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Abstrakt 

 

 V této práci se zabývám porovnáním dnes nejvíce se vyskytujících alternativních paliv 

s palivy fosilními a jejich využitím v motorech silničních vozidel. Dále jsou zde jednotlivá 

paliva charakterizována a uvedeny jejich hlavní klady, zápory a dopad na životní prostředí. 

Závěrem přidávám vlastní pohled na danou problematiku a zkušenosti s využitím 

alternativních paliv v praxi. 

 

Abstract 

 

In this thesis I deal with the comparison of the most frequently occurring alternative 

fuels with fossil fuels and their use in engines of road vehicles. There are also fuels 

characterized and given their main positives and negatives and the impact of the environment. 

Finally, I add own view on the topic and experience with the use of alternative fuels in 

practice.  

 

Klíčová slova 

 

MEŘO, LPG, CNG, E85, etanol, metanol, bionafta, hybridní pohon, rostlinný olej, svítiplyn, 

bioplyn, fosilní paliva 

 

Keywords 

 

FAME, LPG, CNG, E85, ethanol, methanol, biodiesel, hybrid drive, vegetableoil, lightinggas, 

biogas, fossilfuels 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSAH 

 

1. ÚVOD ............................................................................................................................... 8 

2. POJEM ZVANÝ AUTOMOBIL .................................................................................... 10 

3. HISTORIE ...................................................................................................................... 12 

4. SPALOVACÍ MOTOR – PRINCIP A JEHO VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ........ 16 

4.1 PRINCIP ČINNOSTI ZÁŽEHOVÉHO ČTYŘDOBÉHO MOTORU ...................... 17 

4.2 EMISE ....................................................................................................................... 18 

5. ALTERNATIVNÍ POHONY V AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ ................................ 21 

5.1 BIOPALIVA .............................................................................................................. 21 

5.1.1 Vybraná biopaliva pro vznětové motory ............................................................ 22 

5.1.2 Vybraná biopaliva pro zážehové motory ............................................................ 23 

5.2 PÁRA ......................................................................................................................... 24 

5.3 PLYNNÁ PALIVA .................................................................................................... 26 

5.3.1 LPG (Liquefield petroleum gas) ......................................................................... 26 

5.3.2 CNG (Compressed natural gas) .......................................................................... 30 

5.3.3 LNG (Liqeuefield natural gas) ........................................................................... 33 

5.4 ELEKTŘINA JAKO PALIVO .................................................................................. 35 

6.  WELL TO WHEEL ANALÝZA .................................................................................... 38 

6.1  ZÁKLADNÍ POSTUP TVORBY WELL TO WHEEL ANALÝZY ........................ 38 

7.  VLASTNÍ POHLED ....................................................................................................... 40 

7.1  ŠKODA OCTAVIA ................................................................................................... 40 

7.2  VW MULTIVAN ...................................................................................................... 41 

7.3  BMW 740i ................................................................................................................. 45 

8.  ZÁVĚR ........................................................................................................................... 47 

9.  SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY............................................................................. 48 

10.  SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ ............................................................................ 52 

 



 

8 

 

1. ÚVOD 

 

 Alternativní neboli náhradní paliva, je termín velice úzce spjatý s palivy fosilními, za 

která jsou širokou veřejností pokládány nafta a benzín. Otázkou zní, co si vlastně pod tímto 

termínem představit, a proč se jimi vůbec zaobírat. Odpovědí na tuto otázku nám může být 

sama automobilová historie. Při jejím bližším prozkoumání zjistíme, že na počátcích 

automobilismu nestála nafta, nebo benzín ale elektřina, vodní pára, svítiplyn, petrolej nebo 

olej z burských ořechů. Na konci 19. století byla kupříkladu elektrovozidla prodávanější 

alternativou, než jsou dnes rozšířenější vozidla se spalovacími motory. 

 Dnes jsou z mnoha důvodů tato paliva překonána a běžně nahrazována jinými 

alternativami (jejichž fyzikální vlastnosti najdeme v tab. 1) jako jsou například zkapalněné 

ropné rafinérské plyny (propan butan), zemní plyn-ať už stlačený, či zkapalněný, bioplyn, 

vodík, bio paliva na bázi olejů, paliva na bázi alkoholů a samozřejmě elektrický proud.  

 Všechna tato aktuální paliva mají společné minimálně dva aspekty, kterými jsou 

produkce oxidu uhličitého a závislost na fosilních palivech. Oxid uhličitý je problém úzce 

spojen s produkcí zdraví škodlivých emisí. Přední automobilky se dnes doslova 

perou o vítězný údaj, s co nejnižší produkcí oxidu uhličitého, u svých nově představených 

modelů. Výjimkou již nejsou modely produkující v průměru pod 90g CO2/km. Souběžně se 

spotřebou CO2, avšak neřešící tento údaj vznikají již dlouhá léta takzvané emisní normy 

EURO, stanovující limitní hodnoty výfukových exhalací (množství oxidu uhelnatého, 

pevných částic, uhlovodíků a oxidů dusíku). Důvodem těchto trendů je skleníkový efekt – 

ovzduší, v němž žijeme. Skleníkový efekt kontra fosilní paliva. Právě tato spojitost 

představuje dnes největší problém automobilové dopravy celého světa. 

 Zásoby ropy, na níž jsou benzín i nafta závislé se dnes odhadují přibližně na 40 až 

50 let při současném stavu těžby a za předpokladu teoretické existence 550 miliard barelů, 

které stále nebyly objeveny. Toto jsou ale pouze domněnky. Jistota tkví pouze v omezeném 

počtu zásob ropy a stále se zvyšující křivce ceny tohoto nerostného bohatství.  

Jedním z řešení zmíněných ekologických a surovinových problémů jsou alternativní 

pohony automobilů, jimiž se bude zabývat tato bakalářská práce. 
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Tab. 1 Fyzikální vlastnosti a chemické složení některých současných paliv a jejich složek [1] 

Vlastnost Benzin LPG CNG Metanol Etanol MTBE Nafta MEŘO 

Chemická  

formulace 

přibližně  

CxH1,8x 

přibližně  

CxH2.6x 
CH4 CH3OH C2H5OH CH3OC4H9 

přibližně 

CxH1,9x 

přibližně 

C19H35O2 

Převažující 

uhlovodíky 
C4 až C10 C3 a C4 CH4    C10 až C22  

Hustota  

(kg/m
3
/15°C) 

720-775 510-580 
693 

(g/m3/20°C) 
796 794 746 800-845 870-890 

Výhřevnost 

(MJ/kg) 
42,0-43,5 46,0 50,0 19,9 26,8 35,2 42,5 38,5 

Výhřevnost 

(MJ/litr/25°C) 31,0-32,9 25,3 

 

34,2 
(MJ/m3) 

15,9 21,3 26,3 35,6 34,3 

Teplota vznícení  

(°C) 
450 460 650 450 420 435 250 300 

Oktanové číslo 

(výukovou 

metodou) 

91-100 cca 100 130 111/126 108/120 118 - - 

Oktanové číslo 

(motorovou 

metodou) 

82-90 91 - 90/96 90/99 101 - - 

Cetanové číslo  
- - 5 7 12 nad 51 ~ 58 

Cetanový index 
10 - - 0 až -3 5 ‹ 0 nad 46 ~ 54 

λ(vzduch/palivo) 
14,7 15,0 17,2 6,5 9,0 11,7 14,6 13,2 

Bod/rozmezí  

varu (°C) 
~30-210 -42 -+ 4 -162 65 78 55 

 160 až 

360 
320-360 

Výparné teplo 

(kj/kg) 
290 300 555 1110 904 337 180 260 

Meze hořlavosti 

(% hm) 
0,7-7,0 1,5-9,0 5,0-15 5,5-26 3,5-15 1,6-8,4 0,6-6,5 0,6-6,5 

Energie 

inic.(MJ/kmol) 

jiskry (MJ) 

90-150 

0,24 

 

~ 260 

 

velká 0,14 0,2  ~ 45  

Obsah  

uhlíku (% hm) 
85,5 84,0 74,25 37,5 52,2 68,2 86,0 77,0 

Obsah vodíku 

(% hm) 
14,5 16,0 24,75 12,5 13,0 13,6 14,0 12,0 

Obsah kyslíku  

(% hm) 
až 2,7 0 0 50,0 34,8 18,2 až 0,6 11,0 

Tlak par (kPa) 
45-90 1550 

 
42 21 

 
pod 1 pod 1 

Bod tuhnutí (°C) 
pod -45 pod -100 -183 97,7 -114,1 

 
0 až -32 5 až -20 

Bod vzplanutí  

(°C) 
pod -30 pod -45  11 ~ 20  nad 55 

nad 

100 
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2. POJEM ZVANÝ AUTOMOBIL 

 

 Automobil se stal bez pochyby fenomenálním vynálezem dvacátého 

a jedenadvacátého století. Dnes je to již 128 let od vynálezu prvního kočáru bez koní, jak jej 

nazval vynálezce a nositel patentu s tímto názvem Friedrich Michael Benz.  

Na počátku automobily sloužily lidem vyšších vrstev k experimentálním účelům 

tehdejším vynálezcům, nebo jako náhrada za koňská spřežení v pivovarech. Od těch dob se 

ale mnohé změnilo. Automobil se stal nezbytnou součástí všech odvětví moderní společnosti, 

získal si slávu a uznání, rovněž se stal módním doplňkem nebo lesknoucím se zrcadlem svého 

majitele. A nezměnilo se jen zařazení automobilu v povědomí společnosti, změnily se též 

automobily jako takové. Výrobci dnes na místo dřeva, kůže a plechů používají plasty, slitiny 

hliníku, kompozitní a stále modernější materiály, které mají napomáhat ke snadnější výrobě, 

nižší hmotnosti, nižší spotřebě paliva v kombinaci s moderními motory, které již povětšinou 

nejsou dvanáctiválcové, desetiválcové ani osmiválcové, ale stále častěji dvou, tří, maximálně 

čtyřválcové, naopak vybaveny jedním až třemi turbodmychadly.  

