
 

 



 

 



 

 



 

 



 

Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce má za cíl posoudit výhody a nevýhody elektromobilů a vozidel se 

spalovacími motory jak po technické tak i ekonomické stránce. První část bakalářské práce je 

zaměřená na všeobecné vysvětlení a rozdělení elektromobilů a vozidel se spalovacími motory. 

Druhá část se zabývá analýzou a srovnáním problematiky těchto vozidel. 
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Abstract 

 

The main purpose of this thesis is to compare the advantages and disadvantages of the electric 

cars and the cars with internal combustion engine in with their technical and economic 

features. The first part of my thesis describes the function of the electric cars and the vehicles 

with internal combustion engine in common, the second one analyses and compares the issue 

of these vehicles. 

 

Keywords: electric car,combustion engine, battery, emissions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce panu doc.Dr.Ing.René Pyszkovi 

za cenné připomínky, rady a doporučení při vypracování této práce. 



 

1 ÚVOD................................................................................................................................. - 1 - 

2 HISTORIE......................................................................................................................... - 2 - 

 2.1 Historie elektromobilů................................................................................................... - 2 - 

 2.2 Historie spalovacích motorů.......................................................................................... - 3 - 

3 ELEKTROMOBILY........................................................................................................ - 5 - 

 3.1 Elektromotory................................................................................................................- 5 - 

 3.2 Stejnosměrné motory.....................................................................................................- 6 - 

 3.3 Střídavé motory.............................................................................................................- 8 - 

 3.4 Elektromobily na akumulátory.................................................................................... - 10 - 

 3.5 Elektromobily poháněné palivovými články.............................................................. - 13 - 

4 VOZIDLA SE SPALOVACÍMI MOTORY................................................................ - 17 - 

 4.1 Princip činnosti záţehového motoru........................................................................... - 18 - 

 4.2 Princip činnosti vznětového motoru............................................................................ - 19 - 

5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ............................................................. - 20 - 

 5.1 Účinnost...................................................................................................................... - 20 - 

 5.2 Emise...........................................................................................................................- 21 - 

 5.3 Sloţení výfukových plynů........................................................................................... - 24 - 

 5.4 Ceny paliv a elektrické energie.................................................................................. - 25 - 

 5.5 Cena benzínu a nafty v zahraničí............................................................................... - 27 - 

 5.6 Porovnání spotřeby energie u elektromobilů a paliv u vozidel se spalovacími motory..... 

 ........................................................................................................................................... - 28 - 

 5.7 Vyrovnání pořizovací ceny automobilu v závislosti na ujetých kilometrech............. - 30 - 

 5.8 Srovnání Škody Octavia green E Line a Škody Octavia Combi................................. - 32 - 

 5.9 Prodej elektromobilů a vozidel s spalovacími motory................................................ - 34 - 

 5.10 Průzkum nákupu elektromobilů podle typu vozidla................................................. - 35 - 

 5.11 Náklady na údrţbu elektromobilů a vozidel se spalovacími motory........................ - 36 - 

 ZÁVĚR............................................................................................................................. - 38 -



- 1 - 
 

1   ÚVOD 

Velkým problémem celého světa je znečištěné ovzduší, které je částečně způsobeno také 

velkým nárůstem počtu automobilů, a to zejména automobilů se spalovacími motory. Proto je 

velká snaha nalézt jiné, alternativní moţnosti pohonů motorových vozidel, které by měly 

menší negativní dopady, to znamená menší produkci oxidu uhličitého, a také spotřebu 

fosilních paliv s tím spojenou. Zdokonalováním obvyklých spalovacích motorů a hlavně 

jejich systémů klesá obsah škodlivých emisí ve výfukových plynech automobilů. Moţnou 

alternativou se nabízí výroba automobilů s elektromotorem. Touto variantou se zabývá v 

současnosti nejedna automobilka, a to s větším, či menším úspěchem. Práce se zaměřuje na 

srovnání spalovacích motorů a elektromotorů, jak po technické, tak po ekonomické stránce, 

která je bohuţel v dnešní době prioritní, a proto je nutné se touto problematikou zabývat co 

moţná nejvíce. 
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2   HISTORIE 

Pokud se podíváme do historie zjistíme, ţe v 19. století se vyrábělo více elektromobilů neţ 

automobilů se spalovacím motorem. Elektromobily byly na přelomu 19. a 20. století oblíbené 

především pro svou jednoduchost a spolehlivost. Bohuţel se s jejich sériovou výrobou 

nezačalo. Byla to velká škoda a teprve nyní začínáme opět poznávat, co takový elektromobil 

dokáţe. 

2.1. Historie elektromobilu 

První elektromobil vznikl o mnoho let dříve, neţ automobil se spalovacím motorem, a sice v 

roce 1835 v Holandsku na Obr.1. Navrhnul ho profesor Sibrandus Stratingh spolu s 

asistentem Christopherem Beckerem, který první elektromobil také postavil. Přestoţe svět 

spatřil první automobil se spalovacím motorem o 50 let později, byl to právě elektromobil, 

který v roce 1899 překonal rychlost 100 km/h. 

V roce 1895 slavný vynálezce a technik Ing. František Křiţík sestrojil svůj první 

elektromobil, který byl poháněn stejnosměrným elektromotorem. Byl napájený pomocí 

olověného akumulátoru, který obsahoval 42 článků. Ing. Křiţík svůj vynález dvakrát 

zdokonalil, čímţ vznikl jeho nejznámější vůz Landaulet. Pro delší dojezd měl hybridní pohon. 

První automobily se spalovacím motorem měly spoustu nedostatků. Elektrický startér byl 

vynalezen aţ v roce 1912. Startování bylo prováděno startovací klikou. To bylo nepohodlné a 

fyzicky náročné. Taková auta vydávala navíc velký hluk, vibrovala a měla problémy s 

řazením. Z těchto důvodů se v té době vyrábělo o třetinu více elektromobilů neţ automobilů 

se spalovacím motorem. Objevila se také auta, která byla poháněna parou. S technickým 

rozvojem však byla postupně vytlačena. 

Největší rozmach ve výrobě elektromobilů nastává v USA na přelomu 19. a 20. století, kdy 

bylo vyrobeno přes 35 tisíc elektromobilů. Byly velmi oblíbené v městském provozu. Tvrdou 

ránu však elektromobily dostávají z dílny Henryho Forda. Nedostatky s provozem 

spalovacího motoru byly postupně odstraněny a Ford začíná vyrábět automobily, které byly o 

téměř polovinu levnější. Začal nabízet model T, který zaplavil světový trh. V té době se v 

USA začala těţit ropa, takţe i benzín byl pro automobily dostupnější. Elektromobily byly 

odsunuty do ústraní i ve zbytku světa a dosud čekají na svůj návrat. 
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Zejména v době ropné krize se opět začalo o elektromobilech uvaţovat, kdyţ však krize 

pominula, byly opět elektromobily odsunuty do ústranní. Na trh byl v USA v 90. letech 20. 

století uveden elektromobil GM EV 1. V Kalifornii se změnily zákony, aby byl oţiven trh s 

elektromobily na jejich území. U uţivatelů zaznamenal tento elektromobil velký úspěch a 

veřejnost se začala zajímat o alternativní pohony u automobilů. Ropné společnosti však tento 

rozvoj nepřijaly s nadšením, a tak zákony pod tlakem ropných lobby podlehly jejich vlivu. 

Vyrobené elektromobily GM EV 1 byly sešrotovány a zákony musely být změněny [2]. 

 

Obr. 1 První elektromobil profesora Stratingha z Holandska [2] 

2.2 Historie spalovacích motorů 

V roce 1791 vynalezl Angličan Barber turbínu, kterou lze povaţovat za první spalovací 

motor. Další Angličan Street navrhnul v roce 1794 první pístový motor. Tento motor měl ve 

svém válci spalovat páry terpentýnového oleje smíšeného se vzduchem, a kdyţ byly zapáleny 

vnějším teplem, měly působit přímo na píst. Protoţe však chybělo vhodné palivo, nebyla ani 

tato myšlenka uskutečněna. Vhodným motorovým palivem se stal aţ svítiplyn pouţívaný pro 

osvětlení. Trvalo však téměř 70. let, neţ vznikl skutečně fungující spalovací motor. V roce 

1860 Francouz Lenoir, který byl ovlivněn stavbou fungujících parních strojů, postavil 

praktický motor na svítiplyn leţatý dvojčinný motor se šoupátkovým rozvodem. Pracovní 

válce byly chlazeny vodou. Do nich se při úvrati nasála směs plynu a vzduchu otvorem , který 
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byl ovládaný sacím šoupátkem. Uprostřed zdvihu šoupátko uzavřelo vstup a směs ve válci se 

zapálila elektrickou jiskrou, kterou vytvořil Ruhmhovým induktorem. Pak shořela skoro za 

stálého objemu. Kdyţ palivová směs vybuchla, pohyboval se píst do druhé úvratě a vyvinul 

uţitečnou práci. Výfukové šoupátko se při zpětném zdvihu otevřelo a zplodiny hoření byly 

vytlačeny z válce. Šoupátka byla ovládána pomocí výstředníků. Lenoir uskutečnil pokus s 

říčním člunem a silničním vozem, kde pro pohon motoru pouţil lehce odpařitelné kapalné 

palivo místo plynu. V roce 1867 v Paříţi u příleţitosti Světové výstavy předvedli Otto a 

Langen z Kolína nad Rýnem svůj atmosférický plynový motor. Byl to motor jednočinný, 

stojatý a fungoval tak, ţe místo kliky byla k pístu pevně připojena ozubená tyč. Ozubené kolo 

bylo umístěno na volnoběţce. U tohoto motoru na začátku zdvihu pístu se do spodní části 

válce, který byl chlazený vodou, nasála směs, která se zapálila otevřeným plamenem. 

