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ANOTACE 

 

Předložená diplomová práce je zaměřena na technicko-ekonomické porovnání 

alternativních agregátů osobních automobilů. Přibližuje možnosti, jak v dnešní době 

nahradit vznětové a zážehové motory. První část práce, která byla vypracována za pomoci 

odborné literatury, je vyhrazena pro teoretická východiska. Zabývá se spalovacími  

a alternativními agregáty pro osobní automobily. Dále se zaměřuje na metody, které budou 

použity v následné praktické části. 

Praktická část vychází z metod, které budou využity k technicko-ekonomickému 

porovnání spalovacích a alternativních motorů osobních automobilů. Celkově shrnuje 

srovnání z mnoha zkoumaných pohledů. Zabývá se posouzením, jestli je výhodnější 

automobil s klasickým benzínovým či naftovým motorem anebo automobil s alternativním 

agregátem.  

 

Klíčová slova: alternativní agregát, osobní automobil, motor, ropa 

 

 

SUMMARY 

 

This diploma thesis is focused on techno-economic comparison of alternative 

aggregates of personal automobiles. It brings closer options  how nowadays to replace 

diesel (compression ignition) and gasoline (spark ignition) engines. The first part, which 

was written out with the help of literature, is reserved for the theoretical background. It 

deals with combustion and alternative aggregates for personal automobiles. It also focuses 

on methods that will be used in the practical part. 

The practical part is based on the methods that will be used to techno-economic 

comparison of combustion and alternative automobile engines. Overall summarizes the 

comparison of many surveyed views. It deals with the assessment whether it is preferable 

classic car with a gasoline or diesel engine or car with an alternative unit. 
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1. Úvod 

Automobily jsou neodmyslitelnou součástí dnešního světa. Jejich všudypřítomnost 

velkým způsobem změnila člověka, ale i jeho chování. Silniční doprava do značné míry 

ovlivnila krajinu kolem nás a řadíme ji mezi stěžejní odvětví ekonomiky. 

Člověk je schopen využívat dopravní prostředky k přesunu z místa na místo. Nemusí 

přepravovat pouze sám sebe, ale může transportovat další osoby, věci a materiály. Značná 

úspora času a sil, které by jinak musel vynaložit na pěší přesouvání, přispěla k obrovskému 

civilizačnímu růstu. Tyto úspory mohl využít v jiných sférách a zvyšovat tak životní 

úrovně lidstva, ale vše má své pro a proti. [2]  

Dnes využívá, až na výjimky, každý automobil ropné produkty, které jsou 

neobnovitelné. Vzhledem k vývoji v poslední době vyplývá, že jejich zásoby jednoho dne 

dojdou.  

Římský klub sice v roce 1972 stanovil, že ropa dojde do 20 let, ale jejich prognóza jim 

hrubě nevyšla. [13] Nedávná studie IEA stanovila zásoby ještě na dalších 200 let, což 

představuje zhruba 6,5 bilionů barelů potenciálně těžitelné ropy. Otázkou však zůstává, 

s jak vysokými náklady se vytěží. [20] I tak se bude muset redukovat obrovský odběr 

ropných společností, abychom nemuseli řešit problém vytěžení ještě dříve, než na kdy je 

předpovídáno.  

Dalším velkým tématem jsou emise. Tvoří se při spalování paliva a dopomáhají tak 

například skleníkovému efektu a vytváření smogu, které negativně ovlivňují naší planetu. 

To je pouze jeden z mnoha problémů, který je způsobován výfukovými plyny.  

Úkolem celé společnosti je minimalizovat nebo úplně zastavit kontaminaci látek 

způsobujících jeho znečištění, jelikož dnes žijeme v době, kdy příroda už není schopna 

odpovídajícím způsobem absorbovat znečištění pocházející z těžby a spotřeby fosilních 

paliv. Míra znečištění již přesáhla absorpční schopnosti prostředí. Přesná hranice znečištění 

neexistuje, ale zdá se, že lidstvo už určitou hranici svým počínáním překročilo. Planeta 

Země je stále obyvatelná, ale jestli bude pokračovat současný trend, dojde k zániku lidstva 

v honbě za ekonomickým blahobytem, protože nikdo není schopen určit únosnou míru 

znečišťování životního prostředí.  
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Jelikož si celá společnost uvědomuje dopady svého jednání a zvažuje co největší 

možné zmírnění nepříznivých vlivů na životní prostředí, se výrobci automobilů  

a výzkumné instituty začali zabývat způsobem jak omezit nebo zcela zamezit využití 

ropných produktů. 

Jednou z možností jak šetřit ropou a chránit životní prostředí by bylo nahrazení 

vznětových a zážehových motorů alternativními agregáty. Toto stále častěji diskutované 

téma je náplní předkládané diplomové práce, kde je hlavní cíl zaměřen na technicko-

ekonomické porovnání těchto alternativ, které by mohly pro budoucnost znamenat 

zamezení celkových negativních dopadů.  
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2. Teoretická východiska 

2.1 Metodologie 

Metodologie se zabývá systematizací, posuzováním a navrhováním strategií a metod 

použitých k výzkumu. [36] 

Pro dosažení uvedeného cíle diplomové práce bude metodický postup následující: 

1. SBĚR DAT - jako první se provede sběr dat a to dvěma způsoby - pozorováním  

a dotazováním. 

2. SELEKCE - dále se uskuteční výběr potřebný k analýze. 

3. ANALÝZA - následná analýza umožní vyhledat potřebná data k porovnání. 

4. KOMPARACE - stanoví rozdíly měření, zjistí a rozebere dosažené hodnoty. 

5. EXPERIMENT - jeho účelem bude ověřit nebo vyvrátit určitý poznatek. 

6. VYHODNOCENÍ - bude konečnou fází výše uvedených metod, celkově shrne  

a ohodnotí získané výsledky. 

Výše uvedené metody budou následně použity v praktické části k technicko-

ekonomickému posouzení alternativních agregátů osobních automobilů.  

2.2 Spalovací motory 

Spalovací motor vznikl v 19. století jako výsledek snahy inženýrů nahradit parní 

energii. Parní stroj byl dvoudobý nebo dvojčinný a přeměna energie z tepelné na 

mechanickou probíhala mimo pracovní prostor stroje. Ve válci probíhala jen expanze 

 a výfuk. Konstrukčně z parního stroje vycházel motor spalovací, který měl být účinnější. 