Vozový park České republiky se i nadále stále rozrůstá a s tímto faktem se pojí též 

otázka negativních aspektů, spojených s provozem motorových vozidel. K těmto řadíme 

zejména produkci oxidu uhličitého, škodlivých emisí a spotřebu fosilních paliv. V polovině 

roku 2013 bylo v naší republice registrováno celkem 8 315 373 motorových a přípojných 

vozidel (viz tab. 2), přičemž počet obyvatel byl v tom samém období (dle Českého 

statistického úřadu) zhruba 10 513 000. Tato čísla poukazují na velmi rychle se blížící metu 

jednoho vozidla připadajícího na jednoho obyvatele České republiky.  

Tento fakt může pro někoho znít až neskutečně, avšak opak je pravdou. Automobily 

jsou dnes brány nejen jako prostředky pro podnikání, zábavu nebo důkaz majetků, ale i jako 

spotřební záležitost. Není dnes problém koupit nový vůz pod hranicí 165 000,- Kč 

s vědomím, že jej rok využiji, po roce prodám a koupím si nový vůz ve stejné, nebo dokonce 

nižší cenové relaci. Toto před několika desítkami let nebylo zvykem a i tato skutečnost jde 

ruku v ruce se zvyšující se kapacitou našeho vozového parku.  

A snad i proto je potřeba zamyslet se nad budoucností tohoto automobilového odvětví, 

které přímo souvisí s naším klimatem, životním prostředím a snad i naším zdravím. Nepatrně 

zlepšit tuto budoucnost nám mohou pomoci právě alternativní paliva. 
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Tab. 2 Složení vozového parku v ČR [2] 

Druh Celkový počet k 30. 6. 2013 Stáří 

Motocykly     981 928 31,65 

Osobní automobily 4 755 644 14,06 

Přípojná vozidla 1 012 187 20,46 

Nákladní automobily     603 331 11,14 

Užitkové automobily     692 759 12,03 

Tahače        8 334 16,17 

Autobusy      19 999 14,75 

Speciální automobily      33 932 27,63 

Traktory    160 097 30,40 

Ostatní      47 162 11,49 
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3. HISTORIE 

 

 S historií pohonů vozidel se pojí mnoho zvučných jmen. Vše začalo již v 17. století, 

u nizozemského matematika, astronoma a fyzika Christiaana Huygense. Zkonstruoval 

zařízení, jež využívalo teplo spáleného střelného prachu k čerpání vody, která měla dále 

postupovat do zahradních fontán. Spaliny střelného prachu tlačily píst, jenž sloužil k pohonu 

čerpadla, zpět dolů měl být tlačen atmosférickým tlakem. Jeho pokus roku 1666 sice skončil 

výbuchem, ale dal mu podnět k zahájení výroby prvních atmosférických tepelných motorů.  

 Na Huygense navázal jeho žák Denis Papin. Ten vyvinul jednoduchý stroj založený na 

principu vodní páry. Zařízení disponovalo pístem a kovovým válcem, ve kterém se ohřívala 

voda. Při zahřátí se voda přeměnila na vodní páru a ta následně vytlačila píst směrem vzhůru. 

Vlivem ochlazení vody se ve válci vytvořil volný prostor, atmosférický tlak pak zařídil pohyb 

pístu opačným směrem.  

 Roku 1702 si nechal anglický vynálezce Thomas Savery, označován jako jeden 

z tvůrců prvních parních strojů patentovat stroj, tehdy označován jako přítel horníků. 

Umožňoval horníkům čerpat vodu ze zaplavených oblastí. Saveryho práci zdokonalil roku 

1712 anglický kovář a vynálezce Thomas Newcomen. Spojení pístu s vahadlem a následným 

přenesením pohybu na vodní čerpadlo dalo vzniknout efektivní důlní pumpě. 

 Za vynálezce parního stroje jako takového je však považován až skotský mechanik, 

fyzik a vynálezce James Watt. Ten stroje Saveryho a Newcomena obohatil o kondenzátor 

páry. Pára se pod válec vpouštěla, když byl píst v dolní úvrati. Vpuštěná pára vytlačila píst 

nahoru. V momentě, kdy píst dosáhl horní úvratě, se uzavřel ventil, kterým se vpouštěla pára, 

a otevřel se ventil, kterým se odváděla pára z prostoru pod pístem do kondenzátoru. Válec 

tímto mohl zůstat stále horký a to pomohlo k zefektivnění celého jednočinného parního stroje, 

který tak pracoval s vyšší účinností, než jeho předchůdci. Roku 1782 si nechal James Watt 

patentovat také dvojčinný parní stroj, jenž se lišil vpouštěním vodní páry střídavě před a za 

píst. [3] 

 Od vodní páry se ke svítiplynu přesunul Phillippe Lebon, francouzský vynálezce, 

inženýr a chemik. Ten si roku 1786 nechal patentovat motor, poháněný svítiplynem. Jeho 

motor tvořila zejména plynová nádrž, píst, válec a šoupátko. To zajišťovalo vpuštění směsi 

plynu se vzduchem do válce, jakmile píst dosáhl horní úvratě. Směs poté zažehla plamenem 

a nastal výbuch, který vrátil píst do dolní úvrati. Tento motor byl takzvaně dvojčinný, 

umožňoval zapalování směsi při obou stranách pístu. 



 

13 

 

 Následovníkem Phillippa Lebona se stal Švýcarský major Isaac de Rivaz, který roku 

1807 získal patent na vozidlo, jež poháněl výbušný motor, pracující se směsí svítiplynu 

a vzduchu. Krom pístu byl motor vybaven též ozubeným hřbetem a soukolím, které práci 

vykonanou pístem přenášelo na kola vozidla. Bez nadsázky se dá říci, že tento vynález se stal 

prvním automobilem poháněným spalovacím motorem. 

 Roku 1835 sestrojil holandský profesor Sibrandus Stratingh vozidlo poháněné úplně 

odlišným motorem než spalovacím, a to elektrickým. Vznikl tak první elektromobil. Ty se 

sice velice dobře prodávaly, svého času byly i spolehlivější, nicméně v automobilové historii 

se elektrický pohon nestal nejrozšířenějším. [4] 

 

 

Obr. 1 první elektromobil profesora Stratingha [4] 

 

 Těmi se staly pohony na plynná, později i kapalná paliva. S motory na plynná paliva 

dosáhl značnějších úspěchů francouzský obchodník a vynálezce belgického původu Jean 

Joseph Étienne Lenoir. Patent získal roku 1859, a to na jednoválcový spalovací motor 

poháněný svítiplynem. Stlačená směs plynu se vzduchem byla u tohoto motoru zapálena 

elektronicky a následující výbuch odeslal píst do jedné z úvratí. Při zpětném pohybu pístu 

nastal výbuch z druhé strany. O čtyři roky později Lenoir absolvoval zkušební jízdu 

s vozidlem, které poháněl právě tento plynový motor. Plyn zde byl uchován v nádrži, která 

byla zabudována uvnitř vozu. S výkonem 1,1 kW ujel vůz trasu z Paříže, do předměstí 

Joinvillele Pont a zpět v délce 18 kilometrů za 3 hodiny. To odpovídá průměrné rychlosti 

vozu 6 km/hod. 

 Nízký výkon Lenoirova motoru posunul kupředu až německý strojař, konstruktér 

a vynálezce Nicolaus August Otto. Ke všemu již zavedenému přidal navíc ozubené kolo 
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spojené s hřídelí setrvačníku, které přenášelo pohyb vykonaný pístem a umožňovalo 

pravidelný cyklus. Roku 1867 získal Otto spolu se svým společníkem Langem na pařížské 

výstavě zlatou medaili této výstavy. Jejich motor byl v porovnání s motorem Lenoirovým 

třikrát výkonnější za třetinové spotřeby plynu. Pět let poté byl u tohoto motoru poprvé jako 

palivo použit zemní plyn-Metan. V roce 1877 si Otto nechal patentovat svůj takzvaný 

čtyřdobý spalovací motor, který je od té doby až do dnes s jeho jménem skloňován. Motor dle 

svého názvu pracoval ve čtyřech dobách, konkrétně sání, stlačení, výbuch a výfuk. Roku 1884 

pak Otto zdokonalil elektrické zapalování těchto motorů a zavedl nízkonapěťové magneto, 

díky němuž bylo možno místo plynu spalovat též kapalná paliva. 

 Myšlenku kapalného paliva dovedl téměř k dokonalosti německý konstruktér Karl 

Friedrich Michael Benz, který si svůj tříkolový benzínový vůz se čtyřdobým, elektricky 

zapalovaným motorem nechal patentovat 29. ledna 1886. Tento vynález však u veřejnosti 

uspěl až poté, co se jej chopila propagovat Benzova manželka a to na trati dlouhé 100 km. 

Vůz trať překonal a v následujících letech se stal Benz-Velo velice prodávaným automobilem. 

Benz se zabýval také myšlenkou zjednodušení čtyřdobého motoru a tak sestrojil motor 

dvoudobý, jenž vykonal všechny 4 doby motoru pouze na jedno otočení klikové hřídele. 

O patent dvoudobého motoru se však postaral roku 1881 skotský inženýr Dougald Clerk. Ten 

na svém dvoudobém motoru pracoval již od roku 1878 ale až o tři roky později své dílo 

dovedl do zdárného konce a nechal si jej v Anglii patentovat. 

 Souběžně s Karlem Benzem pracovali na vylepšení Ottova čtyřdobého motoru též 

němečtí konstruktéři a vynálezci August Wilhelm Maybach a Gottlieb Daimler. Maybach 

pracoval jako Daimlerův asistent ve Stuttgartské továrně, kde Ottův motor obohatili například 

zmenšením rozměrů, hmotnosti, zavedením mazání, nebo roku 1887 vynalezeným 

karburátorem. V roce 1889 předvedli tito pánové na výstavě v Paříži svůj první automobil.  