Zvýšený tlak spalin hnal píst při uvolněné volnoběţce velmi rychle vzhůru. Kinetická energie, 

která vznikla, byla vyuţita ke zvednutí hmoty pístu a také k vytvoření podtlaku ve válci. V 

horní úvrati se píst zastavil a tíha pístu a atmosférický tlak působil pohyb směrem dolů. Tento 

pohyb se přenášel přes volnoběţku na hřídel. Pokud porovnáme Ottův a Lenoirův motor, měl 

Ottův motor větší tepelnou účinnost a z toho důvodu i niţší měrnou spotřebu paliva. Jeho 

motory měly velký komerční úspěch. Proto zaloţil se svými společníky první továrnu na 

motory v roce 1869 v Deutzu u Kolína nad Rýnem. Mezi další průkopníky, kteří se snaţili o 

vytvoření nebo popsání čtyřdobého motoru byl Francouz Beau de Rochas nebo hodinář z 

Mnichova Reithmann. Existence jeho plynového motoru je veřejnosti téměř neznámá. Jiţ 

dříve zmiňovaný Němec Otto představil v roce 1878 čtyřdobý leţatý motor na svítiplyn, 

chlazený vodou. Tento motor o výkonu cca 3 kW měl 170 otáček za minutu. Měl klikový 

mechanismus s křiţákem a jednočinný píst. Ten je do dnešní doby charakteristický pro 

většinu pístových spalovacích motorů. Směs stlačená asi na 0,2 MPa se zapalovala otevřeným 

plamenem. Po objevení velkých a levných zdrojů kapalných paliv, nastal velký vývoj 

spalovacích motorů. Benzín byl do té doby povaţován za odpad, protoţe z ropy se získával 

hlavně petrolej na svícení. Jiţ v roce 1884 sestrojil Němec Daimler benzinový čtyřdobý 

motor, který měl 800 otáček za minutu. To byl významný podnět pro rozvoj motorů pro 

automobilový průmysl. Angličan Clark navrhl v roce 1878 dvoudobý motor s ventily s 

umělým zaţehováním. O deset let později navrhnul Clarkův krajan Day bezventilový 

dvoudobý motor s výfukovým a přepouštěcími kanály, které byly uspořádány ve stěně 

pracovního válce a ovládány pístem. Tento motor měl klikovou skříň uspořádanou jako plnící 

dmychadlo. 
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Motory výše uvedené jsou předchůdci dnešních záţehových motorů, v jejichţ pracovním 

válci se spaluje směs paliva se vzduchem za stálého objemu. Druhou moţností přívodu tepla 

do pracovního oběhu je spalování rovnotlaké. První takový motor postavil v roce 1873 

Američan Brayton. Takový motor byl celkem sloţitý a neuplatnil se. V letech 1893 - 1897 

strojírna v Ausbergu navrhla motor na těţší kapalná paliva, která pracují přibliţně 

rovnotlakým způsobem. K jeho návrhu vedly výsledky zkoušek, které provedl Diesel. Jeho 

pracovní postup měl být praktickým přiblíţením ke Cartonovu cyklu s maximálním tlakem 25 

MPa. Do vzduchu, který byl ohřátý a stlačený na 9 MPa, se mělo dávkovat palivo tak, aby se 

spalovalo za stálé teploty a spaliny pak měly adiabaticky expandovat. Palivem mělo být 

práškové uhlí a vypočítaná termická účinnost měla být 72 %. Chlazený válec motor neměl. 

Popsaný pracovní postup neměl praktické vyuţití. Ale po řadě zkoušek a konstrukčních 

změnách vedl ke konstrukci motoru, chlazeného vodou. V něm se téměř rovnotlace spalovala 

kapalná paliva. Nejdříve to byl petrolej, později těţší kapalná paliva se vzněcovala po 

vstřiknutí do vzduchu stlačeného na 3,2 MPa. Motor na těţká kapalná paliva našel pro svou 

hospodárnost a úspěšnost velké uplatnění. Dnes motory jiţ s původním rovnotlakým cyklem 

nepracují, ale pouţívají smíšený cyklus, při kterém po vznícení roste ve válci tlak i objem 

spalin [3]. 

3   ELEKTROMOBILY 

Za elektromobil označujeme takové vozidlo, které nemá motor na tuhá paliva, ale pouţívá ke 

svému pohybu elektromotor. Výhodou elektromotoru je jeho spolehlivost, velká účinnost a 

ţivotnost. Hlavní nevýhodou elektromotorů je omezený dojezd a jeho vyšší pořizovací cena. 

Omezený dojezd je dán moţnostmi kapacity akumulátoru. V České republice také neexistuje 

ţádná síť dobíjecích stanic. Díky rychlému technologickému pokroku (hlavně akumulátoru) 

mohou moderní elektromobily více konkurovat s automobily poháněnými naftou nebo 

benzínem. I kdyţ zájem o alternativní pohony je větší v době ropné krize, zájem o 

elektromobily se v posledních letech ustálil a téměř všechny velké automobilové firmy uţ své 

elektro-modely představily a stanovily termíny prodeje. Zatím však k jejich masové výrobě 

nedošlo. Elektromobily jsou určeny hlavně do městského provozu a okolí, kde se zvýrazní 

jejich přednosti a nedostatky redukují [4]. 
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3.1 Elektromotory 

Elektromobil a vozidlo se spalovacím motorem má podobně tvořeno hnací ústrojí, z motoru, 

převodovky, hnacích hřídelů a diferenciálu s rozvodovkou. Na Obr.2 vidíme tři druhy hnacího 

ústroji. Nejčastěji pouţívaný je pohon přední nebo zadní s centrálním elektromotorem. 

Alternativními variantami jsou tandemové hnací systémy se dvěma elektromotory, a tady se 

pohony kol nacházejí přímo v kolech. Můţe se zdát, ţe přes jednoduchou a plynulou moţnost 

změny točivého momentu u pouţívaných elektromotorů, která tak umoţňuje ušetřit pouţití 

vícestupňové převodovky, roste se zvyšujícím se vnitřním výkonem elektromotoru jeho 

hmotnost a zástavbová velikost, takţe se často zdá, jako výhodná kombinace elektromotoru s 

vícestupňovou převodovkou. Vhledem ke schopnosti přetíţení elektromotoru můţe být 

většinou redukován počet převodových stupňů. Pouţíváme-li regulaci kotevního proudu 

(např. proudové omezení) můţeme vypustit rozjezdovou spojku. Převezmeme-li spojku a 

převodovku z vozidla se spalovacím motorem, které je vyráběno sériově, můţeme řízení 

elektromotoru omezit regulací magnetickým polem (buzením stejnosměrného motoru) [5]. 

 

Obr.2 Hnací ústrojí pro elektromobily: a) přední nebo zadní pohon, b) tandemový pohon, c) 

pohon v nábojích kol [4] 

3.2 Stejnosměrné elektromotory 

Stejnosměrný motor na Obr.3 se skládá ze statoru který má po obvodu pravidelně prostřídané 

a navzájem magneticky opačně orientované vyniklé hlavní póly (cívky jejich vinutí budí 

magnetické pole motoru). Další komponent je rotor který se často nazývá kotva, nese v 

dráţkách rozloţené vinutí s cívkami, vyvedením k mechanickému komutátoru. Hlavním 

úkolem komutátoru je správné přivedení proudu do cívky vinutí rotující kotvy [6]. 
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Obr.3 Schéma stejnosměrného motoru [6] 

Stejnosměrný motor se sériovým buzením 

U takového motoru je budící vinutí zapojeno sériově s kotvou, z tohoto důvodu je proud 

současně budícím proudem. Takový motor má nejlehčí regulaci. Napětí motoru je úměrné 

poţadované hodnotě proudu tak, ţe regulátor výkonu (tyristor nebo tranzistor) ovládá napětí 

akumulátoru v proměnném spínání nebo proměnné frekvenci. Charakteristika je hodně 

měkká, ale při odlehčení se otáčky zvýši natolik, ţe je moţné poškodit elektromotor. Proto 

nesmí pracovat bez zátěţového momentu na hřídeli Jelikoţ je schopný rozběhnout velké 

setrvačné hmoty a otáčky se samočinně přizpůsobuje zatíţení je tedy vhodný pro 

elektromobily. 