Základní problém byl, kde bude vhodný nosič tepelné energie, paliva. Dalším problémem 

bylo, jak upravit pracovní oběh, aby spalování probíhalo v pracovním prostoru, tedy ve 

válci. Proto první výtvory byly jen pokusy a zkoušení, jak postavit správně fungující 

spalovací motor. [8] 
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Patent na první spalovací motor byl vydán Švýcarovi Issacovi de Rivazovi           

v roce 1807. Rivaz se považuje za vynálezce takzvaného plynového děla, které bylo 

umístěno na čtyřkolový vozík, kde jeho píst napojil na převody s jedním z kol. Když pak 

pomocí elektrické jiskry plynovou směs zapálil, píst vylétl a roztočil kolo. Pohyb se 

přenesl na podvozek vozíku a ten se působením síly rozjel. Rivaz ještě nedokázal ovládat 

toto vozidlo, proto se pohybovalo pouze v jednom směru.   

Rok 1860 je považován za počátek vzniku spalovacích motorů. Belgičan Jean Lenoir 

sestrojil dvoutaktní spalovací motor, který poháněl svítiplyn. Automobil s dvoutaktním 

motorem dosahoval průměrné rychlosti 6 km/h. Tento motor dal základ dalším 

konstruktérům, kteří se pokoušeli o spalovací motor, jenž by byl poháněn kapalnou směsí. 

V roce 1867 Nicolas August Otto představil na světové výstavě v Paříži jednoválcový 

motor. Měl třetinovou spotřebu plynu, ale byl hlučnější a méně konkurence schopný 

v konstrukci a spolehlivosti. N. A. Otto si nechal roku 1877 patentovat čtyřtaktní motor se 

zvýšeným kompresním poměrem, zážehový motor tohoto principu se dodnes označuje jako 

„Ottův motor“. Navíc roku 1884 N. A. Otto zdokonalil elektrické zapalování, zavedením 

nízkonapěťového magneta, kvůli kterému došlo k přechodu na spalování kapalných paliv.  

Němečtí mechanici Gottlieb Daimler a Karl Benz mají pravděpodobně největší zásluhu 

na dnešní podobě motoru. G. Daimler si v roce 1885 nechal patentovat vozidlo poháněné 

plynovým a benzínovým motorem. V témže roce si K. Benz nechal patentovat vozidlo 

poháněné benzínovým motorem. Tyto dvě vozidla sloužila jako odrazový můstek  

pro sestrojení skutečného motorového vozidla. První vysokotlaký spalovací motor se 

samočinným zážehem byl vytvořen v roce 1897. Vynálezcem tohoto typu vysokotlakého 

motoru je Rudolf Christian Karl Diesel, po kterém je motor pojmenován jako Dieselův. 

Hnací látkou motoru bylo tekuté těžké palivo. Po jeho vytrysknutí do spalovací komory 

docházelo k zážehu. Tepelná energie u dieselového motoru byla využívána dvakrát 

účinněji než u nejlepšího parního stroje. [14] 

Dnešní spalovací motor se považuje za tepelný stroj, který vnitřním nebo vnějším 

spálením paliva mění chemickou energii na energii tepelnou, která je dále přeměněna na 

mechanickou energii vlivem na píst, anebo lopatky turbíny. Ke spalování paliva dochází 

buď přímo uvnitř stroje anebo v oddělené části. Spalovacích motorů se nejvíce využívá  

v mnoha transportních a mobilních mechanizačních prostředcích. 
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2.3 Rozdělení spalovacích motorů 

2.3.1 Podle zapálení směsi 

a) Zážehové motory: zápalná směs se zapaluje elektrickou svíčkou, vytvořenou 

mezi kontakty zapalovací svíčky, tento způsob využívají benzínové a plynové 

motory. 

b) Vznětové motory: zápalná směs se vzněcuje vlivem teploty vzniklé stlačením 

náplně válce, která je vyšší než teplota samozápalu paliva, tento způsob 

využívají naftové motory. 

2.3.2 Podle druhu paliva 

a) Benzínové motory: používají se pro pohonné jednotky osobních automobilů  

a jiných menších vozidel, lehčí pracovní stroje a ruční motorové nářadí. 

b) Naftové motory: používají se pro pohonné jednotky osobních i nákladních 

silničních vozidel, traktorů a těžších stavebních strojů. 

c) Plynové motory: jako palivo se používá propan – butan, zemní plyn nebo 

vodík. 

2.3.3 Podle způsobu plnění válců 

a) Nepřeplňované: válce motoru nebo kliková skříň se plní nasáváním vzduchu  

o atmosférickém tlaku. 

b) Přeplňované: válce motoru se plní zápalnou směsí nebo vzduchem s vyšším 

tlakem než atmosférickým, přeplňování se využívá u zážehových i vznětových 

motorů, ke zvýšení tlaku slouží kompresor nebo plnící dmýchadlo. 

2.3.4 Podle způsobu chlazení 

a) Chlazené vzduchem: z ochlazovaných ploch se teplo odvádí vzduchem, aby 

se účinek zvýšil.  
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b) Chlazené kapalinou: z ochlazovaných ploch se teplo odvádí prostřednictvím 

kapaliny, která proudí kolem stěn spalovacího prostoru motoru.  

2.3.5 Podle uspořádání válců 

a) Řadové 

b) Vidlicové 

c) S protilehlými válci 

d) Hvězdicové 

e) Zvláštní provedení 

f) S protiběžnými písty 

2.3.6 Podle pracovního oběhu 

a) Čtyřdobé: pracovní oběh probíhá ve čtyřech po sobě následujících zdvizích 

pístu. 

b) Dvoudobé: pracovní oběh probíhá ve dvou následujících zdvizích. [8] 

2.4 Princip činnosti spalovacího motoru 

2.4.1 Čtyřdobý zážehový motor 

Ve čtyřdobém motoru probíhají procesy, které se pravidelně opakují po každých dvou 

otáčkách klikové hřídele. Jeden pracovní oběh motoru se skládá ze čtyř zdvihů pístu. 

Čtyřdobý zážehový motor má většinou v každém válci jeden sací a jeden výfukový ventil. 

Sací ventil ovládá vstup a plnění válce zápalnou směsí, výfukový ventil ovládá vypouštění 

spalin z válce. Při jednotlivých zdvizích pístu probíhají následující činnosti: 

1) Sání – začíná při pohybu pístu z horní do dolní úvratě při otevřeném sacím 

 a uzavřeném výfukovém ventilu. Když je píst dole, prostor nad ním se zvětšuje, 

tlak ve válci klesá a vzniká podtlak 0,8 MPa. Rozdílem tlaků ve válci  
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a v atmosféře začne vnější vzduch proudit přes filtr do karburátoru. Po smíšení 

s palivem vstupuje zápalná směs přes sací ventil do prostoru ve válci. 