 Dalším milníkem v automobilové historii a zejména historii pohonů je jméno Rudolf 

Christian Karl Diesel. Karl Diesel byl německý vynálezce, jenž se proslavil vysokotlakým 

spalovacím motorem, pracujícím se vzduchem, stlačeným na 3,5 MPa. Takto stlačený vzduch 

spolu s vysokou teplotou v motoru vyvolal samočinný zážeh. Tento motor navíc původně 

pracoval s palivem, tvořeným uhelným mourem. Patent na svůj motor získal Diesel roku 

1892, k dokonalosti jej však přivedl až o pět let později. To už se jako palivo používal olej 

z burských ořechů, či nafta a dosahoval výkonu 15 kW. Nespornou výhodou oproti motorům 

ostatních konstrukcí byla jeho účinnost dána využitím tepelné energie. Ta dosahovala tehdy 

nevídaných 26%, což byl dvojnásobek nejúčinnějších motorů parních. 
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Obr. 2 Dieselův motor z roku 1897 [3] 

 

 Po roce 1900 se nejvýznamnějším automobilovým pohonem stal benzín, následován 

naftou, s velkým odstupem též elektřinou. Automobilové motory se zdokonalují, vznikají 

první osmiválcové, poté dvanáctiválcové motory, první pneumatiky, startéry, první sériově 

vyráběná vozidla. Roku 1921 přesáhla světová těžba ropy svých prvních 100 mil. tun. 

Nedostatek ropy za druhé světové války přivedl některé země k částečnému návratu k 

pohonu automobilů plynem. Přizpůsobení běžných spalovacích motorů na pohon plynem 

nebylo složité. Elektromobily v konkurenci neobstály. Daly se sice postavit jednoduše a snáz 

obsluhovat, avšak olověné akumulátory byly choulostivé, těžké a po ujetí 30 km se musely 

znovu dobíjet. Edison s Fordem se v roce 1915 pokusili o elektrickou verzi slavného modelu 

Ford-T. Ani ocelovo-niklové akumulátory nepomohly elektromobilu k výhře. V dopravě 

zvítězily spalovací motory hlavně díky vysokému výkonu a snadné skladnosti kapalných 

pohonných hmot. [5]  
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4. SPALOVACÍ MOTOR – PRINCIP A JEHO VLIV NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Pro pohon automobilů se vedle lopatkových a tryskových nejčastěji užívá spalovacích 

motorů pístových. Ty se dále dělí podle několika kritérií následovně: 

 

- Podle zapálení směsi: 

 Zážehové motory s umělým zažehnutím elektrickou jiskrou 

 Vznětové motory se samočinným vznícením 

- Podle druhu použitého paliva: 

 Plynná paliva - zemní plyn, propan-butan, vodík 

 Kapalná paliva - benzin (lehkoodpařitelné palivo), nafta (těžkoodpařitelné palivo) 

- Podle principu činnosti: 

 Dvoudobé motory 

 Čtyřdobé motory 

- Podle uspořádání válců: 

 Řadové motory se svislými válci 

 Vidlicové motory s válci skloněnými pod úhel a tvořící písmeno „V“ 

 Ploché motory neboli motory s protilehlými válci typu BOXER 

 Hvězdicové motory s válci ve více řadách 

 Zvláštně provedené motory, W-motory, X-motory, H-motory 

- Podle způsobu plnění válců: 

 Nepřeplňované motory s atmosférickým plněním 

 Přeplňované motory, přeplňované turbodmychadly, či kompresory 

- Podle způsobu chlazení: 

 Vzduchem chlazené motory 

 Vodou chlazené motory 

 Motory se smíšeným chlazením 
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4.1 PRINCIP ČINNOSTI ZÁŽEHOVÉHO ČTYŘDOBÉHO MOTORU 

 

 Nejčastěji vyskytující se pístové spalovací motory slouží k přeměně chemické energie 

paliva na mechanickou práci a teplo. V jednotlivých válcích motoru se pak spaluje směs 

paliva (v případě zážehového motoru nejčastěji benzínu) se vzduchem, ve vhodném poměru. 

Tento poměr se nazývá stechiometrický a jeho ideální hodnota je 14,7 jednotek vzduchu na 

1 jednotku paliva. Směs benzínu se vzduchem je u zážehových motorů zapálena 

prostřednictvím zapalovací svíčky, jejíž kontakty vytvoří potřebnou elektrickou jiskru. Po 

zapálení dochází vlivem uvolněné tepelné energie k rychlému nárůstu teploty ve válci, 

prudkému zvýšení tlaku a následnému pohybu pístu, jenž má za následek otočení klikového 

hřídele. Většina zážehových čtyřdobých motorů jednodušší konstrukce (dnes už poněkud 

zastaralé) je vybavena dvěma ventily na každý válec. Z nich je jeden ventil sací, který 

zajišťuje proudění směsi do válce a druhý výfukový, kterým se později vytvořené spaliny 

z válce vypouštějí. [6] [7] 

Název „čtyřdobý“ získal motor podle procesů, které se u tohoto motoru pravidelně 

opakují po každých dvou otáčkách klikové hřídele. Jeden celý pracovní oběh motoru je složen 

právě ze čtyř zdvihů pístu ve válci a každý tento zdvih je spjat s konkrétním dějem: [8] 

 

 Sání zápalné směsi. Sací ventil je otevřen, výfukový ventil je uzavřen. Během této 

doby se píst pohybuje z horní úvratě do úvratě dolní a směs paliva se vzduchem je 

skrz sací ventil nasávána do válce, ve kterém vzniká podtlak. [8] 

 Stlačení (komprese) směsi. Sací i výfukový ventil jsou v tomto okamžiku 

uzavřeny. Píst se pohybuje z dolní úvratě do úvratě horní. Dochází ke zvýšení 

tlaku na hodnotu 0,78 až 1,07 MPa a teploty na 320 až 380 °C. Těsně před 

dosažením horní úvrati pístem je směs zapálena jiskrou od elektrod zapalovací 

svíčky. [8] 

 Výbuch (expanze). Sací i výfukový ventil jsou stále uzavřeny. Píst koná díky 

rozpínajícímu se plynu pohyb z horní úvratě do dolní. Již zapálená směs hoří, 

dochází k prudkému navýšení teploty ve válci až na 2000 °C a k nárůstu tlaku na 

hodnotu, která může převyšovat 3 MPa. Tato doba je jediná doba, kdy motor koná 

práci. [8] 

 Výfuk. Výfukový ventil je otevřen, sací ventil je uzavřen. Píst se pohybuje z dolní 

úvratě do úvratě horní. Zplodiny odcházejí otevřeným výfukovým ventilem přes 

výfukové svody do výfuku a následně do ovzduší. Tlak se snižuje až na hodnotu 
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tlaku atmosférického a jakmile píst dosáhne horní úvratě, celý oběh začíná 

znovu. [8] 

 

 

 

Obr. 3 pracovní diagram čtyřdobého motoru [9] 

 

4.2 EMISE 

 

 Spalovací motory dnešních automobilů jsou nejenom srdcem celého automobilu, ale 

také původci látek, jež znečišťují ovzduší. Při pohledu na spotřebu těchto motorů jsou na 

vrcholu paliva tvořená uhlovodíky, jejichž spalováním vznikají a dále ovzduší ničí obrovská 

množství oxidu uhličitého. Z jedné tuny uhlovodíkového paliva vzniká spalováním okolo tří 

tun CO2, za celý jeden rok je to pak více než 25 miliard tun CO2, který se velkou měrou podílí 

na vzniku skleníkového efektu, se kterým je úzce spojeno globální oteplování Země. Největší 

světová snaha o snížení produkce tohoto plynu je zastoupena Kjótským protokolem, který byl 

roku 1997 přijat jako protokol k Rámcové úmluvě Organizace Spojených Národů 

(OSN),  o změně klimatu. To hlavní, oč šlo v tomto Kjótském protokolu, byl závazek 

průmyslově vyspělých národů ke snížení počtu skleníkových plynů o 5,2 % v kontrolním 

období mezi lety 2008 až 2012. Tento stav byl porovnáván se stavem skleníkových plynů 

v roce 1990. I přes nedosažení cíle snížení produkce skleníkových plynů o 5,2 % vlivem 

odmítnutí účasti některých států se tento krok dá považovat za jeden z nejúspěšnějších 

projektů. [10] [11]  

 Aktuálním projektem se dá označit NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

A RADY (ES) č. 443/2009, ze dne 23. dubna 2009. Cílem tohoto nařízení je stanovit 
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výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, registrované ve Společenství, což je 

součástí integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2. [12] 

 Flotilové emise se počítají ze všech vozidel registrovaných na území EU za daný 

kalendářní rok. Průměrná hodnota nesmí přesáhnout 130 g/km. Toto pravidlo bude platit od 

roku 2015 do roku 2020, kdy se dále sníží na 95 g/km. [13] 

 Mnoho odborníků na danou problematiku ale naopak tvrdí, že největší podíl na 

skleníkovém efektu nenese oxid uhličitý, ale vodní pára a její schopnost vytvářet radiační 

clonu, omezující průchod světelného záření. Na rozdíl od CO2, který může být do atmosféry 

prostě přidán, množství vodních par je otázkou teploty a vypařování. Míra vypařování závisí 

na teplotě oceánu a ovzduší na základě Clausius - Clapeyronova vztahu tlaku a teploty v P-T 

diagramu (viz obr. 4). [13] 

 Dalšími látkami, vycházejícími z automobilového výfukového systému jsou oxidy 

dusíku - zejména oxid dusný (podílí se na skleníkovém efektu téměř osmi procenty), olovo, 

karcinogenní benzen, aromatické uhlovodíky, nebo formaldehyd.    

   Tyto zdraví škodlivé látky, též označovány jako škodlivé emise, mohou významně 

znečišťovat ovzduší ještě před tím, než jsou v podobě benzínu, či nafty spalovány motorem 

automobilu. K tomuto dochází zejména při manipulaci s benzinem, u kterého se odpařují jeho 

těkavé složky. U nafty je otázka úniku nebezpečných látek do ovzduší zanedbatelná.  