Stejnosměrný motor s cizím buzením 

Cizí zdroj napájí budící vinutí. Reguluje se napětí rotoru a budícího proudu. Takový 

elektromotor má tvrdou momentovou charakteristiku. Lehce lze měnit směr otáčení a lehčí je 

rekuperační brzdění. Výhodou je snadná a plynulá regulace v širším rozsahu a tahové 

charakteristiky. Bohuţel má ale niţší záběrový moment. Díky vysokému napětí tohoto 

systému motoru je docíleno větší účinnosti, protoţe pokles napětí na kartáčích a tyristorech se 

vztahují na celé napětí, jsou tedy daleko menší neţ při nízkém napětí systému. Při vyšším 

napětí mohou být proudy na motoru a spojovacím vedení menší, ale má mimo jiné výhody i 
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ve sniţování hmotnosti, menším objemem a niţšími výrobními náklady. Konečně je výhodné 

i hospodárné nabíjecí zařízení s křemíkovými usměrňovači, které se zapojuje na střídavou síť 

230/410 V. Velké náklady na izolaci a na akumulátor jsou tady nevýhodou. Motory bývají 

hodně přetíţené. Pro výkon o délce 1 hodiny je přetíţitelnost 20 % nad trvalým výkonem. Při 

rozjezdu elektromotoru je přetíţitelnost aţ 100 %. Z toho důvodu je zapotřebí vícestupňová 

převodovka. 

Stejnosměrný motor s derivačním buzením 

Obvod kotvy a budícího vinutí je připojen ke zdroji paralelně přes samostatné regulační 

prvky. Můţou se snadno a plynule regulovat pouze v menším rozsahu neţ stejnosměrný 

elektromotor s cizím buzením. Tento motor má tvrdou momentovou charakteristiku a 

jednoduše se brzdí. 

 Stejnosměrný motor se smíšeným buzením 

První budící vinutí je zapojeno v sérii a druhé vinutí paralelně ke kotvě. Sériové vinutí je 

zapojeno magneticky stejně s derivačním vinutím a kdyţ je zatíţený motor způsobuje sníţení 

otáček zvýšení momentu. Derivační vinutí, ale omezuje otáčky na prázdno. Takový motor 

vytváří přechod mezi sériovým a derivačním elektromotorem podle toho, které buzení 

převládá. Stejnosměrné motory se označují snadnější regulací a snadnější momentovou 

charakteristiku naproti střídavým motorům. Tyto motory mají niţší výkonovou a energetickou 

účinnost, sloţitější údrţbu a mají vyšší pořizovací náklady [1]. 

3.3 Střídavé elektromotory 

Díky své konstrukci, jednoduchosti a provozní spolehlivosti jsou střídavé elektromotory 

nejpouţívanější elektrickým pohonem. Mají lehkou obsluhu, rychlost otáčení při 

proměnlivém zatíţení skoro nemění. 

Asynchronní elektromotory 

U třífázového asynchronního motoru můţeme dosáhnout aţ 20.tis.ot/minutu, protoţe zde 

odpadá vinutí kotvy a kolektor. Protoţe je asynchronní motor na rozdíl od stejnosměrného 

motoru při stejném výkonu menší a lehčí, výkonová hmotnost je přibliţně 1 kg/kW. 

Asynchronní motor je také robustnější, má jednodušší konstrukci, bezúdrţbový a silně 

přetíţitelný. Nevýhodou jsou náklady na elektronickou regulaci. Stejnosměrný proud 
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akumulátoru přeměníme na střídavý cyklickým zapínáním tyristou, přitom se pravoúhlý 

průběh mění přibliţně na sinusový. K regulaci otáček motoru a tahové síly musí být 

proměněná frekvence i napětí. Na takovou regulaci jsou zapotřebí vysoké náklady na 

výkonový obvod. Při brzdění získáváme docela dobře zpět energii. Pohon silového pole vede 

k velmi dobrému vyuţití instalovaného výkonu v celé hnací charakteristice vozidla. 

Synchronní elektromotor s permanentním buzením 

Takový motor nepotřebuje příliš velký objem. Magnetické pole vybuzené permanentními 

magnety je bezdrátové a to má za následek vysokou účinnost. U tohoto motoru není pohon 

zeslabením pole moţný, proto musíme pouţít vícenásobného regulátoru výkonu akumulátoru 

nebo vícestupňové převodovky. Můţeme-li díky stejnosměrnému pohonu nastavit pole 1:3, 

musí být u synchronního motoru s buzením permanentní magnety (při stejném maximálním 

momentu a stejných maximálních otáčkách) nastavení výkonu regulátoru střídavého proudu 

vyšší o faktor 3. Nelze dosáhnout stejného rozsahu otáček jako u asynchronních motorů, proto 

vyţaduje hospodárný provoz nejméně dvoustupňovou převodovku. 

Magnetický elektromotor 

Moderní řešení elektromotoru je permanentní magnet - motor s vysokými elektrickými 

parametry, který vidíme na Obr.4. Má přitom malé stavební rozměry a malou hmotnost. 

Motor lze zařadit do skupiny elektronické komutace synchronních motorů s permanentním 

buzením. Zásadou všech elektromotorů je, ţe dosahovaný moment je proporcionální 

magnetické indukci ve vzduchové mezeře, k axiální délce rotoru a ke kvadrátu poloměru 

vzduchové mezery. Kvadratická závislost momentu na poloměru vzduchové mezery je 

výhodná konstrukce vnějšího rotoru. Rotor se skládá z vylisovaných elektroplechů, v nich 

jsou tangenciálně magnetizované oddělené magnety (neodym - ţelezo - bor) a mají střídavou 

polaritu [1]. 
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Obr.4 Magnetický elektromotor [1] 

Porovnání elektromotorů 

V Tab.1 porovnáváme nejdůleţitější aspekty elektromotorů od ceny aţ po spolehlivost, které 

jsou důleţité pro výběr elektromotorů do elektromobilů. Porovnáváme kritéria pomocí 

bodového ohodnocení. Maximální počet bodů je 10, které označuje nejlepší ohodnocení.  

Tab.1 Porovnání elektromotorů 

Motor Cena Účinnost Hmotnost Přetíţitelnost Spolehlivost 

Stejnosměrný 10 7 6 10 7 

Asynchronní 8 8 6 10 9 

Synchronní 8 10 7 10 9 

Magnetický 8 10 10 9 10 

 

3.4 Elektromobily na akumulátory 

U elektrických vozidel jsou nejdůleţitější komponent baterie pro pohon elektromobilu. 

Elektrický výkon na jednotku hmotnosti určuje, jaké bude zrychlení a rychlost vozidla, a také 

jaký bude jejich dojezd. Na baterie jsou poţadovány tyto nároky: 

 umoţňovat rychlé nabití akumulátoru, bezúdrţbovost, ţivotnost 5 aţ 10 let, 

 umoţnit jízdní výkon 150 000 km, 
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 dosáhnout energetické hustoty aspoň 200 Wh/kg, hustotou výkonu asi 100 W/kg 

 cena baterie by neměla být větší neţ 150 Euro/kWh [1]. 

Olověný akumulátor 

Katoda (záporná elektroda) se skládá u olověného akumulátoru v nabitém stavu z čistého 

olova, anoda (kladná elektroda) z oxidu olovičitého. Mezi oběma elektrodami je napětí 

přibliţně 2 V. Elektrolyt je zředěná kyselina sírová. Pokud je akumulátor vybíjen, difundují 

ionty olova do elektrolytu, kde reagují na sulfát olova. Při uvolňování elektrony protékají 

vnějším proudovým obvodem k anodě. Kdyţ se akumulátor vybíjí reakce se obrací: ze sulfátu 

olova a vody se opět tvoří olovo, oxid olovičitý a kyselina sírová. Nevýhodou olověného 

akumulátoru spočívá v tom, ţe pokud je vybit, a to jen částečně, a v tomto stavu zůstává , tak 

na jeho elektrodách dochází k nevratným změnám tzv. sulfataci. Ta výrazně sníţí jeho 

kapacitu. Z tohoto důvodu je nutné udrţovat akumulátor v dobrém stavu. 

Výhody olověných akumulátorů 

 Cena (v porovnáním např. s niklem je cena olova desetinová) 

 Akumulátor je schopen dát velké proudy 

Nevýhody olověných akumulátorů 

 Malá hustota energie na kilogram (30-40 Wh/kg) 

 Niţší účinnost dobíjení (70-90 %) 

 Menší počet dobíjecích cyklů (500-800) 

 Nutná ekologická likvidace (tento proces je dnes uţ velmi dobře technologicky 

zvládnutý) 

Pro svou nízkou cenu a svojí schopností dát velký proud jsou olověné akumulátory ideální 

variantou pro klasické automobily. Pokud vezmeme ekologické hledisko, jsou spolu s NiCd 

akumulátory nejhorší, protoţe jsou velmi toxické. 

Nikl-kadmiový akumulátor 

Nikl-kadmiový akumulátor je druh galvanického článku. (zkratka NiCd je registrovaná 

ochranná známka společnosti SAFT Corporation). Těmto galvanickým článkům nevadí 

skladování ve vybitém stavu, jsou odolné vůči hlubokému vybití. Pokud srovnáme NiHM a 

Li-ion akumulátory, mají NiCd akumulátory niţší měrnou kapacitu, coţ je jeho nevýhoda. 
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Podobně jako u Pb akumulátorů, je i u NiCd nutný sběr opotřebovaných akumulátorů z 

důvodu jedovatosti kadmia, z něj se skládá jedna z jeho elektrod. Vlastnostmi se podobá tento 

akumulátor novějšímu typu NiMH akumulátorům. S poměrně nízkým odporem můţe NiCd 

akumulátor dodávat vysoké proudy. 