2) Stlačení – směs začíná v dolní úvrati a končí v úvrati horní. Oba ventily jsou 

uzavřeny, prostor ve válci se při pohybu pístu zmenšuje a tím se zápalná směs 

stlačuje. Tlak se zvýší až na 1,07 MPa. Teplota směsi vzroste na 320 až 380 °C. 

Nesmí se však překročit teplota, při které se palivo samovznítí.  

3) Výbuch – před horní úvratí pístu přeskočí na elektrodách zapalovací svíčky jiskra 

a stlačená směs se v kompresním prostoru zapálí a rychle vyhoří. Teplota ve válci 

krátkodobě stoupne až na 2000 °C a přetlak plynu na 3 MPa a více. Uzavřeny jsou 

oba ventily. Rozpínající se plyn při hoření stlačuje píst směrem do dolní úvratě. 

Jedině při této době motor koná práci.     

4) Výfuk – začíná v dolní úvrati a končí v horní. Otevřeným výfukovým ventilem 

odchází zplodiny do výfukového potrubí a přes tlumič výfuku do ovzduší. Tlak ve 

válci postupně klesá až na atmosférický tlak a když píst dosáhne horní úvratě, 

dojde k zavření výfukového ventilu a otevře se ventil sací a začne nový pracovní 

oběh. [5] 

 

Obrázek 1: Fáze čtyřdobého zážehového motoru 

Zdroj [24] 
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2.4.2 Dvoudobý zážehový motor 

Při pracovním oběhu dvoudobého zážehového motoru probíhá v první fázi sání  

a komprese, ve druhé pak expanze a výfuk. 

Pro dvoudobý zážehový motor s plněním ze skříně motoru je typické, že v činnosti je 

prostor nad pístem i pod pístem a kliková skříň je uzavřena hermeticky. 

Při první době se píst pohybuje z dolní úvratě do horní. V utěsněné klikové skříni se 

při pohybu pístu vzhůru zvětšuje objem a vzniká podtlak. Další pohyb pístu otevře sací 

kanál a zápalná směs proudí do klikové skříně. Výfukový kanál a přepouštěcí kanál jsou 

při pohybu pístu nahoru uzavřeny. V prostoru nad pístem se stlačuje směs tlakem až na  

1,4 MPa, která sem byla přivedena v předchozí fázi. Stlačování směsi probíhá nad pístem, 

pod pístem se směs nasává do klikové skříně. 

Při druhé době je píst tlačen z horní úvratě do dolní úvratě. Spodní pravá strana pístu 

uzavře sací kanál a směs uzavřená v klikové skříni se začne stlačovat, přeskočí jiskra, 

nastává zážeh a expanze. Další pohyb pístu dolu otevře horní hranou výfukový kanál  

a zplodiny hoření svým přetlakem prudce unikají z válce. Hned po klesnutí tlaku plynu ve 

válci levá horní hrana pístu otevírá i připouštěcí kanál a připravená směs stlačená v klikové 

skříni proudí do pracovního prostoru válce a před sebou vytlačuje zplodiny hoření. Tento 

pracovní oběh se opakuje. [8] 

 

Obrázek 2: Fáze dvoudobého zážehového motoru 

Zdroj [24] 
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U dvoudobého motoru probíhá pracovní oběh za jednu otáčku klikové hřídele. Písty 

a kanály zajišťují rozvod zápalné směsi, které jsou vytvořeny v klikové skříni a ve válci 

motoru. Dvoudobé motory mají v porovnání se čtyřdobými menší výkon a horší účinnost 

spalování zápalné směsi. [8] 

2.4.3 Čtyřdobý vznětový motor 

Vznětové neboli naftové motory tvoří druhou hlavní skupinu pístových spalovacích 

motorů. Jsou mezinárodně označovány jako diesel. 

Při jednotlivých zdvizích pístů probíhají tyto činnosti: 

1) Sání – vzniká při pohybu pístu z horní do dolní úvrati, když je otevřený sací ventil 

a uzavřený výfukový ventil. Do válce se nasává čistý vzduch, který musel projít 

čističem vzduchu, aby se zbavil nečistot. 

2) Komprese – počátek je v dolní a konec v horní úvrati. Při zdvihu pístu jsou oba 

ventily uzavřeny. Nasátý vzduch se stlačí v poměru 1 : 12 – 1 : 20, což odpovídá 

tlaku 3 – 4 MPa na konci stlačování. Teplota stlačeného vzduchu se ohřeje až na 

800 °C. 

3) Expanze – nastává krátce po vstříknutí nafty do válce těsně před horní úvratí při 

zavřených ventilech. Přetlak vstřiku je mezi 11,5 až 19,5 MPa. Palivo rozprášené 

v proudu horkého vzduchu vytvoří zápalnou směs, která se začne okamžitě 

vzněcovat. Tlak plynů prudce vzroste díky hoření paliva a píst je stlačován do 

dolní úvratě. Tato doba je pracovní. Při hoření stoupne teplota až na 2200 °C  

a tlak ve válci se zvýší na 5,8 – 7,8 MPa. 

4) Výfuk – začátek je v dolní a končí v horní úvrati. Otevřeným výfukovým 

ventilem odcházejí zplodiny hoření do výfukového potrubí a dále do ovzduší. 

Pracovní oběh čtyřdobého vznětového motoru proběhne za dvě otáčky klikového 

hřídele, což jsou čtyři zdvihy pístu a potom se celý tento proces opakuje. [5] 
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Obrázek 3: Fáze čtyřdobého vznětového motoru 

Zdroj [24] 

2.4.4 Dvoudobý vznětový motor 

U dvoudobého vznětového motoru probíhají dva takty najednou jako u motoru 

dvoudobého zážehového. Tento druh motoru se často konstruuje jako přeplňovaný. Hlava 

pístu disponuje jedním nebo více výfukovými ventily. Směs vzduchu a oleje vcházejí 

otvory, které se odkrývají krátce předtím, než píst dosáhne dolní úvrati. 

Plnící otvory i výfukový ventil jsou nejprve odkryty při pohybu pístu ze spodní úvrati, 

ale výfukový ventil je uzavřen krátce předtím, než píst zakryje zcela plnící otvory. Tím se 

dosáhne mírného přetlaku ve válci. Vzduch je dále stlačován pístem, který se tím prudce 

zahřívá. Krátce před dosažením horní úvrati dochází ke vstřiku paliva a jeho vznícení, 

vzniklé zplodiny tlačí píst k dolní úvrati. Ještě předtím, než píst odkryje plnící otvory, 

dochází k otevření výfukového ventilu a zplodiny začínají unikat z prostoru válce  

a po odkrytí otvorů jsou vytlačovány čerstvým vzduchem. 

