceny elektřiny, je metanol 

vyráběný z CO2 již nyní schopen konkurovat benzínu. Daly by se využít další důležité možnosti, jak 

snížit výrobní náklady na metanol z CO2, např. využití elektřiny z větrných elektráren, kterou nelze 

poslat do sítě, nebo využití solární elektřiny vyrobené v izolovaných, ale slunečných regionech 

k výrobě vodíku a metanolu. Blízkost zdroje emisí CO2 a výroben vodíku a metanolu by dále umožnila 

vyhnout se vysokým nákladům na přepravu těchto dvou plynů. V konečném důsledku to ukazuje 

zajímavý potenciál pro oběhové hospodářství a průmyslovou symbiózu, které by bylo možno využít 

v rozsáhlých demonstračních prostorách. 

Tato strategie do velké míry spočívá v systematickém hledání nik na trhu pro využití metanolu, např. 

k vybavení vozidel používaných pro obranné účely či pohánění obchodních lodí, ale také mimo 

odvětví dopravy ve spotřební elektronice a v odvětví ropy a zemního plynu. 

Tato možnost by tudíž spojovala inteligentní strategie usilující o snížení nákladů na výrobu metanolu 

z CO2 s podporou tržních inovací, které vyžadují použití metanolových palivových článků, což by 

odpovědělo na rostoucí poptávku zvyšující se nabídkou. Výhoda této strategie spočívá v omezených 

potřebách počátečních investic a vyšší nezávislosti na vývoji v dopravním odvětví,
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což by umožnilo překlenout dobu nezbytnou pro snížení nákladů na výrobu metanolu z CO2 a zlepšení 

technologie palivových článků. Opatření v rámci této politiky by však musela respektovat pravidla 

volného trhu, a provádění by tudíž mohlo být složité. 

Možnost politiky č. 4 – Transformační strategie vycházející z různých scénářů  

Širší transformační strategie usilující o zmenšení závislosti na ropných produktech v evropském 

odvětví dopravy bude nutně muset zvážit všechny druhy dopravních modelů a paliv a chování 

v oblasti mobility. Riziko, že se zvýší nedostatek a závislost celého evropského odvětví dopravy, 

vyvolává potřebu pečlivě zvážit veškeré možné alternativní suroviny, včetně CO2 zachyceného 

z odpadních plynů. Hlavní referenční scénáře předpokládají, že ceny ropy a uhlí se v letech 2010–2050 

v reálných hodnotách zdvojnásobí, zatímco u zemního plynu se očekává mírnější zvýšení cen. 

Podle Eurostatu (2013) se, zejména v důsledku nedávné krize, od roku 1990 snížil celkový podíl 

benzínu využitého v silniční dopravě na poptávce po energii v dopravě. Největší dlouhodobé zvýšení 

poptávky po palivu je patrné v odvětví nafty v silniční dopravě a v odvětví letecké dopravy. V případě 

nafty v silniční dopravě by zřejmě mohl být realistickou alternativní možností dimethylether, zatímco 

letecká doprava – která je nyní rovněž nucena plnit cíle v oblasti snižování emisí CO2 – stále ještě 

alternativní paliva pečlivě zvažuje. Průkopnické společnosti, jako je Clean Tech Aviation, prosazují 

smíšené strategie podobné těm, které se testují v odvětví silniční dopravy, a zahrnující metanol 

z obnovitelných zdrojů. 

Pokud by vozidla s pohonem na různá paliva dokázala významně zvýšit využívání metanolu 

v soukromé dopravě, což by vedlo k recyklaci většího množství CO2 (v řádu 100 mil. tun), mohlo by to 

pomoci celému odvětví dopravy, aby se lépe vyrovnalo se zvyšující se poptávkou po palivech a jejich 

vyššími cenami. Pozitivní důsledky z hlediska zabezpečení dodávek by však byly ještě větší, kdyby se 

podobně recyklovalo další množství CO2 v ostatních odvětvích (nafta v silniční dopravě, námořní 

doprava, případně část letecké dopravy). 

Tato možnost v podstatě znamená, že je třeba si uvědomit cenu zabezpečení dodávek energie, kterou 

lze stanovit pomocí vyhodnocení přímých a nepřímých makroekonomických dopadů zvýšení cen 

dopravy po celé Evropě. Vyšší ceny paliv zvyšují cenu všech druhů zboží a ovlivňují 

konkurenceschopnost společností orientovaných na vývoz, ale také zranitelných regionálních 

ekonomik a spotřebitelů. 

Stanovení ceny zabezpečení dodávek energie však nic nemění na nutnosti nalezení účinnějších 

transformačních procesů pro alternativní paliva, včetně vodíku a metanolu, ani na nutnosti 

prosazování nejvhodnějšího využití všech zdrojů energie, včetně recyklovaného CO2, aby byla energie i 

nadále cenově dostupná pro všechny hospodářské subjekty. 

Níže uvedená tabulka shrnuje hlavní pro a proti všech čtyř možností politiky. 
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MOŽNOST 

POLITIKY 
VÝHODY RIZIKA 

TRŽNĚ ZAMĚŘENÝ 

PŘÍSTUP 

 

 Rovné podmínky nevylučují žádné 

možnosti 
 Rychlé selhání trhu s vodíkem a 

metanolem získaným z CO2 

vzhledem ke krátkodobé 

nekonkurenceschopnosti 

 Otevřené normy pro paliva by 

mohly zvýšit napětí ohledně 

využití surovin k výrobě potravin 

či paliv, které vzniklo kvůli 

biopalivům první generace 

 Nespolehlivé či neúplné 

podklady k analýze životního 

cyklu paliv brání informovanému 

rozhodování  

REGULATORNÍ 

TLAK NA 

ZACHYCOVÁNÍ A 

VYUŽÍVÁNÍ 

UHLÍKU 

 Podpora recyklace CO2 

 Podpora diverzifikace trhů se 

zachycováním a využíváním uhlíku a 

s metanolem a vybudování silného 

průmyslu EU  

 Vyžaduje vysoké a trvalé 

investice do výzkumu a vývoje 

 Nejistota ohledně realistické doby 

uvedení na trh 

ZAMĚŘENÍ NA 

NIKOVÉ TRHY 
 Snížení nákladů s omezenými 

počátečními investicemi 

 Okamžité využití dostupných možností 

 Zajištění úplného dodržování 

tržních pravidel by mohlo být 

složité 

TRANSFORMACE 

VYCHÁZEJÍCÍ 

Z RŮZNÝCH 

SCÉNÁŘŮ 

 Vyšší zabezpečení dodávek 

ve střednědobém a dlouhodobém 

horizontu 

 Krátkodobé a střednědobé 

ohrožení konkurenceschopnosti 

zranitelných odvětví a 

regionálních ekonomik 
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