Stejně jako NiMH také NiCd akumulátory mají ještě jednu nevýhodu - paměťový efekt. Tím 

rozumíme stav, kdy po opakovaném dobíjení ztrácí svojí maximální kapacitu. 

Výhody NiCd akumulátorů 

 Nevadí mu úplné a dlouhodobé vybití, dokonce jsou skladovány zcela vybité 

 Jiţ dostačující počet dobíjecích cyklů - více jak 2000 

Nevýhody NiCd akumulátorů 

 Menší hustota energie na kilogram (40-60 Wh/kg) 

 Niţší účinnost dobíjení (66 - 90 %) 

 Draţší výroba a tedy a z toho plynoucí vyšší cena ve srovnání s olověnými 

akumulátory 

 Paměťový efekt, který se projevuje u NiCd akumulátorů 

 rychlé samovybíjení (aţ 20 % za měsíc) 

 Nutná ekologická likvidace - akumulátory jsou velmi toxické 

Nikl-metal hybridový akumulátor 

Mezi dnes nejpouţívanější patří nikl-metal hybridový akumulátor (NiHM). Pokud NiHM 

srovnáme s podobným NiCd akumulátorem, má NiHM dvojnásobnou aţ trojnásobnou 

kapacitu. Má schopnost dodávat poměrně velký proud, má přijatelnou cenu a proto je velmi 

rozšířený. Další výhodou je udrţení garantovaného napětí aţ do úplného vybití baterie. 

Výhody NiHM 

 Cena - NiMH baterii jsou relativně levné 

 Rozumně ekologické 

 Stálé napětí aţ do úplného vybití 

Nevýhody NiMH  

 Niţší hustota energie na kilogram (30-80 Wh/kg) 
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 Nízká účinnost dobíjení (66 %) 

 Některé typy mají rychlé samovybíjení (aţ 20 % za měsíc) 

 Naproti NiCd akumulátorům menší počet dobíjecích cyklů přibliţně 1000 

 NiMH má paměťový efekt 

Li-Ion akumulátor 

Lithium-Ion akumulátor (zkráceně Li-Ion) je baterie ve které se pohybují mezi anodou a 

katodou. Vysoká hustota při nízkém objemu se ideálně hodí pro přenosná zařízení. Tyto 

baterie se běţně pouţívají ve spotřební elektronice. Dnes se jedná o nejvíce pouţívaný typ 

baterie pro přenosné elektrické spotřebiče. Baterie mají vynikající poměr energie a hmotnosti 

ţádný paměťový efekt a pomalé samovybíjení. Baterie mají v elektromobilech i záporné 

aspekty. Hlavní stinnou stránkou baterií je jejich stárnutí. Tím se výrazně sniţuje jejich 

kapacitu nezávisle na pouţívání. Pokud baterii skladujeme při teplotě 20 °C bude se kapacita 

sniţovat o 20 % za rok. Jestliţe baterie bude skladována při teplotě 4 °C kapacita bude 

sniţována pouze o 4 %. Ovšem při teplotě 40 °C ztráta kapacity bude 35 aţ 40 %. 

Výhody Li-Ion 

 Málo toxické 

 Vysoká hustota energie (160 Wh/kg) 

 Moţnost tvarovat baterii 

 nemá paměťový efekt 

 Nízké samovybíjení 

 Dobíjecí účinnost (80-90 %) 

Nevýhody Li-Ion 

 Rychlé stárnutí baterie ţivotnost 2 aţ 3 roky 

 Sníţení kapacity o 20 % při 20 °C [7]. 

3.5 Elektromobily poháněné palivovými články 

Elektromobily poháněny baterii mají plno výhod, nezpůsobují lokálně ţádné škodlivé emise, 

mají tichý chod, elektromotor má velkou účinnost a nevyţaduje převodovku. Bohuţel baterie 

u elektromobilů jsou příliš těţké a hlavně drahé a její ţivotnost neodpovídá ceně. Naproti 
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tomu vhodnou alternativou pro zásobník energie je velice vhodný palivový článek. 

Elektromobil na palivový článek má vysokou účinnost a není závislý na fosilních palivech.  

Funkce palivového článku 

Palivový článek je elektrochemické zařízení, které mění chemickou energii v palivu během 

oxidačně-redukční reakce na elektrickou energii. Články se skládají z porézních elektrod 

oddělených elektrolytem. V pórech elektrod vzniká třífázové rozhraní-elektroda, elektrolyt 

reaktanty které vznikly oxidací paliva a redukcí okysličovadla 

Palivo v palivových článcích 

V dnešní době je nejčastěji pouţívané palivo čistý vodík, které přímo reaguje za vývoje 

elektrického proudu. Jelikoţ vodík není vhodným palivům pro všechny aplikace palivových 

článku, je větší pozornost upřednostněna nepřímým palivům, kde se vodík uvolňuje 

reformovacím procesem. K nejvíce pouţívaným nepřímým zdrojům patří zemní plyn, methan, 

methanol, ethanol, případně čpavek.  

Typy palivových článků 

V dnešní době je několik základních typů palivových článků. Ty se liší hlavně druhem 

elektrolytu a provozní teplotou.  

Podle provozní teploty rozdělujeme na palivové články: 

 nízkoteplotní  60-130 °C 

 středněteplotní 160-220 °C 

 vysokotepltoní 600-1050 °C 

Podle typu elektrolytu rozdělujeme palivové články: 

 polymerní elektrolytickou membránou 

 alkalickým elektrolytem 

 kyselinou fosforečnou 

 taveninou alkalických uhličitanů 

 pevným oxidickým elektrolytem 
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Palivové články s polymerní iontoměničovou membránou (PEMFC) 

Palivové články s polymerní elektrolytickou membránou mají vysokou proudovou hustotu. 

To umoţňuje konstrukci o menších rozměrech a také niţší hmotnost palivového článku. 

Elektrolytická membrána, která je pevná, v chemickém procesu zjednodušuje těsnění, zvyšuje 

ţivotnost článku a sniţuje korozi. Rychlejší najíţdění a okamţitou odezvu na změnu 

poţadovaného výkonu umoţňuje to, ţe PEMFC pracují při nízkých teplotách. To jdou 

důvody, pro které se PEMFC hodí hlavně pro pohon vozidel. 

Palivové články s alkalickým elektrolytem (AFC) 

U tohoto palivového článku se pouţívá vodík a kyslík a výsledkem je vysoký výkon, a to ve 

srovnání s jinými typy palivových článků v důsledku aktivní kyslíkové kinetiky elektrod a 

široký rozsah moţných katalyzátorů. Z praktického hlediska je význam platinové katody v 

tom, ţe dosahuje vyšší účinnosti AFC neţ PAFC, a to při stejné proudové hustotě nebo vyšší 

proudové hustoty při stejné účinnosti. Účinnost AFC při pouţití čistého vodíku je asi 60 %. U 

některých konstrukčních řešení elektrolyt cirkuluje a tím se odvádí vzniklé teplo a sniţuje se 

moţnost varu vody. 

Palivové články s kyselinou fosforečnou 

Zatím jediným komerčně vyuţívaným typem palivových článků je palivový článek s 

kyselinou fosforečnou. V 60.letech byla klasická porézní elektroda PTEE 

(polytetrafluorethylenem) s vrstvou platinově černě (drobné platinové částečky s velkým 

nahrazena grafitem s příměsí platiny. Tímto se docílilo jejího potřebného mnoţství. V 

současné době je asi 0,1 mg Pt/cm
2 

na anodě a 0,5 mg Pt/cm
2 

na katodě. U palivových článků 

s kyselinou fosforečnou je důleţité zajistit odvod tepla. Chladíme buď vodou (kapalné), nebo 

vzduchem (plynné). Chladivo je vedeno kanálky, které jsou umístěny většinou v pátém článku 

souboru. Sloţitější systém chlazení kapalinou odvádí teplo lépe. Jednoduché, spolehlivé je 

chlazení plynem, které je taky cenově dostupnější. 

Palivové články s uhličitanovou taveninou (MCFC) 

Palivové články s uhličitanovou taveninou potřebují teplotu asi 650 °C k tomu, aby byla 

zajištěna dostatečná vodivost uhličitanového elektrolytu. Můţe zde pouţít přitom levné 

kovové součásti článku. Při tak velké teplotě nepotřebujeme pro elektrochemickou reakci 

drahé kovy jako katalyzátor. Články s uhličitanovou taveninou jsou vyuţitelné pro průmysl a 
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vojenské účely. Pouţívají zemní a uhelný plyn. V porovnání s nízko a středněteplotním typům 

palivových článků mají články s MCFC díky vnitřnímu reformingu paliva jednodušší celý 

palivový systém. Ke zvýšené elektrické účinnosti dochází tehdy, kdyţ se odpadní teplo uvolní 

v palivovém článku, a to díky vnitřní endotermické reformní reakci uhlovodíkového paliva.  