Dvoudobé vznětové motory se obvykle používaly u lokomotiv a jako motory u lodí. 

V lokomotivách pracovaly nehospodárně, neboť jejich pracovní cyklus je v tomto použití 

značně proměnlivý. Pokud je však zatížení stálé, pracují s vysokou účinností. [8] 

V současné době jsou kromě zmiňovaných spalovacích motorů v automobilech 

využívány motory s alternativními pohony, například už běžně využívané hybridní motory. 

Začínají se objevovat také moderní elektromobily, které jsou sestrojovány z důvodu 

zmenšování negativního vlivu na životní prostředí, především snížení emisí a také z obavy 

vytěžení všech ložisek ropy.  
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3. Charakteristika alternativních pohonů 

motorů osobních automobilů 

Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným problémům se znečišťováním 

životního prostředí začali lidé před dvaceti lety hledat alternativní zdroje energie. Šlo jim  

o pohon, který bude méně škodlivý vůči životnímu prostředí a zároveň zaručí, že doprava 

v budoucnu z planety nevymizí. [7]  

V automobilovém průmyslu lze využít několik alternativních pohonů.                    

Mezi nejdůležitější patří pohony plynové, elektrické, hybridní a vodíkové. Než se však 

budou moci tyto alternativy prosadit, budou se muset vyřešit otázky výkonu, trvanlivosti, 

dojezdu a nákladů.  

3.1 Pohon ropným plynem LPG 

LPG neboli zkapalněný propan-butan se využívá jako palivo pro motorová vozidla. 

Vzniká jako vedlejší produkt při zpracování ropy. Využívání LPG u motorových vozidel je 

z technického hlediska ověřené a bezproblémové. Je možná dodatečná montáž do 

sériového vozidla, u naftových motorů je nutná přestavba na plynový zážehový motor.  

Pozitiva pohonu na LPG jsou příznivá cena paliva a výfukové plyny obsahující méně 

škodlivin. V porovnání se zážehovými motory mají o 5% nižší výkon a cca o 10% vyšší 

spotřebu. LPG však nepředstavuje dlouhodobé řešení problémů v oblasti automobilového 

průmyslu. Spalováním vznikají stejné znečišťující látky jako u nafty a benzínu, je jich však 

o něco méně, ale hlavně se nejedná o obnovitelný zdroj energie.  

Klady: 

 Nízké provozní náklady – ve srovnání se spalovacími motory jsou náklady na 

provoz až poloviční. 

 Nízké emise – produkují méně škodlivin než vozidla s klasickými palivy. 

 Technické vlastnosti motoru – má tišší chod a je méně mechanicky namáhán. 
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 Infrastruktura – poměrně hustá síť plnících stanic LPG, v současnosti 

v provozu asi 580 v České republice. 

 Finanční výhody – osvobozen od silniční daně. 

Zápory: 

 Vyšší náklady – počáteční investice do přestavby na LPG, cena se liší 

v závislosti na použití systému mezi 10 000 – 40 000 Kč. 

 Vyšší spotřeba – spotřeba paliva se zvýší až o 10%. 

 Zhoršení komfortu – zmenšení zavazadlového prostoru a zmenšení výkonu  

až o 5% u osobních automobilů. 

 Dostupnost – vazba LPG na ropu, kde nejsou tak velké zásoby, jako je to  

u zemního plynu. [16] 

3.2 Pohon zemním plynem CNG 

Světové zásoby zemního plynu jsou tak obrovské, že k jejich vyčerpání, by mohlo 

dojít až za více jak 150 let. Zemní plyn CNG se považuje za perspektivní alternativní 

palivo. Lze ho využít v lehce upraveném zážehovém motoru. Zemní plyn je fosilním 

palivem, při jehož spalování se také uvolňují škodliviny, ale v daleko menší míře. 

Je zapotřebí speciálního zásobníku plynu a vstřikovacího systému. Použitím 

katalyzátoru má však vůz s pohonem na CNG šanci splnit kalifornský emisní standard pro 

automobily s mimořádně nízkými emisemi ULEV. Na zemní plyn jezdí přes milion 

automobilů na celém světě.  
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Obrázek 4: Pohon zemním plynem CNG 

Zdroj [23]  

Klady: 

 Nízké provozní náklady – ve srovnání se spalovacími motory jsou náklady na 

provoz až poloviční. 

 Nízké emise – produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickými 

palivy. Rovněž vliv na skleníkový efekt je u plynových motorů menší 

v porovnání s benzínem či naftou. 

 Technické vlastnosti motoru – vnitřní části nejsou zanášeny karbonovými 

nečistotami, z čehož plyne delší životnost celé motorové soustavy. 

 Bezpečnost provozu – zemní plyn oproti benzínu, naftě a LPG je lehčí než 

vzduch. Zápalná teplota je oproti benzínu dvojnásobná. Tlakové nádrže jsou 

vyrobené z oceli, hliníku, nebo kompozitu a jsou bezpečnější než benzínové 

nádrže. 

 Distribuce plynu – zemní plyn je přepravován vybudovanými plynovody 

k uživateli, jeho používáním se snižuje počet nákladních cisteren s kapalnými 

palivy. 
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 Zásoby – jsou mnohem větší, než je tomu u ropy. 

 Finanční výhody – osvobozen od silniční daně. 

Zápory: 

 Vyšší náklady – na pořízení vozidla, na přestavbu na plyn, ale také výstavba 

plnících stanic. 

 Nedostatečná infrastruktura – každé alternativní palivo, které se snaží 

konkurovat tradičním pohonným hmotám, trpí neexistencí dostatečné 

infrastruktury potřebné k rozšíření jeho užití. Jedná se hlavně o problém 

malého počtu plnících stanic. 

 Zhoršení komfortu – zmenšení zavazadlového prostoru v případě umístění 

tlakové nádoby do tohoto prostoru. U přestavovaných vozidel na zemní plyn se 

snižuje výkon. 

 Bezpečnostní opatření – při garážování a opravách. [17] 

3.3 Hybridní pohon 

Označuje se tak kombinace několika zdrojů energie pro pohon jednoho dopravního 

prostředku. Nejčastěji je využívána kombinace elektrické a jiné trakce, jako je tomu  

u hybridního automobilu, kde se kombinuje elektromotor se spalovacím motorem. 