Škodlivé emise lze rozdělit do čtyř hlavních skupin: 

 

 Přímo limitované složky – oxid uhelnatý, uhlovodíky a oxidy dusíku, ze 

vznětových motorů též částice – saze 

 Nepřímo limitované složky – oxid uhličitý, oxid síry, dříve též olovo (jsou 

limitované spotřebou a složením paliv) 

 Těkavé organické složky – benzen, formaldehyd, 1,3 butadien, akrolein 

 Netěkavé organické složky – polyaromatické uhlovodíky a jejich nitroderiváty 

(některé z nich jsou karcinogeny a mutageny), vyšší aldehydy [1] 
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Obr. 4 fázový diagram vody [14] 

 

Emise při nedokonalém spalování - CO, HC, PM, a emise, které vznikají za vysokých 

teplot – oxidy dusíku, jsou ve výfukových plynech v daleko menším množství než H2O, 

a CO2. U vznětového motoru připadá na 1 kg nafty přibližně 3 kg CO2, 10 g CO, 25 g NOX, 

5 g emisí uhlovodíků, 1 g emisí pevných částic a okolo 0,001 g emisí polyaromatických 

uhlovodíků. Právě tyto uhlovodíky jsou jedním z největších zdrojů emisí s mutagenními 

a karcinogenními účinky, proto jsou od roku 2000 přísně sledovány a jejich obsah je 

limitován. Totéž se týká síry a olefinů. 

 V současnosti se u běžných vozidel pro dodržování emisních limitů používají třícestné 

katalyzátory, či u vznětových motorů oxidační katalyzátory, nebo filtry pevných částic. 

Třícestný katalyzátor má za následek oxidaci oxidu uhelnatého na oxid uhličitý, uhlovodíků 

na oxid uhličitý a vodní páru, nebo redukci oxidů dusíku na dusík. Jeho účinnost pro oxidaci 

oxidu uhelnatého dosahuje hodnot až 100 %, pro oxidy dusíku až 90 %. [1] 
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5. ALTERNATIVNÍ POHONY V AUTOMOBILOVÉ 

DOPRAVĚ 

 

Mezi alternativní je možno zařadit velké množství automobilových pohonů. Některé 

z nich však ještě nejsou v praxi řádně odzkoušeny, nebo pro ně ještě nepřišla ta správná doba. 

Následující pohony jsou nejčastěji se vyskytující, či nejefektivnější variantou. 

 

5.1 BIOPALIVA 

 

Nejrozšířenější skupinu alternativních paliv dnes zastupují biopaliva. Důvodů je 

mnoho, avšak mezi ten nejvážnější můžeme zařadit nezávislost na fosilních palivech. 

Biopaliva patří k obnovitelným zdrojům energie. Jejich zásoba se v závislosti s jejich 

využíváním obnovuje. Dalším významným důvodem, podporujícím tato alternativní paliva je 

nezávislost na technologické úpravě spalovacího motoru, byť je v mnoha případech úprava 

motoru lepší volbou. 

Hlavními kritérii, dělícími biopaliva na dvě nejvýznamnější skupiny jsou produkce 

CO2 a vstupní suroviny.  

 

 Biopaliva první generace 

Nejčastější surovinou pro výrobu biopaliv první generace jsou plodiny, které běžně slouží 

k výrobě potravin - biomasa. Mezi biopaliva první generace patří bioetanol, vyrobený 

z obilí, cukrové řepy, cukrové třtiny, kukuřice, škrobu, rostlinných odpadů kvašením 

a rafinací, metylester řepkového oleje (MEŘO, RME), vyrobený z vylisované řepky 

olejné esterifikací, resp. jeho modifikace etylester řepkového oleje (EEŘO), dále 

metylester mastných kyselin (FAME), vyrobený z vylisovaných olejnatých rostlin 

(palmový olej, slunečnicový olej, aj.) či biobutanol vyrobený katalytickou konverzí 

bioetanolu. V porovnání s benzínem je možno těmito biopalivy snížit produkci CO2 až 

o 50 %. [10] [15] 

 

 Biopaliva druhé generace 

V případě druhé generace biopaliv se pro výroby užívají nepotravinové suroviny 

a odpadní materiál. Zařadit zde můžeme slámu, seno, kukuřičné a řepkové zbytky, 
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šťovík, křídlatku, nebo biologické odpady z domácností. Mezi biopaliva druhé generace 

řadíme motorovou naftu jako syntetický produkt, biobutanol, bioetanol, metanol, 

biovodík a další. Možná úspora při produkci CO2 u biopaliv druhé generace představuje 

až 90 %. [10] 

 

5.1.1 Vybraná biopaliva pro vznětové motory 

 

Methylester řepkového oleje: 

 Zkráceně MEŘO, vzniká chemickou reakcí rostlinného oleje s metanolem za 

přítomnosti katalyzátorů. Nejdříve se v metanolu rozpustí daný katalyzátor, kterým obvykle 

bývá hydroxid draselný nebo sodný. Tato směs látek se společně s rostlinným olejem dávkuje 

do uzavřeného reaktoru k transesterifikaci. Reakční teplota se pohybuje v rozmezí 50 až 

80 °C podobu 1 až 8 hodin. Po transesterifikaci se olej separuje od metylesteru a glycerolu. 

Konečná úprava spočívá v separaci metanolu, katalyzátoru, mýdel a vody.  

Výsledné vlastnosti jsou velmi podobné motorové naftě (viz tab. 3). [10] 

 

Tab. 3 porovnání parametrů motorové nafty, metylesteru řepkového oleje a řepkového oleje [10] 

Parametr Motorová Nafta 
Metylester 

(MEŘO) 
Řepkový olej 

Kinematická 

viskozita 

(mm
-2

/s
-1

) 

-25 °C 5 – 30  300 

0 °C 3 – 14 10 180 – 220 

20 °C 2 – 8 6,3 – 8,1 65 – 100 

100 °C 0,7 – 2 1,7 6 – 8 

Výhřevnost hmotnostní (MJ/kg
-1

) 42,5 37,1 – 40,7 37,4 

Výhřevnost objemová (MJ/l
-1

) 35,2 32,7 34,4 

Cetanové číslo 45 54 – 55 35 – 50 

Měrná hmotnost (g/cm
-3

) 0,8 – 0,86 0,87 – 0,88 0,91 – 0,94 

Bod vzplanutí (°C) min. 55 130 300 – 330 

Bod tuhnutí (°C) -12 – 0 -7 -18 – 0 

Molekulová hmotnost 200 850 - 900 300 
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Výhody biopaliv pro vznětové motory: 

- Snížení kouřivosti motoru o cca 50 % [10] 

- Nezávislost na fosilních palivech 

- Nižší cena (jsou li dostupné na čerpacích stanicích) v porovnání s naftou 

- Správnou výrobou lze dosáhnout vlastností velmi podobných naftě (viz tab. 3) 

 

Nevýhody biopaliv pro vznětové motory: 

- Pokles výkonu motoru minimálně o 5 % (dle druhu biopaliva) 

- Zvýšení spotřeby paliva přibližně o 4 % [10] 

- Zhoršení startů motoru při nízkých teplotách 

- Nepříznivý vliv biopaliv na vlastnosti motorového oleje a některé pryžové 

komponenty 

 

5.1.2 Vybraná biopaliva pro zážehové motory 

 

Bioetanol: 

 Bioetanol se běžně vyrábí z biomasy, látek - obsahujících jednoduché cukry, škrobu 

nebo celulózy. Mezi nejužívanější plodiny patří kukuřice, cukrová řepa, cukrová třtina, nebo 

obilí. 

Proces výroby bioetanolu se liší podle biomasy, z níž se vyrábí. V České republice je 

nejčastěji používanou plodinou cukrová řepa a třtina. Tyto plodiny obsahují sacharosu, která 

se dá přeměnit na jednoduché cukry. Cukrová řepa, nebo třtina se rozmělní, cukry se separují 

pomocí vypírky vodou. Následuje kvašení ve fermentoru, při kterém jsou vzniklé sacharidy 

zkvašovány kvasinkami na bioetanol a oxid uhličitý. [15] 

Další fází je destilace a rafinace, při níž dochází k oddělení etanolu a odstranění 

produktů fermentace, které mohou nepříznivě působit na automobilový palivový systém. 

Výsledný bioetanol obsahuje maximálně 95,5 % hmotnosti bioetanolu, zbylá procenta 

zastupuje voda. [16] 

 Toto alternativní palivo je vzhledem k nízkému cetanovému číslu (pouhých 8) 

vhodné zejména pro zážehové motory, u nichž se pro spalování nevyžaduje žádná zásadní 

úprava. Pro jeho nízkou výhřevnost se běžně doporučuje pouze úprava dávky paliva. [10] 
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Výhody provozu na bioetanol: 

- Vyšší ekologie provozu v porovnání s benzínem a nezávislost na fosilních palivech 

- Cena paliva E85 (směs 85 % bioetanolu a 15 % benzínu) průměrně o 30 % nižší 

v porovnání s nejběžnějším palivem Natural 95 

- Možnost mísit bioetanol s benzínem v libovolném poměru 

- Teoretický vyšší výkon motoru, daný oktanovým číslem 107 

- Možnost zakoupit automobil upravený pro provoz na E85 již z výroby, či starší 

automobil takto nechat dodatečně upravit 

 

Nevýhody provozu na bioetanol: 

- Toto palivo obsahuje vodu, což má negativní dopad na některé komponenty motoru, či 

palivové soustavy 

- Při jeho využívání stoupá spotřeba paliva v průměru o 10 až 30 % 

- U některých vozidel nutnost úpravy dávky paliva 

  

5.2 PÁRA  

 

Parní motory i přes svou zastaralost, nutnost velkého zástavbového prostoru, potřebu 

vozit s sebou poněkud neskladné zásoby paliva a nemožnost náhlých změn výkonu, 

představují stále alternativu, použitelnou pro automobilový průmysl. Největší předností 

a důvodem proč i dnes existují výrobci, zabývající se parními motory jsou velmi nízká 

produkce emisí a možnost vícepalivového provozu. 