Palivové články s pevným elektrolytem (SOFC) 

Provozní teplota SOFC článků obvykle přesahuje 800 °C. Tyto články kapalný elektrolyt 

nemají, nehrozí zde problémy s korozí doprovodného materiálu a elektrolytového 

hospodářství. Podobně jako u MCFC umoţňuje i zde vysoká teplota vyuţití spalin z 

palivového článku pro kogeneraci. Pevné umístění všech komponentů SOFC umoţňuje, ţe 

neexistují ţádná omezení a můţou být uspořádána v jakýchkoliv geometrických tvarech. 

Palivové články s pevným elektrolytem jsou buď deskové, anebo tubulární. Vysoká provozní 

teplota těchto palivových článků 800 - 1050 °C umoţňuje vnitřní reforming paliva. To 

umoţňuje rychlost elektrochemické reakce v porovnání s ostatními typy palivových článků a 

také vyšší účinnost i přes termodynamické ztráty. Zatímco u palivových článků, které pracují 

při niţších teplotách musíme od účinnosti jednotlivého článku (50-60 %) odečíst navíc ztráty, 

způsobené vlastní spotřebou přidruţených zařízení (dmychadla, čerpadla, proces zplynování 

paliva apod.) 

Palivový článek pro přímou reakci methanolu (DMFC) 

Klasické kapalné palivo místo vodíku je v palivovém článku věnován zvýšený zájem. Mohou 

pracovat přímo s methanolem aniţ by bylo potřeba předchozí reformace. Methanol se můţe 

skladovat bez problémů, snadno se přepravuje a tankuje. Porovnáme-li objemovou jednotku, 

je v methanolové jednotce větší mnoţství energie neţ ve vodíkové objemové 

jednotce.Oxidace methanolu probíhá přes několik reakčních mezistupňů, proto je pomalejší 

neţ oxidace u vodíku [4]. 

Příklad vozidla na palivové články 

DaimlerChrysler 

V dnešní době největší výzkum vozidel na palivové články vyvíjí firma DaimlerChrysler. 

Jejich novým vozem je F-cell na Obr.5 vytvořený na základě Mercedesu třídy B je nástupcem 

unikátního sendvičového konceptu vyvinuté automobilkou Mercedes-Benz pro tento typ 

vozidla. Nejnovější elektrický motor se silným točivým momentem vytvoří výkon přes 
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100 kW to je 35 kW větší výkon neţ u předchozí generace. V důsledku sníţené spotřeby a 

zvýšené kapacitě palivových nádrţí se zvýšil akční rádius. Elektromobil dokáţe ujet přibliţně 

400 km [8]. 

 

Obr.5 DaimlerChrysler F-cell [8] 

4   VOZIDLA SE SPALOVACÍMI MOTORY 

Spalovací motory jsou tepelné hnací stroje ve kterých se tepelná energie získána spalováním 

vhodným kapalných nebo plynných paliv mění s poměrně vysokou účinností na mechanickou 

práci. Spalování probíhá přímo v pracovním prostoru motoru při tlaku vyšším neţ 

atmosferickém a má být pokud moţno ovládané. Pracovní látkou jsou samotné zplodiny 

hoření. Při přeměně tepelné energie v mechanickou termodynamické děje, při nichţ se mění 

stav látky [3]. 

Rozdělení podle zápalné směsi 

Zápalná směs (vzduch - benzín, nafta) se připravuje u záţehových motorů: 

 karburátorem 

 nepřímého vstřikování (benzín se vstřikuje do sacího potrubí) 

 přímého vstřikování (benzín se vstřikuje přímo do válců) 
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Zážehové motory 

U záţehového motoru se směs paliva a vzduchu ve válci zaţehne elektrickou jiskrou. Jiskru 

vytváří elektrická svíčka 

Vznětové motory 

Tyto motory pouţívají jako palivo naftu. Motor pracuje s čtyřdobým pracovním cyklem který 

nasává pouze vzduch. Po jeho stlačení se do pracovního válce vstřikne nafta a dojde k 

samovznícení. Vstřikování paliva se provádí buď jako nepřímé do komůrky a nebo jako přímé 

vstřikování do válce. 

4.1 Princip činnosti zážehového motoru 

Činnost záţehového motoru je pracovní oběh, který se skládá ze čtyř fází: 

 sání 

 komprese (stlačování) 

 expanze (rozpínání) 

 výfuk 

Kaţdá tato fáze proběhne za jeden zdvih pístu. Pro vykonání jednoho pracovního cyklu je 

zapotřebí čtyři zdvihy pístu a dvě otáčky klikové hřídele víc Obr.6. 

sání  

Ve válci dochází k pohybu pístu z horní úvratě do dolní úvratě tím ve válci vznikne podtlak 

10 kPa aţ 20 kPa. Díky tomu, ţe tlak v okolí je větší neţ tlak ve válci je vzduch nasáván do 

sacího systému. 

komprese (stlačování) 

Ve válci dochází k pohyb pístu z dolní úvratě do horní úvratě, dojde k stlačení nové náplně, 

sací i výfukový ventily jsou zavřené. Při stlačení se zvedne ve válci teplota a na konci 

kompresního zdvihu dosahuje 350 °C aţ 450 °C. S teplotou se zvedne ve válci tlak na 

1,8 MPa. 
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expanze (rozpínání) 

Jediná pracovní doba motoru je expanze. Směs motoru je zapálena elektrickým výbojem 

(svíčkou) mezi elektrodami svíčky. Ve spalovacím prostoru je teplota 2000 °C aţ 2500 °C při 

maximálním tlaku 4 MPa aţ 6,5 MPa. Sací i výfukové ventily jsou uzavřeny. Při hoření směsi 

je důleţité, aby spalování bylo rychlé, pro spalování je kyslík odebírán ze vzduchu. Vzduch 

obsahuje  21 % kyslíku. Pro potřebné spálení 1kg benzínu potřebujeme 14,7 kg vzduchu. 

výfuk 

Ještě neţ dojde k ukončení expanzního zdvihu otevírá se výfukový ventil (35° aţ 90° před 

horní úvratí). Ve válci je stále vysoký tlak 0,25 MPa aţ 0,40 MPa, tím začnou výfukové plyny 

proudit rychlosti zvuku otevřeným výfukovým ventilem do výfukového kanálu a dál do 

výfukového potrubí. 

 

Obr.6 Pracovní cyklus záţehového motoru [3] 

4.2 Princip činnosti vznětového motoru 

Vznětové motory se od záţehového motoru liší hlavně přípravou spalovací směsi. Díky 

stlačení se vzduch zahřeje na takovou teplotu, ţe po vstříknutí paliva dojde k samovznícení. V 

důsledku kdy po shoření zápalné směsi ve válci vznětových motoru poklesne tlak a teplota, 

mají vznětové motory větší účinnost a niţší teplotu výfukových plynů.  
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sání 

Sacím ventilem prochází čistý čerstvý vzduch do spalovacího prostoru. Sací ventil otevírá asi 

při 25° úhlu klikové hřídele před horní úvratí, aţ 8° úhlu kliky za horní úvratí. Výfukový 

ventil je přitom otevřen aţ do asi 30° úhlu klikové hřídele za horní úvratí. 

komprese 

Stlačení vzduchu je dáno kompresním poměrem motoru který je ε = 14:1 - 24:1, podle typu 

spalovacího prostoru. Stlačený vzduch se vlivem kompresního tepla zahřívá na teplotu 700 - 

900 °C. Před horní úvratí je palivo vstříknuto přímo do spalovacího prostoru ve válci. Směs 

paliva se vzduchem se vznítí. 

expanze 

Píst je stlačován velkým tlakem směrem k dolní úvrati ( pracovní doba). 

výfuk 

Otevřeným výfukovým ventilem proudí výfukové plyny pod tlakem do výfukové soustavy 

motoru. Teplota výfukových plynů je při plném zatíţení 550 °C - 750 °C 

5   TECHNICKO-EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ 

5.1 Účinnost 

Účinnost v elektromobilech a klasických automobilech se spalovacími motory je velice 

rozdílná, protoţe v klasických spalovacích motorech probíhají velké tepelné ztráty a jsou 

mnohem sloţitější neţ elektromotory. 

Účinnost elektromobilů  

U elektromobilů je velkou výhodou velká účinnost, která se pohybuje aţ do 90 %, a to u 

asynchronních motoru. Celková účinnost je závislá na výrobě elektřiny pro pohon z 

primárního zdroje a energetické účinnosti vyuţívaných akumulátorů, a nebo palivových 

článků. U palivových článku se účinnost pohybuje zhruba kolem 50 aţ 80 %. 

 

 



- 21 - 
 

Účinnost spalovacích motorů 

I přes stále vylepšování spalovacích motorů je bohuţel celkové vyuţití energie pořád velmi 

nedokonalé ,viz obr.7. Ztráty při chlazení motoru jsou 30 % aţ 32 %, dále výfukem 32 % aţ 

34 % a třením 5 % aţ 6 %. Nejmenší podíl má příslušenství motoru (alternátor, vodní 

čerpadlo, olejové čerpadlo atd.). Celkové ztráty spalovacích motorů se tedy pohybují kolem 

67 % aţ 72 % . Pro pohon zůstává pouhých 26 % aţ 31 % energie obsaţené v palivu. To, co 

ztrácíme chlazením, můţe být vyuţito k vytápění automobilu, kinetickou a tepelnou energii 

výfukových plynu lze vyuţít pro pohon turbodmychadla u přeplňovaných motorů [3]. 