Hybridní pohony využívají především výhod jednotlivých pohonů při různých pracovních 

úkonech vozidla. Setkáváme se s nimi nejčastěji v železniční a silniční dopravě. 

Mezi již ověřené hybridní pohony se řadí kombinace spalovacího motoru 

s elektromotorem a akumulátorem. Nazýván jako sériový hybridní pohon. Tento sériový 

pohon je vhodný na krátké vzdálenosti, jako je například jízda po městě.  

Je poháněn stejnosměrným točivým strojem, který je napájen jako elektromotor 

elektrickou energií z akumulátoru.  

Vozidlo disponuje dvěma spojkami, jedna S1 spojuje spalovací motor 

s elektromotorem a druhá S2 elektromotor s převodovkou. Při jízdě na elektrickou energii 

je spojka S1 rozpojená. Při jízdě na delší vzdálenost, při potřebě větší akcelerace nebo při 
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plném zatížení, zajišťuje pohon spalovací motor. Pokud se vozidlo pohybuje pomocí 

spalovacího motoru, tak se výkon přenáší prostřednictvím spojky S1 a S2 na převodovku. 

Stejnosměrný elektrický točivý stroj v této chvíli mění svojí funkci a pracuje jako 

generátor stejnosměrného proudu, takto získaná energie je přivedena do akumulátoru. Při 

brzdění se spojka S1 rozpojí, tím je odpojen spalovací motor a generátor vytváří 

elektrickou energii pro dobíjení akumulátoru ze setrvačné energie vozidla. 

 

Obrázek 5: Hybridní pohon Toyota 

Zdroj [35] 

U hybridního pohonu je možno využívat výhody jednotlivých pohonů.                         

U elektromotoru nízkou hlučnost, žádné výfukové zplodiny a vysokou účinnost až 90%.    

U pohonu spalovacím motorem velký dojezd vozidla, ve střední a vyšší oblasti otáček 

vysoký točivý moment a možnost jízdy vysokou rychlostí. Mezi největší výhodu tohoto 

kombinovaného pohonu patří možnosti využití jednotlivých pohonů v oblasti nejvyšší 

účinnosti, což zajišťuje snížení spotřeby energie. Nevýhodou jsou vysoké pořizovací 

náklady, zvýšení hmotnosti vozidla o hmotnost akumulátoru a zmenšení úložných prostor 

ve vozidle.  
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Klady: 

 Nízké provozní náklady – ve srovnání se spalovacími motory, díky využívání 

elektromotoru. 

 Tichý provoz – tento typ pohonu má tišší provoz než je to u klasických motorů. 

 Technické vlastnosti motoru – vysoká účinnost, využívá systém pro rekuperaci 

kinetické energie, který pak dopomáhá při rozjíždění a předjíždění. 

 Nízké emise – provozní emise u těchto typů motorů jsou velmi nízké. 

 Finanční výhody – osvobozen od silniční daně. 

Zápory: 

 Vyšší náklady – na pořízení tohoto druhu pohonu. 

 Hmotnost vozidla – zvýšená hmotnost vozidla o hmotnost akumulátoru. 

 Motor – vyšší složitost, vyšší poruchovost a vyšší náklady na opravu. [11] 

3.4 Elektromobily 

Elektromobily jsou vozidla, která využívají elektrický pohon. Jsou poháněna 

elektromotorem a jako zdroj energie využívají obvykle akumulátor, který musí být před 

jízdou nabit. Na jeho kapacitě závisí dojezdová vzdálenost. Elektromotor poskytuje vysoký 

kroutivý moment prakticky od nulových otáček, proto nemusí mít tak vysoký výkon jako 

spalovací motor, který má nejvyšší točivý moment až při několika tisících otáčkách za 

minutu. Účinnost elektromotoru i dobíjení akumulátoru dosahuje až 90 %. Ke zvyšování 

využití energie dochází rekuperací, v běžném provozu až o 25 %. 

Elektromobily neprodukují svým provozem žádné výfukové plyny, což je v dnešní 

době velkým plusem pro životní prostředí. Nevýhodou je vysoká nákupní cena, nižší 

dojezdová vzdálenost a delší doba potřebná pro nabíjení.  
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Klady: 

 Nízké provozní náklady – ve srovnání se spalovacími motory jsou náklady na 

provoz až třetinové. 

 Tichý provoz – tento typ pohonu má velmi tichý provoz, plní hlukové emisní 

limity s velkou rezervou. 

 Technické vlastnosti motoru – maximální kroutící moment je k dispozici  

již od nulových otáček. Motor reaguje na sešlápnutí plynu okamžitě, rozjezd 

vozidla je plynulý, nehrozí zhasnutí motoru při rozjezdu. 

 Nízké emise – provozní emise u těchto automobilů jsou nulové. 

 Bezpečnost provozu – elektrický pohon sebou také nese eliminaci vznícení 

automobilu v důsledku havárie či poškození palivového systému. 

 Servisní a údržbové náklady – elektrická jednotka sebou nese jednodušší, 

rychlejší a méně nákladné servisní prohlídky. Není třeba výměny například 

klínového řemene, oleje, zapalovacích svíček, výfukového potrubí, 

katalyzátoru a dalších. 

 Finanční výhody – osvobozen od silniční daně. 

Zápory: 

 Vysoká cena – minimálně dvojnásobně dražší než stejně velká a vybavená 

vozidla se spalovacími motory. 

 Krátký dojezd – výhradně určeny pro městský provoz. Dojezd je maximálně 

150 kilometrů v ideálních podmínkách, tedy bez topení a klimatizace. 

 Zdlouhavé nabíjení – z běžné zásuvky se automobil plně nabije nejméně  

za šest hodin. Stojan rychlodobíjení to zvládne do hodiny, ale kvůli vysoké 

náročnosti na kapacitu rozvodné sítě může být umístěn jen na vybraných 

místech. 
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 Chybějící podpora státu – některé země podporují nákup elektromobilu, 

v České republice toto zatím zavedeno není. Uživatelům neplynou žádné 

výhody z používání v podobě slev na dani nebo dotace. Z platby silniční daně 

jsou však zákonem osvobozena vozidla do celkové hmotnosti 12-ti tun, která 

využívají elektrický pohon. [17] 

3.5 Rekuperace kinetické energie 

Regenerativní brzdění umožňuje přeměnu mařené kinetické energie na takovou formu 

energie, kterou je možno uchovat a později znovu využít. Nejčastěji bývá kinetická energie 

automobilu přeměňována na elektrickou a uchovávána například v bateriích. U klasických 

automobilů dochází při brzdění k znehodnocování kinetické energie vozidla a její přeměně 

na tepelnou energii, která je vytvářena třecími brzdami. Pro tyto účely se využívají 

klasické kotoučové či bubnové brzdy. Nicméně oba tyto druhy brzd přeměňují kinetickou 

energii na tepelnou, bez jejího dalšího možného využití. Dokonce je nutné tuto tepelnou 

energii z brzd odvádět, neboli brzdy chladit.  