V současné době se například německá firma Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr 

zabývá vývojem parního motoru „Zero Emission Engine“, zkráceně ZEE, na kterém započali 

vývoj již v roce 1994. [17] Pro pohon osobního automobilu je vyvíjen tříválcový motor 

s označením ZEE03 (viz obr. 5). Tento motor je stavebnicově sestaven a vybaven šesti 

identickými hořáky. Jednotlivé válce i jejich parní systémy jsou vzájemně odděleny. Pro 

využití odpadního tepla má každý válec výparník a výměník tepla výfuku. Tlak vody 5 MPa 

je vyvozen vysokotlakou pumpou. Voda proudí nejprve výměníkem tepla výfuku, kde 

expandovaná pára předá zbytkové teplo, potom následuje další ohřev ve výměníku tepla. Ve 

vyvíječi páry je dosažena jmenovitá teplota páry cca 500 °C. Přehřátá pára je konečně 

přivedena do plnícího systému. Nastavené teplotě přehříváku, kde dosahuje pára teploty až 

900 °C, odpovídá výkon a otáčky motoru (viz tab. 5). [10] 
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Obr. 5 schéma parního motoru ZEE03 [10] 

 

 Nespornými výhodami tohoto motoru jsou extrémně nízké emise 5-10 ppm Nox, 

možnost vícepalivového provozu, umožňující spalovat například zemní plyn, vodík, propan-

butan, i další paliva. Možné je také libovolně modulovat výkon od 1,5 do 36 kW. Maximální 

výkon motoru je omezen materiálem přehříváku (jenž je vyroben ze slitin na bázi niklu, 

a s mezí pevnosti 1000 MPa) a výkonem hořáku. Zvýšila-li by se teplota přehříváku a výkon 

hořáku, dosáhl by motor výkonu až 50 kW s točivým momentem 300 Nm, na místo 

dosavadních 32 kW a 350 Nm. Charakteristika projevu připomíná elektromotor, účinnost 

tohoto motoru je 24 %, to vše při spotřebě paliva srovnatelné s vozy, vybavenými motorem 

TDI, ovšem s nepoměrně nižšími škodlivými emisemi a částicemi NOX. [17] 

Cílem probíhajícího výzkumu je zvýšit účinnost motoru z dosavadních 24 na 32 % (při 

úpravě), snížit spotřebu paliva a zastavět jej do malých osobních automobilů (viz obr. 6).  

 

 

Obr. 6 zástavba motoru ZEE03 do vozu Škoda Fabia [17] 
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5.3 PLYNNÁ PALIVA 

 

 Tato paliva jsou v mnoha aspektech výhodnější alternativou pro pohon spalovacího 

motoru, než obvyklejší paliva kapalná. Jedná se zejména o čistotu výfukových plynů, na jejíž 

hodnotu se klade stále větší důraz.  

 Plynná paliva dále umožňují jednodušší mísení paliva se vzduchem, nesmývají 

palivový film ze stěn válce, neředí olej v klikové skříni motoru, nezpůsobují vznik 

karbonových úsad ve spalovacím motoru a mají i lepší antidetonační vlastnosti než kapalná 

paliva. [10] 

Co se v souvislosti s plynnými palivy komplikuje, je jejich skladování, malá hustota 

a s tím související šíření. Díky malé hustotě při porovnání například s naftou (Tab 1.) vzniká 

nutnost použití větších zastavěných prostorů, ať už přímo v automobilech, či v zásobnících na 

čerpacích stanicích. 

 

5.3.1 LPG (Liquefield petroleum gas) 

 

 Jedná se o novodobější označení topného plynu známějšího jako propan-butan, častěji 

se ale používá označení zkapalněný ropný plyn, či směs zkapalněných uhlovodíkových plynů. 

Toto palivo bylo ve větší míře zavedeno ve třicátých letech dvacátého století v Německu. 

Vzniká jako vedlejší produkt při zpracovávání ropy a zemního plynu. Jedná se tedy o fosilní 

palivo, oproti benzínu, či naftě, se ale jeho zásoby odhadují jako několikanásobně vyšší. 

 Největší procento skladby tohoto paliva zajišťují již zmíněné propany a butany, 

v menší míře jsou zde zastoupeny buteny a další uhlovodíky. S rostoucími požadavky na 

kvalitu LPG se dbá na to, aby množství uhlovodíků, jež snižují oktanové číslo, bylo 

minimalizováno. Různý podíl propanu a butanu se projevuje při skladbě zimní a letní směsi. 

Zatímco směs takzvaná letní je tvořena ze 60 % butanem a jen ze 40 % propanem, u směsi 

zimní je to přesně obráceně. [10] 

 Z porovnání údajů v tab. 4 zjistíme, že LPG vře oproti benzínu nebo naftě (které mají 

bod varu vyšší, než je teplota prostředí) při nižších teplotách. Nižší je i objemová výhřevnost 

LPG, což způsobuje při stálém kompresním poměru navýšení spotřeby paliva o cca 20 – 

30 %. [10]  
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Tab. 4 vybrané vlastnosti propanu, butanu, benzínu a nafty [18] 

Vlastnost Propan Butan Benzín Nafta 

Hustota při 15 °C (kg/l) 0,508 0,584 0,73 - 0,78 0,81 – 0,85 

Tlak par při 37,8 °C (bar) 12,1 2,6 0,5 – 0,9 0,003 

Teplota varu (°C) -43 -0,5 30 – 225 150 – 560 

Oktanové číslo 97 89 85 - 87 - 

Výhřevnost hmotnostní (MJ/kg) 46,1 45,46 44,03 42,4 

Výhřevnost objemová (MJ/l) 23,4 26,5 32,3 35,6 

 

 Systémy, jimiž se osazují automobily, předělávané na provoz benzín/LPG (či 

nafta/LPG), jsou vybaveny několika důležitými komponenty: 

Nádrž – tlaková nádoba (viz obr. 7), která slouží k uskladnění plynu ve vozidle, odebírání 

plynu z nádrže, nebo k jednorázovému vypuštění plynu, při tlaku vyšším než 2,7 MPa. Může 

být dále nosičem ukazatele stavu paliva (viz obr. 8). Tlakové nádrže rozlišujeme podle tvaru 

a použitých materiálů, na válcové, toroidní (viz obr. 7), ocelové a kompozitní. Nádrž, včetně 

víceúčelového ventilu je osazena plynotěsnou schránkou a soustavou odvětrávacích hadic, 

které odvádějí případný únik paliva mimo prostor vozidla. [10] 

 

 

Obr. 7 toroidní nádrž na LPG ve voze BMW 740i 
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Obr. 8 ukazatel stavu paliva Tomasetto v toroidní nádrži 

 

Regulátor tlaku – neboli výparník, je zařízení, ve kterém se přivedený a vodním okruhem 

ohřátý odpařuje kapalný propan butan na plynnou fázi.  

Směšovač – dochází k němu již plynná směs, mísí se zde se vzduchem a dále je posílána do 

motorového prostoru. 

Regulátor bohatosti směsi – je v různé podobě podle konstrukce motoru a systému LPG. Pro 

starší, karburátorová vozidla je regulátorem škrtící šroub, pro vozidla se vstřikováním benzínu 

se jako regulátor užívá servomotor, který je ovládán řídící jednotkou, a pro vozidla se 

vstřikováním benzínu i plynu se jako regulátor užívají elektronické vstřikovače, též ovládané 

řídící jednotkou. V současné době existují čtyři druhy systémů využívajících propanbutanové 

směsi. Jejich technická řešení jsou si velmi podobná, liší se jen v použití pro určitý palivový 

systém. 

 

 Systém s centrálním směšovačem 

Vhodný pro starší vozidla (bez katalyzátoru), která jsou vybavena  karburátorem, 

jednobodovým, či vícebodovým vstřikováním. Propan butan se zde v plynné fázi přivádí 

do směšovače, ve kterém se mísí se vzduchem a výsledná směs je nasáta do spalovacího 

prostoru. Škrtící šroub slouží k regulaci bohatosti směsi a v různých provozních režimech 

motoru (při zrychlování a startech za studena) není možno zajistit optimální dávku 

paliva. [18] 
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 Systém s centrálním směšovačem řízeným lambda sondou 

Používá se pro vozidla s katalyzátorem a jednobodovým, nebo vícebodovým 

vstřikováním. Princip systému je obdobný tomu, s centrálním směšovačem, s tím 

rozdílem, že regulace směsi je prováděna servomotorem, ovládaným řídící jednotkou 

LPG, která vyhodnocuje údaje, jako jsou teplota chladicí kapaliny, poloha škrticí klapky, 

činnost lambda sondy, nebo otáčky motoru a upravuje směs plynu se vzduchem. [18] 

 

 Systém kontinuálního vstřikování 

Palivo je u tohoto systému přiváděno pro každý válec samostatně. Funkci původní 

palivové soustavy zcela přebírá plynová soustava v čele s řídící jednotkou LPG. [10] 

 

 Systém sekvenčního vstřikování plynu 

V současnosti nejmodernější systém, který je schopen dávkovat palivo jednotlivě pro 

každý válec. Komunikuje zde řídící jednotka benzínu s jednotkou LPG, ty si předávají 

informace, zejména o délce vstřiku paliva. 

 

Výhody provozu na LPG: 

- Snížení provozních nákladů o cca 50 %, oproti pohonu na benzín [18] 

- Nižší obsah složek CO, NOx a karcinogenních látek – vliv na ekologii 

- LPG neobsahuje olovo, tudíž se olovo nevyskytuje ve spalovacím prostoru 

- Zvýšení životnosti motorového oleje 

- Kdykoliv během jízdy lze přepnout z provozu na LPG zpět na benzín a opačně 

- Navýšení celkového dojezdu 

- Delší životnost motoru a jeho tišší chod 

- Plná dvouletá záruka na montáž zařízení LPG 

 

Nevýhody provozu na LPG: 

- Nepatrné snížení výkonu motoru (podle seřízení a zvoleného systému) o cca 5 % [18] 

- Nutná počáteční investice pro provoz na LPG – dle provedení dnes cca 10-45 tis. Kč 

- Zkrácení intervalu výměny zapalovacích svíček – o cca 50 % 

- V některých případech zmenšení zavazadlového prostoru zástavbou nádrže 

- Navýšení ceny za měření emisí 

- Nižší síť čerpacích stanic v porovnání s benzínem, či naftou. 