Obr.7 Účinnost spalovacího motoru [3] 

5.2 Emise 

Emise se stávají velkým problémem, protoţe díky emisím se zvětšuje ozónová díra. Emise 

můţeme rozdělit na přímé a nepřímé. U přímých emisí dosahují elektromobily nulových 

výsledků, za jízdy neprodukují ţádné emise naproti spalovacím motorům. Nepřímá emisní 

zátěţ je celý koncept, tedy od extrakce surovin aţ po energetickou-distribuční soustavu. 
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Emise elektromobilu 

V dnešní době výroba elektrické energie není příliš ekologická. Pokud se zaměříme na 

Českou republiku, tak zhruba dvě třetiny energie se vyrábí v tepelných elektrárnách. Tepelná 

elektrárna je celek, který vyrábí elektrickou energii změnou chemické energie vázané v palivu 

pomocí tepelné energie. Tepelné elektrárny pouţívají jako pohonné hmoty fosilní paliva. V 

České republice se jako fosilní palivo nejvíce pouţívá hnědé uhlí. Výroba elektrické energie 

pomocí tepelných elektráren, za pomocí hnědého uhlí je nejmenně ekologická, ale nejlevnější 

způsob výroby. V průběhu 90.let se v České republice tepelné elektrárny začaly 

modernizovat. Díky tomu se sníţila produkce emisí oxidu siřičitého o 90 % a oxidu dusíku o 

50 %. Tab.2 nám ukazuje jaké máme typy elektráren a jejich objem výroby. Tab.3 pak uvádí 

produkci CO2. 

Tab.2 Typy elektráren ČR a jejich objem výroby 

 

Typ 

elektrárny 

 

Instalovaný výkon 

 

Objem výroby 

Koeficient 

ročního 

využití 

[MW] [%] [GWh/rok] [%] [%] 

Tepelné 11 435 65,67 54 789 66,35 55 

Jaderné 3 760 21,59 24 728 29,95 75 

Vodní 2 166 12,44 3 027 3,37 16 

Větrné 22 0,13 21 0,03 11 

Spalovací 

Motory a 

Plynové turbíny 

 

29 

 

0,17 

 

13 

 

0,02 

 

5 

Celkem 17 412 100 82 578 100  

 

Tab.3 Produkce CO2 v elektrárnách 

Produkce elektráren CO2 ( g/kWh ) 

tepelná - hnědé uhlí 850 aţ 1200 

tepelná - černé uhlí 750 aţ 1100 

tepelná - zemní plyn 400 aţ 550 
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fotovoltaická 50 aţ 100 

tepelná - biomasa aţ 200 

vodní 10 aţ 40 

větrná 10 aţ 40 

jaderná 10 aţ 14 

 

Výroba 1 kWh pro elektromobil vyprodukuje přibliţně 670 g CO2. V této hodnotě je započten 

podíl jaderné i vodní elektrárny které produkují daleko méně CO2. Průměrný elektromobil 

spotřebuje 13 kWh/100 km. V praxi je realita úplně jiná, protoţe spotřeba elektrické energie 

je hlavně z tepelných elektráren, a tím se emise elektromobilu vyšplhají, aţ na 

1000g CO2/1 kWh [8]. 

Emise spalovacích motorů 

Hlavním nepříznivým parametrem spalovacích automobilů jsou právě emise, které znečišťují 

ţivotní prostředí. V posledních desetiletích se vývoj zaměřuje právě na to, aby nové 

automobily měly co moţná nejmenší emisní limity. 

Ideální průběh spalování 

Pokud reagují atomy uhlíku (C) a vodíku (H), které jsou obsaţené v palivu s kyslíkem (O2), 

obsaţeným v nasávaném vzduchu, proběhnou během spalování zápalné směsi chemické 

reakce. Výsledné chemické reakce jsou vodní páry (H2O) a oxid uhličitý (CO2). Průběh tohoto 

spalování proběhne jedině za předpokladu, ţe bude dostatečně dlouhá reakční doba bez 

nepříznivých vnějších vlivu. Zbývající látky obsaţené ve vzduchu se procesu spalování ve 

výfukových plynech zúčastní v nezměněné formě. 

Skutečný průběh spalování 

Ideální poměry ve spalovacím prostoru záţehového motoru nenajdeme. Mezi nepříznivé vlivy 

můţeme zařadit tepelné ztráty, velmi krátkou reakční dobu a špatné promísení paliva se 

vzduchem. Výfukové plyny budou obsahovat mimo vodních par (H2O), oxidu uhličitého 

(CO2) a dusíku (N2) také oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (HC), oxidy dusíku (NOx), sirné 

sloučeniny a pevné částice. 
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5.3 Složení výfukových plynů 

Ve výfukových plynech spalovacích motorů se mimo látek, které neohroţují zdraví vyskytuje 

také několik desítek aţ stovek látek, které mají škodlivé účinky na okolní prostředí.  Mezi 

základní sloţky výfukových plynů patří: 

Dusík N2 

škodlivý není a pochází z nasávaného vzduchu.  

Oxid uhličitý CO2 

Je to nejedovatý produkt spalování, vdechují ho také lidé a zvířata. Oxid uhličitý vzniká 

dokonalým spálením (oxidací) uhlíku (C), který je obsaţený v palivu. Rostliny za pomoci 

slunečního záření přeměňují CO2 na uhlík a kyslík. V atmosféře však zvyšující obsah CO2 

způsobuje tzv. "skleníkový efekt", coţ má za následek zvyšování teploty atmosféry. Měřítkem 

kvality spalování, ale i například těsnosti výfukového potrubí je naměřená hodnota CO2. To 

znamená, ţe čím je naměřená hodnota CO2 vyšší, tím je dokonalejší spalování a je niţší podíl 

CO a HC. Kdyţ je ale obsah CO a HC nízké a nízká je i hodnota CO2, můţe být spalování v 

pořádku, ale výfukový systém netěsní nebo je děravý. Výfukové plyny jsou pak ředěny 

vzduchem. 

Vodní páry H2O 

Voda vzniká spojením vodíku (H2), který je obsaţen v palivu a kyslíku (O2),který je obsaţený 

v nasávaném vzduchu. 

Kyslík O2 

Ve větší míře se volný kyslík vyskytuje ve výfukových plynech záţehových motorů tehdy, 

pokud se jedná o spalování chudé směsi s přebytkem vzduchu (vzdušný součinitel ) 

Oxidy dusíku NOx 

Pod tímto názvem rozumíme směs oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2). Objem 

vzduchu je asi 78 % dusíku (N2) a 21 % kyslíku (O2), zbytek tvoří vzácné plyny. Ve 

spalovacím prostoru vytváří dusík (N2) a kyslík (O2) pomocí vysokých teplot a tlaků 

chemickou sloučeninu. Čím je ve spalovacím prostoru motoru větší tlak a teplota, tím se tvoří 

více NO, je to plyn bez barvy a zápachu. NO se pak slučuje se vzdušným kyslíkem (O2) a 



- 25 - 
 

vzniká NO2. Je to silně páchnoucí červenohnědý jedovatý plyn, který napadá plíce. Ve 

spalovacím motoru vzniklé NOx tvoří z 90 % NO, který v přírodě oxiduje na NO2. Oxid 

dusičitý (NO2) můţe společně s vodou vytvářet kyselinu dusičnou (HNO3). A právě oxidy 

dusíku spolu s uhlovodíky (HC) mají podíl na vzniku smogu. 

Oxid uhelnatý CO 

Tento škodlivý plyn vzniká spalováním bohaté směsi . Pro nedostatek kyslíku (O2) v bohaté 

směsi se uhlík (C) spaluje nedokonale, který je obsaţen v palivu na oxid uhelnatý (CO). Také 

oxid uhelnatý je bezbarvý a velmi jedovatý plyn. Protoţe se v krvi váţe na červené krvinky, 

zabraňuje tím přenosu kyslíku z plic do ostatních částí těla. Uţ koncentrace 0,5 objemového 

% ve vzduchu, který vdechujeme nás můţe běhen 30 minut zabít. Výfukové plyny jsou těţší 

neţ vzduch, proto jsou nebezpečné u podlahy a v montáţních jámách. CO je hlavním 

ukazatelem kvality zápalné směsi a je jedno, zda je připravována karburátorem nebo 

elektronicky řízeným vstřikováním. 

Oxid siřičitý SO2 

Oxid siřičitý (SO2) vzniká sloučením síry (S) a kyslíku (O2) který je obsaţený v nasávaném 

vzduchu. Palivo obsahuje síru, ale u nafty je větší hodnota neţ u benzínu. 

Pevné částice 

Saze se vytvářejí ve vznětových motorech při vysokém zatíţení v důsledku štěpení 

uhlovodíkových řetězců, vysoké teploty a místního nedostatku vzduchu. Čistý uhlík 

neohroţuje zdraví člověka, ale mohou omezit viditelnost a obtěţovat člověka[9]. 