Z dnešního pohledu je takové počínání neekonomické a neekologické, proto výrobci 

automobilů přicházejí s více či méně sofistikovanými systémy pro rekuperaci brzdné 

energie. Nejčastěji je pohybová energie vozidla uchovávána ve formě elektrické energie 

prostřednictvím baterií a kondenzátorů, nebo jako kinetická energie prostřednictvím 

setrvačníku. Tyto systémy jsou jinak nazývány jako KERS. [22] 

Jsou také součástí monopostů ve Formuli 1, kde by měli svou účinností zatraktivnit 

závody. Při využití KERS u formule lze dosáhnout krátkodobého zvýšení výkonu  

až o 60 kW na 6,7 sekundy v každém kole, což jezdcům může pomáhat při předjíždění.[26] 

Při regenerativním brzdění přeměňují normální vozidla svoji pohybovou energii na 

později využitelnou elektrickou energii. Ta je buď rovnou spotřebovávána na provoz 

vozidla, nebo může být ukládána do akumulátorů. Při deceleraci se posiluje funkce 

alternátoru, který mechanickou energii přeměňuje na elektrickou. Při zpomalování 

alternátor jednoduše odebírá více mechanické energie, čili brzdí, a tím vytváří přebytek 

napětí, který je dále využíván nebo uchován.   
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Při akceleraci nebo ustálené jízdě je tomu naopak, alternátor v tomto případě může 

pracovat s nižší zátěží, krátkodobě může i dokonce vyrábět méně elektrické energie než  

je pro provoz vozidla zapotřebí. V tomto případě se energie odebírá z akumulátoru,  

tím se ulehčí práce spalovacímu motoru a uspoří se palivo. [22] 

3.6 Vodíkový pohon 

Vodík je předmětem současného intenzivního zkoumání jako potenciální palivo  

pro motorová vozidla. Použití vodíku jako motorového paliva není omezeno pouze na 

palivové články, ale vodík je perfektní i pro klasické benzínové motory. Díky mnohem 

menším nákladům na spalovací motory v porovnání s palivovými je zřejmé, že varianta 

spalování vodíku bude preferovanějším řešením do doby výrazného snížení nákladů 

palivových článků nebo zvýšení jejich účinnosti energetické přeměny. Problémem však  

je bezpečnost a cena vozidel s přímým spalováním vodíku. [11] 

Je potřeba zdůraznit, že vodík není energetickým zdrojem, ale nosičem energie.  

Pro hlavní výrobu vodíku prostřednictvím elektrolýzy je potřeba elektřiny. Obdobně jako  

u elektřiny, výhody užití vodíku jako paliva jsou bezpečnost zásobování a nulová tvorba 

skleníkových plynů.  

Vodík jako budoucí rozšířený energetický nosič má výhody, že může být vyráběn 

z různých energetických zdrojů a lze ho skladovat. Hlavním pozitivem je, že nabízí cestu 

k decentralizovanému energetickému trhu na bázi nefosilních paliv. 

Jedinými zplodinami, které unikají do okolního prostředí, jsou vodní páry. Palivové 

články vyrábějí elektrickou energii za pomoci vodíku a kyslíku. Využívají řízené fyzikální 

reakce obou plynů, která je závislá na výměně protonů. Potřebný kyslík se získává přímo 

z ovzduší a stlačený vodík je nutné mít ve speciální nádrži. Nevýhoda zatím je, že vodík je 

získáván chemickou přeměnou z uhlovodíkových paliv, a sice v jednotce přímo spojené 

s palivovým článkem. To představuje technickou komplikaci, snížení účinnosti, zvýšení 

hmotnosti a další problémy. Ty nejsou však neřešitelné a pracuje na nich řada velkých 

automobilek jako General Motors, Ford, Honda a Mitsubishi.  

Je zřejmé, že potenciální výhody vodíku jako motorového paliva budou dosaženy po 

dalším technologickém vývoji palivových článků a zásobníků vodíku a také po nákladných 



Bc. Jakub Černý:  Technicko-ekonomické porovnání alternativních agregátů osobních automobilů 

2015       20 

    

investicích do výroby vodíku a jeho distribuce. Zatímco ostatní alternativy jsou využívány 

již v existujících vozidlech, vodík zatím stojí na startovní čáře, co se týká úplného využití u 

osobních automobilů. Jedná se rozhodně o nejnadějnější alternativu ke klasicky 

poháněným vozidlům benzínem a naftou. Bude trvat ještě roky, než dojde k plně 

komerčnímu využití. Vývoj technologií vodíku a palivových článků závisí  

na investicích automobilového průmyslu v řádech stovek milionů eur.  

Klady: 

 Nízké provozní náklady – ve srovnání se spalovacími motory jsou náklady 

nízké. 

 Tichý provoz – tento typ pohonu má velmi tichý provoz. 

 Technické vlastnosti motoru – vodík je třikrát efektivnější než benzín a jiná 

fosilní paliva. Palivové články mají životnost až desítky let. 

 Nízké emise – provozní emise u těchto automobilů jsou nulové. 

 Obnovitelný zdroj – vodík je obnovitelným zdrojem a tudíž se nedá vyčerpat. 

Zápory: 

 Vysoká cena – je o dost dražší než automobil s klasickým spalovacím 

motorem. 

 Výroba – je velmi drahá a energeticky náročná, musí se například používat 

fosilní paliva, aby se oddělil vodík od kyslíku. 

 Skladování – vysoké bezpečnostní požadavky na uskladnění a přepravu. 

 Bezpečnost – vodík je hořlavý a výbušný. [17] 
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4. Technicko-ekonomické posouzení 

alternativních agregátů osobních 

automobilů  

Tato část je praktická a zabývá se technicko-ekonomickým posouzením alternativních 

agregátů osobních automobilů. Vychází z metod, které jsou výše popsány v teoretických 

východiscích.  

Sběr dat byl proveden dvěma způsoby: pozorováním a dotazováním. Pozorování se 

uskutečnilo na území České republiky, zaměřilo se na konkrétní druhy motorů vhodné pro 

následující metody praktické části diplomové práce. Dotazování proběhlo osobní 

návštěvou jednotlivých autorizovaných prodejců automobilů.  