- Omezen vjezd do podzemních garáží 
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5.3.2 CNG (Compressed natural gas) 

 

Pod označením CNG se ukrývá zemní plyn, stlačený na tlak 20 MPa. Takto stlačený 

zemní plyn zmenšuje svůj objem v poměru 200:1. Je tvořen směsí plynných uhlovodíků, 

z 98 % metanem, z čehož vyplývá jasná výhoda zemního plynu z ekologického hlediska. 

Oproti benzínu a naftě, produkují vozidla spalující CNG méně pevných částic, oxidů dusíku, 

oxidu uhelnatého, nebo karcinogenních látek. V porovnání s vozidly na čistě benzínový 

pohon nabízí CNG také zhruba čtvrtinové snížení emisí oxidu uhličitého, a s tím spojeného 

vlivu na skleníkový efekt.  Zemní plyn není toxický a korozivní, nemůže kontaminovat půdu 

a podzemní vody. [19] 

Hlavními výhodami CNG mohou být jeho bezpečnost a využitelnost. Přestože je 

zemní plyn, stejně jako LPG, benzín, nebo nafta fosilním palivem, jeho zásoby jsou 

dvojnásobné. K jeho vysokému potenciálu přispívá zejména bezpečnost CNG. Při kombinaci 

vysoké zápalné teploty, využití silnostěnných ocelových nádob, a oproti vzduchu nižší 

hmotnosti se CNG jeví jako velice bezpečné palivo, v případě automobilové nehody mnohem 

bezpečnější než porovnávaný benzín, nafta, či LPG. [10] 

Technika systému montovaných do automobilů, dále spalujících CNG je velmi 

podobná té, využívající LPG. Důležitým faktorem je spíše provedení. Základní rozdíl je 

mezi dodatečnou montáží zařízení na CNG a mezi vozem, spalujícím CNG již od výroby.  

  

 Dodatečně montovaný systém CNG 

Technika velmi podobná té u systému LPG, je ale dražší. Využívají se zde většinou 

ocelové láhve o objemu 20 litrů, s hmotností 21 kg, délkou 975 mm a průměrem 316 mm. 

Vlivem značných rozměrů lahví se nejčastěji umisťují do zavazadelníku vozu, kde ale 

omezují jeho využitelnost. Je-li instalována pouze jedna láhev, je velmi omezen dojezd 

vozu při pohonu na CNG. Častěji jsou však do vozů instalovány nádrže alespoň dvě, což 

dojezd zvýší, využitelnost zavazadelníku se však rapidně snižuje a klesá také povolená 

užitná hmotnost automobilu. 

V neposlední řadě přichází u drtivé většiny dodatečně montovaných zařízení na CNG 

k omezení výkonu vozidla v rozsahu 10 až 15 %, byť oktanové číslo zemního plynu 

(podle složení 100 až 130) naznačuje pravý opak. [10] 
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Obr. 9 umístění tlakové nádrže v zavazadelníku Škody Octavie Combi [20] 

 

 Sériově montovaný systém CNG 

Jedná se o automobily, které takto upravené nabízí již výrobce. V dnešní době se k této 

variantě přiklání mnoho automobilových výrobců, mezi ty přední se řadí VW, OPEL, 

FIAT, VOLVO, FORD, CITROËN, nebo MERCEDES-BENZ. Sériová montáž má oproti 

dodatečné značné výhody zejména ve využitelnosti a výkonu vozidla. 

Tlakové nádrže se zpravidla umisťují do podvozkové části vozidel, kde nebrání 

využitelnosti zavazadelníku, může jich tam být uložen větší počet, avšak zde částečně 

zabírají místo původní, benzínové nádrži, která má u těchto automobilů tím pádem menší 

objem. 

Motory, spalující CNG již od výroby, dosahují většinou lepších výkonových parametrů. 

Výrobci využívají vyššího oktanového čísla zemního plynu, vyššího kompresního poměru 

a tak i lepšího výkonu. Například u vozů Opel (viz obr. 12) je vyšší kompresní poměr 

dosahován využíváním speciálně tvarovaných motorových pístů. [10] 
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Obr. 10 umístění tlakových nádob u vozu Opel Zafira [21] 

 

Výhody provozu na CNG: 

- Vysoce ekologické a bezpečné palivo 

- Snížení provozních nákladů oproti benzínu, naftě i LPG 

- Při tankování nedochází k odpařování 

- Od 1. ledna 2009 nulová silniční daň pro užitková a nákladní vozidla do 12 tun a pro 

všechna vozidla pro dopravu osob, která jezdí na CNG [10] 

- Při dodatečné montáži vysoký kombinovaný dojezd 

- Nízká cena CNG oproti benzínu, či naftě 

- Kdykoliv během jízdy lze přepnout z provozu na CNG zpět na benzín a opačně 

- Vysoké oktanové číslo umožní motoru pracovat i v oblasti ochuzení palivové směsi 

- Možnost využití domácí plničky CNG a tím znásobení úspory provozu 

 

Nevýhody provozu na CNG: 

- Stále nedostatečná infrastruktura čerpacích stanic v ČR (52 k 24. 1. 2014 [22]) 

- Vysoké náklady na dodatečnou montáž CNG (běžně cca 40 až 50 tis. Kč)  

- Omezení výkonu vozidla v případě dodatečné montáže 

- Navýšení celkové hmotnosti automobilu a s tím spojené snížení povolené užitečné 

hmotnosti, dané instalací tlakových nádrží 

- Nemožnost cestovat na ostrovy Spojeného království 

- Omezený vjezd do podzemních garáží 
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5.3.3 LNG (Liqeuefield natural gas) 

 

Zkapalněný zemní plyn, neboli LNG je z 90 až 100 % metan (se zbytky etanu, 

propanu, vyšších uhlovodíků, dusíku), zchlazen na -162 °C při atmosférickém tlaku. [2] [23] 

LNG je další možností využití zemního plynu, avšak tento zkapalněný zemní plyn se 

využívá hlavně v USA, nebo Kanadě (kde v současné době jezdí přes 5000 trucků 

a autobusů), zejména pro nákladní a autobusovou dopravu. K prvnímu využití LNG však 

došlo již v padesátých letech v SSSR, kde tamní plyn využívali k pohonu zemědělských 

strojů. 

Mezi jeho vlastnosti patří namodralá barva, nekorozivnost, bezzápachovost, netoxicita a malá 

viskozita. Jeho hustota je 0,4 – 0,42 kg/m
3
, výhřevnost jednoho litru LNG je 22,2 MJ, zápalná 

teplota 540 °C. 1,5 litru LNG energeticky odpovídá 1 litru benzínu, zatímco 1,7 litru LNG 

odpovídá 1 litru nafty. [10]  

 

 

Obr. 11 nákladní automobil MACK přepravní služby UPS spalující LNG [24] 

 

LNG zaujímá cca 600 krát menší objem než zemní plyn. Zkapalněním se tedy objem 

zemního plynu zmenší třikrát více než při stlačení a vůz na LNG tak dojede téměř třikrát dále 

než vozidlo se stejně velkou nádrží na CNG. [25]  

Plnící stanice zkapalněného zemního plynu jsou velmi podobné stanicím na LPG. 

Zemní plyn je ale přepravován a následně skladován v kryogenních nádržích za teplot -160 

až -170 °C. K odpovídajícímu ochlazení se využívá kapalný dusík. [25] 
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Výhody provozu na LNG: 

- Vysoce ekologické palivo 

- Snížení provozních nákladů, oproti benzínu, či naftě 

- Doba tankování srovnatelná s benzínem, či naftou, kratší než u LPG, nebo CNG 

- Bezpečný provoz – zápalná teplota vyšší než u benzínu 

- Vyšší dojezd oproti vozidlům na CNG 

- Lehká palivová nádrž 

- Zvětšení úložného prostoru u některých vozidel, oproti LPG, či CNG 

 

Nevýhody provozu na LNG: 

- V ČR zatím není síť čerpacích stanic 

- Nutnost uchovávání za velmi nízkých teplot 

- Nákladnější a komplikovanější technologie výroby a skladování, oproti CNG 

- Možná rizika při tankování LNG (viz obr. 10) 

- Při odstávce vozidla odpařování LNG z nádrže 

 

 

Obr. 12 ukázka čerpání LNG do nádrží nákladního automobilu [26] 
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5.4 ELEKTŘINA JAKO PALIVO 

 

Z hlediska produkce škodlivých emisí je elektrický pohon nejekologičtější variantou. 

I přes své mnohé výhody se ale tato technika stále vyvíjí, aby byla nám, uživatelům, co 

nejpřívětivější. Mnozí světoví výrobci se dnes snaží sestrojit a nabídnout co nejkompaktnější 

a zároveň nejlevnější vozidlo, které by využívalo elektrického pohonu. O čistě elektrický 

pohon se nám postará kombinace vhodného elektromotoru a trakční baterie. 