5.4 Ceny paliv a elektrické energie 

Cena benzínu Obr.8 a nafty Obr.9 je určována výstupními cenami rafinerií a k nim je 

připočtena marţe distributorů a prodejců pohonných hmot. Dle vzájemné dohody veškerých 

rafinerií v Evropské unii se prodává za jednotnou cenu. Téměř ve všech zemích světa 

konečnou cenu benzínu tvoří daně, hlavně spotřební daň a daň z přidané hodnoty[13]. V 

následujících Obr.8, Obr.9 a Obr.10 jsou uvedeny ceny benzínu, nafty a elektrické energie V 

těchto grafech můţeme vidět rapidní nárůst cen pohonných hmot. 
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Obr.8 Cena benzínu pohybující se od roku 2010 do 2012 

Nejlevnější cena benzínu byla v lednu 2010 při cenně 28,82Kč. Nejdraţší v září 2012 cena 

byla 38,48 Kč. 

 

Obr.9 Cena nafty pohybující se od roku 2010 do 2012 

Nejlevnější cena benzínu byla v lednu 2010 při cenně 27,22Kč. Nejdraţší v září 2012 cena 

byla 37,19Kč. 
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Obr.10 Cena elektrické energie pohybující se od roku 2001 do roku 2012 

Nejlevnější cena vysokého tarifu byla v roce 2001, 3,24Kč za 1 kWh. Nejdraţší v roce 2012, 

5,4Kč za 1 kWh. Nejlevnější cena nízkého tarifu byla v roce 2003, 0,9Kč za 1 kWh. Nejdraţší 

v roce 2012, 5,4Kč za 1 kWh. 

5.5 Cena benzínu a nafty v zahraničí 

V Tab.4 vidíme ceny pohonných hmot benzínu a nafty. Nejlevnější pohonné hmoty jsou v 

Polsku. Cena benzínu je 34,60 Kč/l a cena nafty je 34,80 Kč/l. Nejdraţší benzín je v Norsku, 

kde se prodává za 50,90Kč/l. A také nafta je nejdraţší s cenou 46,80Kč/l. 

Tab.4 Cena benzínu a nafty v zahraničí pro rok 2013 

Země Cena benzínu za 1 l Cena nafty na 1 l 

Belgie 43,10 Kč 38,20 Kč 

Dánsko 42,10 Kč 37,90 Kč 

Finsko 42,80 Kč 40,00 Kč 

Francie 41,70 Kč 36,20 Kč 

Itálie 46,60 Kč 43,80 Kč 

Německo 38,90 Kč 35,30 Kč 

Norsko 50,90 Kč 46,80 Kč 

Polsko 34,60 Kč 34,80 Kč 

Rakousko 35,90 Kč 34,90 Kč 

Řecko 44,00 Kč 35,80 Kč 

Slovensko 38,80 Kč 36,60 Kč 

Španělsko 37,10 Kč 35,10 Kč 

Švédsko 44,20 Kč 44,10 Kč 

Švýcarsko 38,50 Kč 39,90 Kč 
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5.6 Porovnání spotřeby energie u elektromobilů a paliv u vozidel se 

spalovacími motory 

V současné době dochází stále ke zdraţování pohonných hmot. Většina lidí začíná řešit, jak 

ušetřit za palivo u svých vozidel. Příznivou variantou můţe být pouţívání elektromobilu. 

Spotřeba elektromobilu 

Provozní náklady a údrţba elektromobilů je hlavní prioritou při koupi tohoto vozidla. 

Průměrný elektromobil má spotřebu pohybující se kolem 12-15kWh energie, pokud vezmeme 

v úvahu spotřebu elektrického energie 12 kWh/100km (jiné elektromobily mají spotřebu 10 

kWh, silnější zase kolem 15 kWh). Přibliţná účinnost dobití baterie je 80,5 %, díky tomu 

budeme potřebovat 14,9 kWh elektrické energie. Spotřebu na 100/km je zobrazena v Tab.5 

kde jsou dva tarify, denní a noční. 

Tab.5 Spotřeba elektromobilů 

 

Tarify 

 

Cena za kWh 

Spotřeba energie 

pro dobití 

baterie 

 

Výsledná cena 

Noční tarif 1,92 Kč 14,9 kWh 28,68 Kč/100km 

Denní tarif 4,95 Kč 14,9 kWh 67,5 Kč/100km 

 

Rekuperace 

Při jízdě elektromobilů je důleţitou součástí rekuperace. Sniţuje ztráty a ţivotnost brzdové 

soustavy. Rekuperace je vlastně přeměna kinetické energie elektromobilů zpátky na 

elektrickou energii, kterou můţeme znova pouţít. K tomuto jevu dochází při 

elektrodynamickém brzdění. Tato elektrická energie se uskladňuje do akumulátorů umístěném 

v elektromobilech. 

Výhody 

 delší dojezd elektromobilů 

 Přirozené a jednoduché ovládání rekuperace pracuje automaticky 

 Progresivní nárůst brzdné síly v závislosti na rychlosti vozidla 
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 odlehčení brzdového systémů - sníţené opotřebení brzd 

 sníţení rizika vybití akumulátorů 

 sníţení nakladu na ujetý kilometr 

 výrazné prodlouţení ţivotnosti akumulátorů 

Nevýhody 

 Vysoká hmotnost 

 sloţitý systém 

Spotřeba spalovacích motorů 

Spalovací motory mají odlišnou spotřebu, protoţe je musíme rozdělit na vznětové a záţehové. 

V Tab.6 je uvedena spotřeba záţehového motoru a v Tab.6 spotřeba vznětového motoru. 

Tab.6 Spotřeba záţehového motoru (cena benzínu 23.3.2013) 

 

Spotřeba Spotřeba benzínu 

na 100 km 

Cena 1 litru benzínu Výsledná cena 

Spotřeba ve městě 10 l/100 km 36,25 Kč 362,50 Kč 

Spotřeba mimo město 6 l/100 km 36,25 Kč 217,50 Kč 

Kombinovaná spotřeba 8l/100 km 36,25 Kč 290,00 Kč 

 

Tab.7 Spotřeba vznětového motoru (Cena nafty 23.3. 2013) 

Spotřeba Spotřeba nafty na 

100 km 

Cena 1 litru nafty Výsledná cena 

Spotřeba ve městě 6,5 l/100 km 35,86 Kč 233,09 Kč 

Spotřeba mimo město 4,1 l/100 km 35,86 Kč 147,00 Kč 

Kombinovaná spotřeba 5 l/100 km 35,86 Kč 179,30 Kč 
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5.7 Vyrovnání pořizovací ceny automobilu v závislosti na ujetých 

kilometrech 

V Tab.8 jsou tři druhy pohonu automobilu: elektrický, záţehový, vznětový. Pořizovací ceny 

jsou rozdílné. Následující tabulky porovnávají pořizovací cenu a spotřebu všech tří typu 

pohonu automobilu. 

Tab.8 Rozdělení podle pohonu a typu vozidla 

Typ pohonu Typ vozidla Pořizovací cena Kombinovaná spotřeba 

Elektrický Peugeot iOn 717 288 Kč 14,9 kWh zde je započtené i 

dobíjení 

Záţehový Škoda Fabia 1,4 

63kW 

259 900 Kč 5,9l/100 km 

Vznětový Škoda Fabia 1,6 TDI 

66kW 

353 900 Kč 4,2l/100 km 

 

Elektromobil má znatelně niţší spotřebu neţ záţehové vozidlo. Pořizovací cena Peugeotu iOn 

s elektrickým pohonem je 717 288 Kč a Fabie se záţehovým motorem 259 900 Kč. Rozdíl v 

ceně je 457 388 Kč. Aby se cenový rozdíl u těchto dvou automobilů vyrovnal, musel by 

elektromobil najezdit 285 000 km, za předpokladu pouţití jednoho akumulátoru. V tomto 

okamţiku by se vzhledem k vysoké ceně benzínu, který je nutný k provozu automobilu se 

spalovacím motorem, vyrovnala pořizovací cena elektromobilu. Problémem ale zůstává, ţe 

akumulátory takovou vzdálenost nezvládnou a koupě nového akumulátoru stojí přibliţně 

300 000 Kč. 
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Obr.11 Graf nákladů na elektrickou energii elektromobilu a nákladů na pohonné hmoty 

záţehového vozidla. 

Elektromobil má znatelně niţší spotřebu paliva  neţ záţehové vozidlo, jak vidíme v Obr.11  

Obr.12 Graf nákladů na elektrickou energii elektromobilu a pohonných hmot vznětového 

vozidla. 

V další Obr.12 porovnává elektromobil a vznětové vozidlo. Předchozí obrázek ukazuje velký 

rozdíl ve spotřebě, zde to bude podobné. Cena elektromobilu je 717 288 Kč a cena Fabie se 
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vznětovým motorem za 353 900 Kč. Rozdíl v ceně obou automobilů je 363 388 Kč. Pro 

vyrovnání cenového rozdílu musí elektromobil ujet zhruba 380 000km 

Obr.13 Graf nákladů na pohonné hmoty záţehového a vznětového vozidla. 

Porovnání v Obr.13 záţehového a vznětového vozidla se náklady vyrovnají přibliţně při 

194 000km. 