Základem pro výběr pěti vhodných zástupců byl potřebný druh motorizace, dostupná 

pořizovací cena a podobná vyšší úroveň výbavy automobilů.  

Metoda analýzy umožnila popsat jednotlivé zástupce výše uvedených osobních 

automobilů podrobněji a vyfiltrovala taková specifická data, která dala možnosti 

k následnému porovnání.   

Porovnávání bylo rozděleno do několika částí. První, ekonomická část porovnává 

pořizovací ceny osobních automobilů (viz Tabulka 1). Dále srovnává aktuální ceny 

jednotlivých paliv (viz Tabulka 2).  

Dalším ekonomickým aspektem jsou hodnoty průměrné kombinované spotřeby na  

100 kilometrů u vybraných automobilů. Tyto hodnoty jsou udávány výrobci a byly použity 

k výpočtu nákladů těchto automobilů na 1 kilometr (viz Tabulka 7), které vycházejí ze 

vzorce:  

 

                         
                                            

   
 

 

 

 
(1) 
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Okruh ekonomického posuzování uzavírá porovnání cen garančních prohlídek  

u jednotlivých vybraných automobilů (viz Tabulka 4). 

Druhá, technická část porovnává celkový výkon motorů (viz Tabulka 5). Dalším 

technickým aspektem jsou hodnoty maximálních rychlostí jednotlivých vozidel  

(viz Tabulka 6). Dále srovnává kombinované spotřeby osobních automobilů  

na 100 kilometrů. Tyto hodnoty jsou udávány výrobci (viz Tabulka 7). Tuto část, 

z hlediska technického, uzavírá (viz Tabulka 8), která poukazuje na škodlivý 

environmentální dopad, který dochází spalováním paliv. Vychází ze stanovených hodnot 

od výrobců, kolika gramy CO2 na kilometr při jízdě zamoří ovzduší. 

Zahrnutý experiment vychází z vlastního výzkumu. Provedla se jízda v každém z pěti 

vybraných automobilů a získaná data umožnila stanovit rozdíly průměrných spotřeb 

uvedených výrobci od skutečných hodnot provedených v běžném silničním provozu. 

Porovnání je znázorněno Graf 1 - Graf 5. 

Vyhodnocení je konečnou fází výše uvedených metod. Představuje technicko-

ekonomické shrnutí a hodnocení všech posuzovaných aspektů.  

4.1 Vybrané osobní automobily 

Zástupce benzínového motoru je Škoda Octavia 1.8 TSI a naftového motoru Škoda 

Octavia 2.0 TDI. Tyto dva automobily zastupují klasické spalovací motory. Skupinu 

alternativních agregátů reprezentují Škoda Octavia G-TEC, kterou pohání plyn CNG, 

hybridy zastupuje Toyota Prius 1.8l Hybrid Synergy Drive e-CVT a elektromobily novinka 

na trhu BMW i3.  

4.1.1 Škoda Octavia 1.8 TSI 

Model Škoda Octavia 1.8 TSI/132 kW pohání klasický benzínový motor a dosahuje 

maximální rychlosti 231 km/h. Pořizovací cena tohoto modelu je 570 900 Kč. Výrobce 

udává průměrnou spotřebu 7,8 l ve městě, 5,1 l mimo město a kombinovanou 6,1 l benzínu 

na 100 kilometrů. Hodnotu emisí CO2 uvádí 141 g/km. [30] 
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  Škoda  

Zdroj Obrázek 6: Škoda Octavia 1.8 TSI 

Zdroj vlastní 

4.1.2 Škoda Octavia 2.0 TDI 

Model Škoda Super 2.0 TDI/110 kW pohání klasický naftový motor a dosahuje 

maximální rychlosti 218 km/h. Pořizovací cena tohoto modelu je 598 900 Kč. Výrobce 

udává průměrnou spotřebu 5,7 l ve městě, 3,7 l mimo město a kombinovanou 4,4 l nafty na 

100 kilometrů. Hodnotu emisí CO2 uvádí 120 g/km. [30] 
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Obrázek 7: Škoda Octavia 2.0 TDI  

Zdroj vlastní 

4.1.3 Škoda Octavia G-TEC 

Model Octavia G-TEC pohání motor 1,4 TSI/81 kW G-TEC a dosahuje maximální 

rychlosti 195 km/h. Pořizovací cena tohoto modelu je 547 900 Kč. Výrobce udává 

průměrnou spotřebu 7 l benzínu nebo 6,9 m³ plynu CNG ve městě, 4,5 l i 4,5 m³ mimo 

město a kombinovanou 5,4 l i 5,4 m³ na 100 kilometrů. Hodnotu emisí CO2 uvádí 97 g/km. 
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Obrázek 8: Škoda Octavia G-TEC  

Zdroj vlastní 

Motor je schopný spalovat dva různé druhy paliva, konkrétně zemní plyn a benzín, 

díky Bi-fuel nádrži. Dvě nádrže naplněné stlačeným zemním plynem vystačí na vzdálenost 

410 km. Po jejich vyprázdnění se provoz automaticky přepne na benzín, na který ujede 

dalších až 920 km. Chod motoru díky CNG je výrazně tišší a klidnější, vzhledem 

k vysokému oktanovému číslu. Toto palivo nemá žádný zápach a hodnoty emisí jsou nižší 

až o 35% než u klasických fosilních pohonných hmot. [23] 
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4.1.4 Toyota Prius 1.8l Hybrid Synergy Drive e-CVT 

 

Obrázek 9: Toyota Prius 

Zdroj vlastní 

Model Toyota Prius 1.8l Hybrid Synergy Drive e-CVT pohání elektromotor o výkonu 

60 kW a zážehový motor o výkonu 73 kW, tyto dva výkony nelze sčítat a proto výrobce 

udává celkový výkon hybridního systému 100 kW. Dosahuje maximální rychlosti  

180 km/h. Pořizovací cena tohoto modelu je 719 900 Kč. Výrobce udává průměrnou 

spotřebu 3,9 l ve městě, 3,7 l mimo město a kombinovanou 3,9 l benzínu na 100 km. 