Elektromotorů existuje na trhu několik druhů. Mezi ty nejpoužívanější patří: 

 

 Stejnosměrný motor s cizím buzením 

 Stejnosměrný motor bez kartáčů 

 Synchronní motor 

 Asynchronní motor 

 Transversální motor 

 Řízený reluktanční motor 

 

Tím nejdůležitějším v elektrickém pohonu jsou ale trakční baterie. Jejich parametry 

zásadním způsobem ovlivňují chování elektromobilu – jako jeho maximální rychlost, 

zrychlení a to nejdůležitější, jeho dojezd. Při jejich konstrukci je kladen důraz zejména na 

jejich rychlé dobíjení, výslednou cenu, hmotnost, potřebný zástavbový prostor a další 

parametry. [10] 

U jednoho z nejvyspělejších a aktuálně sériově vyráběných vozidel BMW I3 činí kapacita 

Li-ion akumulátorů 22 kWh, při průměrné spotřebě 17,6 kWh/100 km, což odpovídá 

reálnému dojezdu 107 km. [27] 

Dnes běžně využívané baterie a akumulátory: 

 

 Baterie Nikl-kadmium 

 Baterie Nikl-metalhydridová 

 Olověný akumulátor 

 Vysokoteplotní baterie 

 Baterie Lithium-iontová 
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Funkce baterií (akumulátorů) v elektrovozidlech: 

 Základním principem činnosti baterií a akumulátorů je přeměna chemické energie na 

energii elektrickou. Elektrody, které jsou ponořené do elektrolytu – v němž jsou obsaženy 

nabité, pohyblivé částice, mezi sebou za těchto okolností vytvářejí napětí. Jsou-li tyto dvě 

elektrody propojeny s vnějším vodičem, dochází k protékání elektrického proudu.  

Místo ryze elektrického pohonu dnes ale daleko častěji natrefíme na kombinaci 

spalovacího motoru a elektromotoru s akumulátorem. [10] 

 

Činnost hybridního pohonu: 

 Pro pohon vozidla se využívá spalovací motor, částí energie spalovacího motoru se 

dobíjí baterie. Kola hybridního vozidla pohání jak výkon spalovacího motoru, tak i výkon 

elektromotoru, napájeného z akumulátoru elektrické energie. Při brzdění se přeměňuje 

kinetická energie vozidla na energii elektrickou, tou se dobíjí akumulátory. Vozy jsou také 

vybaveny klasickými hydraulickými brzdami, jež se aktivují při prudkém brzdění. [28] 

 

 

Obr. 13 činnost hybridního systému [29] 

 

Dělení hybridních vozidel: 

Full hybrid – vybaven děličem výkonu, schopen jízdy pouze na elektrický pohon. Spalovací 

motory nemají výsadní postavení a dochází ke zmenšování objemů. Například Toyota Prius. 

Power assist hybrid – spalovací motor je hlavním agregátem, dle potřeby akcelerace se 

připojuje elektromotor, který ale není schopen samostatného pohonu. Například Honda Civic. 

Mild hybrid – spalovací motor posiluje generátor, který nahrazuje startér a alternátor. Vozy 

využívají techniku START-STOP, šetřící palivo vypínáním motoru ve vhodných situacích. 
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Výhody provozu na elektrický pohon: 

- Ekologie provozu na nejvyšší úrovni (u čistě elektrických vozidel) 

- Nižší náklady na provoz oproti ostatním alternativním pohonům 

- Odpadá poruchovost a pravidelný servis spalovacích motorů u elektrických vozidel 

- Strmá charakteristika točivého momentu elektromotorů – vysoká dynamika 

 

Nevýhody provozu na elektrický pohon: 

- Vysoká prodejní cena elektrovozidel, či hybridů 

- Velmi omezený dojezd – zejména u čistě elektrických vozidel 

- Omezená životnost akumulátorů 

- Velmi malý počet dobíjecích stanic 

- Efektivita elektrického pohonu vysoce závislá na stylu jízdy 
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6.  WELL TO WHEEL ANALÝZA 

 

 V současné době se tato analýza jeví jako nejvhodnější k porovnání alternativních 

pohonů z pohledu udržitelného rozvoje lidské společnosti. Well to Wheel analýza stanovuje 

produkci oxidu uhličitého v gramech na jeden ujetý kilometr dle jízdního cyklu NEDC 

a energetickou náročnost v megajoulech na 100 ujetých kilometrů, opět dle jízdního cyklu 

NEDC. Well to Wheel analýza vychází z analýzy životního cyklu výrobku. Produkce oxidu 

uhličitého a spotřeba energie je stanovena pro celý životní cyklus paliva, tj. od jeho výroby až 

po spálení v automobilech. Analýza se skládá ze dvou základních kroků, a to Well to Tank 

(od zdroje do nádrže) a Tank to Wheel (z nádrže ke kolům). [10] 

 První krok analýzy, nazvané Well to Tank (WTT) posuzuje energetickou náročnost 

a produkci emisí skleníkových plynů v jednotlivých fázích výroby paliva, které předcházejí 

spálení paliva ve vozidle. U fosilních paliv se jedná zejména o těžbu suroviny (ropy, zemního 

plynu), dopravu do rafinérií, výrobu paliva a distribuci do čerpacích stanic. U biopaliv se 

zohledňuje druh použité půdy pro pěstování, způsob jejího obdělávání, množství a druh 

použitých hnojiv, klimatické podmínky pro pěstování, sklizeň a přeprava biomasy, druh 

a kvalita biomasy, způsob výroby jednotlivých druhů biopaliv a distribuce do čerpacích 

stanic. [10] 

 Druhá část se nazývá od nádrže ke kolům tzv. Tank to Wheel (TTW) analýza. 

Posuzuje energetickou náročnost a produkci emisí skleníkových plynů při spálení paliva ve 

vozidle. Zohledňuje tak kvalitu jednotlivých vyrobených paliv a také možnosti spalování 

různých druhů paliv ve spalovacích motorech (účinnost při spalování atd.). 

 Za nejvýznamnější Well to Wheel analýzu motorových paliv pro evropský region lze 

považovat studii Well to Wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Powertrains in the 

European Context vypracovanou EUCAR (the European Council for Automotive R & D), 

CONCAVE (the Oil Companies´ European Association for Environment, Health and Safety 

in Refining and Distribution) a JRC (the Joint Research Centre of the EU Commission). První 

pracovní verze byla publikována v roce 2003 a je neustále aktualizována. [10] 

 

6.1  ZÁKLADNÍ POSTUP TVORBY WELL TO WHEEL ANALÝZY 

 

 Výše uvedená Well to Wheel analýza stanovuje spotřebu fosilní energie a produkci 

CO2 pro jízdní podmínky odpovídající evropskému homologačnímu cyklu. Spotřeba energie 
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a produkce CO2 není stanovena přímým měřením, ale je využita simulace jízdního cyklu 

pomocí speciálního programu ADVISOR, jež byl vyvinut v National Renewable Energy 

Laboratory s cílem zjednodušit a urychlit zkoušení motorových vozidel. Program ADVISOR 

umožňuje stanovit rozdílnou spotřebu paliva a produkci emisí pro jednotlivá motorová paliva 

včetně alternativních paliv a vyhodnotit přínos hybridního pohonu. Nejnovější verze dokáže 

simulovat i provoz vozidla s palivovým článkem. [10] 

V grafu na obr. 14 jsou podle kritérií Well to Wheel analýzy znázorněny výsledky 

emisí skleníkových plynů benzinu a etanolu, z čehož jasně plyne úspora emisí CO2 v celém 

životním cyklu biopaliv v porovnání s fosilními motorovými palivy. [30]   

 

 

Obr. 14 emise vybraných skleníkových plynů [31] 
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7.  VLASTNÍ POHLED 

 

 Automobily jsou nejen předmětem mého studia, ale také mým koníčkem. Když jsem 

před pěti lety prodával své tehdejší benzínové vozidlo, rozhodl jsem se pro koupi automobilu, 

který by mi sloužil pro denní ježdění, s co nejnižšími náklady na jeho provoz. V té době jsem 

rovněž začal přemýšlet nad některým z alternativních paliv, dobře dostupným, bez nutnosti 

dodatečné investice do automobilu. 

 

7.1  ŠKODA OCTAVIA 

 

 Má první přímá zkušenost s využitím alternativního paliva v praxi se pojí 

s automobilem Škoda Octavia v motorizaci 1.9 TDi. Tento vůz byl osazen turbodieselovým 

motorem opatřeným rotačním čerpadlem, vstřikováním do komůrky a turbodmychadlem 

s variabilní geometrií lopatek. 

 Bez úprav agregátu jsem započal s využíváním rostlinného oleje v kombinaci 

s motorovou naftou nejdříve v poměru 2:1 ve prospěch motorové nafty. Mohu říci, že náklady 

na provoz klesly o 15 - 20 % při totožných jízdních vlastnostech vozidla. Za tohoto poměru se 

nezvýšila spotřeba ani kouřivost. Tento poměr jsem dále upravoval na 1:1, či nahrazoval 

motorovou naftu naftou ekologickou. Výsledkem provozu automobilu na tuto směs paliv bylo 

zvýšení spotřeby paliva v rozmezí 5 - 10 %, finanční úspora 20 - 25 % a občasné servisní 

náklady nad rámec provozu na běžnou motorovou naftu. 

 Z těchto servisních nákladů stojí za zmínku častější výměna palivového filtru, neboť 

při delším provozu staršího naftového automobilu dochází vlivem většího procenta organické 

složky v palivu, dané výskytem rostlinného (nejčastěji řepkového) oleje, k uvolnění usazenin 

v palivové soustavě. Ty pokračují až k palivovému filtru, kde dochází k jejich koncentraci 

a později přicpání tohoto filtru. Dalším nákladem bylo turbodmychadlo s technologií 

variabilní geometrie lopatek VGT. Toto turbodmychadlo, které má svou životnost danou 

správným užíváním, zejména tedy jeho dochlazováním po delším působení motoru ve 

vysokých otáčkách, mělo v době počátku provozu vozidla na rostlinný olej již okolo 

180.000 km. Oproti provozu automobilu na naftu bylo při užívání rostlinného oleje (viz 

obr. 15) nutné starší turbodmychadlo častěji zbavovat usazenin. Toto je nejefektivnější 

provést mechanickým vyčištěním turbodmychadla, či vyčistěním na ultrazvuku (nepočítám 

zde s alternativou repase turbodmychadla). Nejčastějším a nejpravidelnějším servisním 
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úkonem u většiny motorových vozidel by měla být výměna motorového oleje. Jelikož je 

motor při provozu na palivo s vyšší hustotou a nižší výhřevností (viz tab. 1 na str. 3) 

nadměrněji zatěžován, měl by se poměrně zkrátit interval výměny motorového oleje pro vyšší 

životnost motoru samotného. V mém případě jsem interval výměny motorového oleje QG0 – 

15.000 km zkrátil o zhruba 30 % na 10.000km. 