5.8 Srovnání Škody Octavia green E Line a Škody Octavia Combi 

Pro srovnání elektromobilu a spalovacího vozu byla vybrána Škoda Octavia Green E Line a 

Škoda Octavia Combi. Tyto dva vozy mají stejnou karoserii, lze tedy provést technické 

srovnání stejných vozů. 

Škoda Octavia Green E Line 

Je to první elektromobil automobilky Škoda s čistým elektrickým pohonem, který vidíme na 

Obr.14. Model Green E Line vychází z automobilu Škoda Octavia Combi. Škoda Octavia se 

skvěle hodí pro stavbu elektromobilu. Má ideální rozměry k přestavbě na elektrický pohon, 

hlavně podvozek umoţňuje pro dostatek místa vhodné umístění baterií. Vůz Octavia Green E 

Line je o 290 kg těţší neţ záţehová Škoda Octavia 1,4 TSI. Velkou zátěţí jsou pro 

elektromobily baterie, které mají váhu 315 kg, ale elektromotor má jednostupňovou 

převodovku a je lehčí o 25 kg neţ spalovací motor. Elektromotor má provozní výkon 60 kW a 

maximální výkon 85 kW. Uţ při rozjezdu má Green E Line nejvyšší točivý moment 270 Nm. 

Díky tomu má Green E Line výrazné zrychlení, uţ při rozjezdu. Zrychlení tohoto 

elektromobilu je 12 sekund z 0 na 100 km/h. Maximální rychlost je kvůli výrazně rostoucí 
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spotřebě elektrické energie ve vysokých rychlostech elektronicky omezena na 135 km/h. 

Vozidlo je jinak schopné atakovat rychlost 150 km/h. Dojezd při plném nabití je přibliţně 

kolem 150 km. Akumulátor tvoří Li-Ion baterie které obsahují 180 jednotlivých lithium-

iontových článku o průměru 150 mm a délce 650 mm. Akumulátor vytváří výkon 26 kW a 

kapacitu 80 Ah a hmotnosti 315 kg. Umístění je pod střední a zadní podlahou a v malé míře i 

v zavazadlovém prostoru. Pro pasaţéry Škoda Octavia Green E Line nabízí stejný, ne-li 

totoţný prostor jako Škoda Octavia 1,4 TSI. Dobíjení je moţné z běţné zásuvky. Nabití trvá 8 

hodin, ale ne do úplného nabití, ale jen do 80 %. Rychlejší nabití je při dobíjení přes tří 

fázovou zásuvku takzvaně Wallbox která elektromobil dokáţe nabít za 2,5 hodiny. Tento 

elektromobil má dvě přípojky, jednu pod předním logem a druhou klasickou, kde je 

nádrţkové víko[10]. 

 

Obr.14 Škoda Octavia Green E Line [10] 

Škoda Octavia Combi 1,4 TSI 

Škoda Octavia má známý motor z jiných modelů Volkswagen. Octavia se chlubí jednoduchou 

konstrukci s přeplňovaným turbodmychadlem. Co se týká variabilního časování sacích 

ventilu, přímého vstřikování paliva do válců má přeplňovaný motor velký kompresní poměr 

10:1. Při otáčkách lehce nad volnoběţnými otáčkami přibliţně 1250 ot/min
-1

 má pod plynem 

80% maximálního točivého momentu a uţ od 1500 ot/min
-1

 do 4000
 
ot/min

-1
 má 200 Nm. 

Motor tedy má skvělou momentovou pruţnost. Maximální výkon Octavie je 90 kW. Rychlost 
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tohoto vozu je 200 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h dokáţe za 9,8 s. Průměrná spotřeba 

vozidla je velice příjemná, 6,3l/100 km, ale závisí na jízdním stylu, se sportovnější jízdou 

spotřeba rychle roste. Do zavazadlového prostoru se vejde 580 l a po sklopení zadních 

sedaček 1620 l [11]. Vozidlo je na Obr.15. 

Obr.15 Škoda Octavia 1,4 TSI [11] 

5.9 Prodej elektromobilů a vozidel se spalovacími motory 

V následujících dvou tabulkách je statistika prodeje elektromobilu a vozidel se spalovacími 

motory pro rok 2012. Tab.9 je zaměřená na prodejnost elektromobilů a Tab.10 na prodej 

automobilů se spalovacími motory. V tabulce je uvedeno TOP 10 značek z důvodu velkého 

počtu automobilek. 

 

Prodej elektromobilů 

Tab.9 Počet prodaných elektromobilů v roce 2012 
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Značka Počet elektromobilů 

Citroën 26 

Opel 9 

Peugeot 52 

Škoda 1 

Jiné značky 1 

Celkem 89 

 

Prodej spalovacích motorů 

Tab.10 TOP 10 nejvíce prodávaných značek aut s celkovým počtem prodaných kusů v roce 

2012 

Značka Počet automobilu se spalovacími motory 

Škoda 53 695 

Volkswagen 17 234 

Hyundai 15 223 

Ford 14 497 

Renault 11 724 

Kia 8 560 

Peugeot 7 775 

Citroën 6 688 

Fiat 4 246 

Celkový počet všech prodaných 

automobilu 

184 222 

 

5.10 Průzkum nákupu elektromobilu podle typu vozidla 

Na otázku, zda koupit elektromobil, bylo osloveno 3271 lidí. Zájem o elektromobil projevili 

nejvíce mladí lidé. Zhruba 40 % o koupi elektromobilu neuvaţuje, dalších 36 % dotazovaných 

se zatím nevyjádřilo. Z nevyjádřených tvoří 77% ţeny. Důvodem jejich nerozhodnosti je 

skutečnost, ţe pro koupi tohoto vozu nemají technické znalosti. Mladší věkové skupiny měly 

zájem ve věkovém rozmezí 20 aţ 29 let (34%) a od 30 do 39 let (33%). Nejniţší zájem mají o 
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koupi mini, vyšší, luxusních/sportovních typů vozu. Naopak největší zájem je o niţší střední, 

střední a malé typy vozů. 

Obr.16 Anketa o koupi elektromobilu [12] 

5.11 Náklady na údržbu elektromobilů a vozidel se spalovacími motory 

Údrţba elektromobilů oproti klasickým vozidlům je daleko méně náročnější. Nutná údrţba je 

výměna pneumatik a doplnění vody do ostřikovačů. Brzdy u elektromobilů mají daleko vyšší 

ţivotnost, a to díky vyuţití rekuperace.  

Výhody údržby elektromobilů 

 Po konstruktivní stránce je motor méně sloţitý  

 elektromotor oproti klasickému motoru není zatěţován vysokými tlaky a teplotami 

 nemusí se doplňovat ani kontrolovat olejové filtry a chladící kapaliny 

 elektromobily nemají převodovku a problémy s ní spojené 

 

Nevýhody údržby elektromobilů 

 Řidič musí být opatrný na baterie 
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Náklady na údržbu elektromobilů a vozidla se spalovacími motory 

 Povinné ručení a havarijní pojištění (povinné ručení je u elektromobilu nejmenší 

povinna sazba) 

 Dálniční známky 

 Přezutí pneumatik, geometrie kol 

 Kontrola brzd 

 STK, u elektromobilu se nekontrolují emise 

 Ochranné vesty a lékárnička 

Další náklady na údržbu u vozidel se spalovacími motory 

 Výměna oleje přibliţně co 10 000 aţ 15 000 km  

 Chladicí kapaliny 

 Výměny svíček přibliţně po 90 000 km 

Statistika poruchovosti vozidel 

V následující Tab.11 je uvedená poruchovost vozidel v závislosti na stáří vozidla. 

Tab.11 Poruchovost vozidel  

Stáří vozidla Poruchovost v % 

1 aţ 3 roky 5,6 % 

4 aţ 5 let 10,9 % 

6 aţ 7 let 16,7 % 

8 aţ 9 let 22 % 

10 aţ 11 let 26,9 % 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou elektromobilů a s vozidly se 

spalovacími motory. Z ekologického hlediska je vítěznou alternativou elektromobil. Po 

ekonomické stránce je výhodnější se svou menší spotřebou paliva. Bohuţel pořizovací cena 

pořád odrazuje zájemce od jejich nákupu. Po technické stránce je problém v délce dojezdu 

elektromobilu. Také akumulátory nemají takový výkon a ţivotnost, a proto drtivá většina 

obyvatel i nadále bude kupovat klasické automobily se spalovacím motorem. Po ekologické 

stránce elektromobily nejsou aţ tak šetrné k ţivotnímu prostředí, protoţe výroba elektrické 

energie probíhá ze dvou třetin v uhelných elektrárnách, ale stále mají menší produkci 

škodlivých emisí. V dnešní době lze doporučit koupi klasického automobilu se spalovacím 

motorem do té doby, neţ vývoj akumulátoru bude moci nabídnout větší dojezdovou 

vzdálenost a ţivotnost. 
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SEZNAM ZKRATEK 

PEMFC Palivové články s polymerní iontoměničnou membránou 

AFC Palivové články s alkalickým elektrolyten 

  MCFC Palivové články s uhličitanovou taveninou 

PTEE         polytetrafluorethylen 

SOFC Palivové články s pevným elektrolytem 

DMFC                 Palivový článek pro přímou reakci methanolu 

 

 