 Během provozu Škody Octavia na směs rostlinného oleje a motorové nafty jsem najel 

50.000 km. V průběhu dvou let provozu jsem nezaznamenal žádné komplikace spojené 

s rostlinným olejem, vyjma jeho nadměrného tuhnutí při okolních teplotách nižších než -5 °C, 

což jsem řešil přídavkem vhodného aditiva. 

 Mým dílčím závěrem k tomuto vozidlu a provozu na takto upravené palivo je 

nenáročná údržba spojená s téměř totožnými jízdními vlastnostmi a finanční úsporou 

cca 20 až 25 %. 

 

 

Obr. 15 aplikace stolního oleje 1 

 

7.2  VW MULTIVAN 

 

 Jelikož jsem se chtěl v oblasti využívání biopaliv posunout dále a Škoda Octavia 

s turbodieselovým motorem, kterou jsem využíval jako své jediné vozidlo pro každodenní 

ježdění, nebyla dle mého názoru k mému zkoušení tím pravým kandidátem, rozhodl jsem se 

zakoupit vozidlo VW Multivan s naftovým pětiválcovým motorem o obsahu 2.4 litru (bez 
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turbodmychadla). Použitá technika nebyla u tohoto motoru nijak zvlášť vyspělá, motor si 

vystačil se vstřikováním do komůrky a s jednoduchými vstřikovacími tryskami DN0SD294.  

 Opět jsem započal se svou snahou o finanční úsporu, bez úprav agregátu, zcela 

obeznámen s možnými riziky i s náklady na odstranění případných potíží. Prvních 2000 km 

jsem využíval pouze čistého rostlinného oleje (viz obr. 16). Při normálním stylu jízdy jsem 

u tohoto motoru nezaznamenal žádné změny projevu. Jelikož kombinovaná spotřeba byla 

vždy okolo 9 ti litrů nafty na sto kilometrů, nepozoroval jsem změny ani v této oblasti. 

Spotřeba paliva, oproti pohonu na klasickou naftu vzrostla pouze při dálničních rychlostech, 

kdy byl motor permanentně vytočen ve vysokých otáčkách (maximální rychlost vozu je 

137 km/h). Poté byl rozdíl cca 20 % v neprospěch rostlinného oleje. Výsledkem provozu 

automobilu na rostlinný olej byla finanční úspora cca 30 % (započtena výměna palivového 

filtru a pryžových hadic). 

 

 

Obr. 16 aplikace stolního oleje 2 

 

 S výsledkem jsem byl sice spokojen, nicméně jen pro tento pokus jsem vozidlo 

nekupoval. Dalším záměrem bylo, provozovat vůz na směsici již využitých rostlinných olejů 

(jinak končících jako odpad) a výroba jednoduchého rafinačního zařízení. Toto zařízení se 

skládalo ze tří hlavních částí. 

První částí bylo síto z umělé tkaniny, umístěné na dřevěných nožkách, skrz které olej 

volně přetekl do nachystaných nádob. 
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V druhé části jsem olej z nádob přelil do upraveného kanystru (viz obr. 17), ve kterém 

se přes palivový filtr olej dále samovolně přefiltroval do 30 l plastové nádoby (viz obr. 18). 

 

 

Obr. 17 palivový filtr jako součást rafinačního zařízení 

 

 

Obr. 18 rafinační zařízení 
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Poslední částí bylo přenesení oleje do libovolných nádob přes 125 µ sítko (viz obr. 19). 

 

Obr. 19 nylonové sítko 125 mikronů 

 

 Provoz automobilu na toto palivo se vyznačoval zhoršenými studenými starty při 

nižších teplotách (což jsem řešil přídavkem aditiv a benzínu pro lepší tekutost směsi), 

permanentním zvýšením spotřeby o cca 15 až 20 % a vyšší kouřivostí. Nicméně finanční 

úspora byla po přepočítání nákladů ve výši 50 až 60 % oproti provozu na čistou naftu. 

 Během provozu automobilu na toto biopalivo jsem (nepočítám počáteční provoz na 

čistý rostlinný olej) najel cca 25.000 km, během kterých jsem vyměnil několik náhradních 

dílů, což ale mohlo být způsobeno i stářím vozidla a najetými kilometry (běžným 

opotřebením). Jednalo se zejména o vstřikovací trysky a palivové čerpadlo. Co bylo ale 

provozem na bio složku evidentně poškozeno, jsou žhavící svíčky (viz obr. 20), na kterých je 

dobře vidět nános karbonu, který se dále usazoval v motorovém sání. 

 

 

Obr. 20 žhavící svíčky při provozu na čistou bio složku – v porovnání s novými 
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Mým dílčím závěrem k tomuto vozidlu a provozu na takto upravené palivo je složitější 

a častější údržba vozidla, vzhledem k vysoké spotřebě pohonných hmot velice časté 

doplňování paliva, spousta času stráveného rafinací tohoto paliva a v neposlední řadě 

investice do výměny některých náhradních dílů. Celková finanční úspora byla cca 40 %. 

 

7.3  BMW 740i 

 

 Mou další a zatím poslední přímou zkušeností s alternativními palivy bylo zakoupení 

BMW 740i (model E38) s osmiválcovým motorem o obsahu 4litry, jako náhrada za vůz 

Škoda Octavia. Plánem byl provoz tohoto vysokoobjemového ale technicky jednoduchého 

motoru na LPG. Proto jsem vůz po pár týdnech od jeho koupě zavezl do firmy, která má 

v našem kraji s montáží LPG více než dvacetileté zkušenosti a vybral si systém. Volba padla 

na systém sekvenčního vstřikování plynu s řídící jednotkou polské firmy STAG (obr. 21), 

vzhledem k plastovému sání, vysokému výkonu motoru a ceně za systém včetně montáže 

toroidní nádrže (obr. 7, str. 21). 

 

 

Obr. 21 motor M60 v BMW 740i se systémem LPG Stag 
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Od montáže systému LPG mám ve dnech dokončování této bakalářské práce najeto 

cca 15.000km. Prozatímní dojmy jsou více než dobré. Systém je nastaven na automatické 

přepnutí z benzínu na LPG (obr. 22), jakmile teplota motoru dosáhne 35 °C (což šetří plynové 

vstřikovače a zároveň zajišťuje pravidelný chod motoru na benzín). Spotřeba při provozu na 

LPG se reálně navyšuje o cca 10 až 15 % a úbytek na výkonu je i díky vhodnému nastavení 

mapy řídící jednotky téměř neznatelný. Komfort tankování LPG je totožný s tankováním 

benzínu, neboť obě hrdla jsou umístěna v jednom místě. Při delších trasách a šetrnému stylu 

jízdy je možno na plnou nádrž najet až 550km, což nijak zvlášť neomezuje komfort cestování. 

 

 

Obr. 22 modul přepínání benzín/LPG v kabině vozu 

 

 Dílčím závěrem k pohonu mého vozu na LPG je výhledově bezproblémový provoz za 

jakýchkoliv okolních teplot, nevyžadující investice do náhradních dílů a se snížením 

provozních nákladů o cca 50 %.   

Pro mne jedinou nevýhodu spatřuji v nutné a finančně nákladné přestavbě vozu na 

alternativní pohon, kterou se ovšem podobný vůz může také zhodnotit. 
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8.  ZÁVĚR 

 

 Alternativní pohony nám, jako každodenním uživatelům našich vozidel, odkrývají 

nové možnosti. Nejen možnosti natankovat něco jiného, než na co jsme byli doposud zvyklí, 

ale také možnost významně se podílet třeba na zlepšení kvality života kolem nás. 

Jako majitelé vozidel se spalovacími motory si v dnešní době můžeme vybrat hned 

z několika variant pohonů, které jsem se v průběhu této práce snažil nastínit, včetně jejich 

kladů a záporů. V dnešní době existuje nepřeberné množství alternativních pohonů 

automobilů, které jsou schopny uspokojit téměř každého zákazníka. 

Zvolit můžeme například cestu bionafty do našich naftových vozů, při jejímž užívání 

nemusíme vynaložit drahocenné finance na nákladnou přestavbu vozu. 

Nemáme li vůz, nebo plánujeme li obnovu našeho vozového parku, existuje pro nás 

rovnou celá řada možností. S vyššími ročními nájezdy se pro nás jako ideální varianta jeví 

koupě vozu vybaveného pohonem na CNG již z výroby. 

Naopak, disponujeme-li již vozidlem, nebo náš benzín spalující vůz nehodláme měnit, 

lákavá může být varianta provozu na LPG. 

V případě, že nechceme investovat do přestavby vozu, nebo při koupi nového 

nechceme připlácet za přestavbu již z výroby, zkusit můžeme palivo E85, mísitelné 

v libovolném poměru. Pokud s ním budeme spokojeni, nabízí se drobná investice do přídavné 

jednotky, umožňující tankování ryze paliva E85, ideálně v občasné kombinaci s aditivy.  

Cítíme-li se být naopak pokrokoví, nebo bychom jen rádi zkusili něco úplně jiného, 

cestu nám otevírají hybridní, či rovnou elektrická vozidla. 

Variant je opravdu mnoho a ne vždy znamenají vysoké investice, nebo obavy, spojené 

s následným servisem vozidla. 

Je třeba si uvědomit, že ropa sloužící k výrobě paliv spotřebovávaných k pohonu 

standardních automobilů je také základním produktem pro výrobu plastů, některých léků, 

pesticidů a hnojiv. A tak je jen na nás, zda zkusíme vlastní propagací alternativních paliv 

přispět ke zlepšení ovzduší a tím i ke zkvalitnění našeho dosavadního života a životního 

prostředí, v němž budou vyrůstat naši potomci, nebo to vše necháme na „někom jiném“ 

a budeme nadále využívat zásob ropy, spotřebovávat benzín a naftu, které nejsou 

nevyčerpatelné. 
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