Hodnotu emisí CO2 uvádí 89 g/km.  
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Systém Hybrid Synergy Drive kombinuje dva elektromotory se zážehovým motorem 

o objemu 1,8 l, což přináší výhody v městském provozu. Prius využívá techniku systému, 

která automaticky volí optimální jízdní režim. [28] 

4.1.5 BMW i3 

 

Obrázek 10: BMW i3 

Zdroj vlastní 

Model BMW i3 pohaní elektromotor o výkonu 125 kW a dosahuje maximální 

rychlosti 150 km/h. Pořizovací cena tohoto modelu je 936 000 Kč. Výrobce udává pouze 

průměrnou spotřebu kombinovanou, která je 12,9 kWh na 100 km. Hodnota emisí CO2  

je u elektromotorů nulová. 
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Elektromotor vozu je dimenzován pro městskou dopravu a dává 125 kW/170 PS. Plný 

točivý moment je zde k dispozici již z klidového stavu, což je typické pro elektrické 

motory, a nemusí ho být dosaženo až při příslušných otáčkách jako u spalovacích motorů.  

Napájení pohonu a všech ostatních funkcí vozidla se děje speciálně vyvinutým  

HV li-on akumulátorem. Při typickém provozu na krátké vzdálenosti bude nutné dobíjení 

vysokonapěťového akumulátoru nutné jen jednou za dva až tři dny a dojezdová vzdálenost 

bude až 160 km. Vůz je možné dobíjet prostřednictvím běžné elektrické zásuvky 220v  

a sériového dobíjecího kabelu. Dobíjení trvá šest až osm hodin, nebo rychlejším způsobem, 

a to prostřednictvím zařízení BMW i Wallbox. Je to domácí dobíjecí stanice, kterou lze 

nainstalovat na stěnu domu. Zkracuje dobu dobíjení na tři až šest hodin. [29] 

4.2 Porovnání pořizovacích cen automobilů 

Pořizovací ceny jednotlivých automobilů vycházejí z informací od autorizovaných 

prodejců Škoda, Toyota a BMW. Stručný přehled pořizovacích cen vybraných vozidel je 

uveden v Tabulka 1.  

Tabulka 1: Pořizovací ceny automobilů 

Typ vozidla Druh pohonu Cena vozidla 

Škoda Octavia 1.8 TSI Benzín 570 900 Kč 

Škoda Octavia 2.0 TDI Nafta 598 900 Kč 

Škoda Octavia G-TEC Plyn CNG 547 900 Kč 

Toyota Prius Hybrid 719 900 Kč 

BMW i3 Elektromobil 936 000 Kč 

 

Zdroj [23], [28], [29], [30] + vlastní zpracování 

Z tabulky je zřejmé, že nejvyšší pořizovací cenu zastupuje BMW i3 a to z důvodu 

vývoje a druhu jeho pohonu. Naopak nejlevnějším automobilem je Škoda Octavia G-TEC.  
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4.3 Porovnání cen paliv  

Světové ceny benzínu ovlivňuje dohoda Evropské unie o jednotnosti cen rafinérií, 

které se řídí cenou dosaženou na komoditní burze v Rotterdamu. Koncové ceny benzínu  

a nafty si však stanovují distributoři a prodejci pohonných hmot sami podle připočtené 

marže. V dnešní době se na konečné ceně významně podílejí také daně, především 

spotřební daň, která tvoří 35% ceny a daň z přidané hodnoty. [31]  

CNG je vůbec nejlevnější pohonnou hmotou, navíc je dlouhodobě garantována, 

z důvodu minimální výše spotřební daně. Cena CNG se pohybuje kolem 26 Kč/kg nebo 

18,50 Kč/m³, což je ekvivalent jednoho litru benzínu. [33] 

Cena elektřiny je tvořena dvěma složkami, regulovanou a neregulovanou. 

Neregulovaná složka je dána velkoobchodní cenou elektřiny a představuje samotnou 

komoditu. Druhou polovinu ceny tvoří regulovaná složka, která je každoročně stanovována 

Energetickým regulačním úřadem a zahrnuje náklady na dopravu, skladování, distribuci 

elektřiny, příspěvek na obnovitelné zdroje a daň z elektřiny. [32] 

Ceny za jednotlivá paliva jsou stanoveny v Tabulka 2, která stanovuje naftu  

jako nejdražší palivo. Za jednotku elektřiny zaplatíme cca 6  méně než za naftu,  

tudíž je zřejmé, že elektřina je nejlevnější palivo.  

Tabulka 2: Ceny paliv 

Druh paliva Cena paliva za jednotku Jednotka paliva 

Benzín 30,91 Kč litr 

Nafta 31,08 Kč litr 

Plyn CNG 18,50 Kč m³ 

Elektřina 4,83 Kč kWh 

Zdroj [31], [32], [33] + vlastní zpracování 

Poznámka: platí k 6. 3. 2015 
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4.4 Porovnání průměrných kombinovaných spotřeb 

automobilů na 100 kilometrů  

Oficiální měření průměrných spotřeb probíhá přesně podle evropské normy NEDC, 

která se podle zákona považuje za jedinou objektivní. 

  Test probíhá na měřících válcích, na kterých vůz ujede jedenáct kilometrů. Průměrná 

rychlost je 34 km/h, nejvyšší nepřekročí 120 km/h. Zkouška má dvě části, z nichž první 

představuje jízdu ve městě a auto během ní musí čtyřikrát zastavit a rozjet se na tempo  

45 km/h. Druhá část simuluje cestování po dálnici a silnici, automobil přitom jede  

50 sekund rychlostí 70 km/h a poté na 20 sekund zrychlí na 120 km/h. [34]  

Průměrné kombinované spotřeby vybraných automobilů na 100 km jsou uvedeny  

v Tabulka 3. Kombinované spotřeby v tabulce jsou dány výrobci. Cena  

za jednotku paliva byla již výše uvedena. Náklady na 1 km byly vypočteny pomocí  

vzorce (1).  

Tabulka 3: Kombinovaná spotřeba na 100 km 

Typ vozidla 
Spotřeba na 

100 km 
Cena za 

jednotku paliva 
Náklady na 

100 km 
Náklady na 1 km 

Škoda Octavia 1.8 TSI 6,1 l 30,91 Kč 188,55 Kč 1,89 Kč 

Škoda Octavia 2.0 TDI 4,4 l 31,08 Kč 136,75 Kč 1,37 Kč 

Škoda Octavia G-TEC 5,4 m³ 18,50 Kč 99,9 Kč 1,00 Kč 

Toyota Prius 3,9 l 30,91 Kč 120,55 Kč 1,21 Kč 

BMW i3 12,9 kWh 4,83 Kč 62,31 Kč 0,62 Kč 

 

Zdroj [23], [28], [29], [30] + vlastní zpracování 

Z tabulky je zřejmé, že s nejvyššími náklady na 1 km jezdí Škoda Octavia 1.8 TSI  

a naopak s nejnižšími BMW i3. U Škody Octavia G-TEC je posuzována pouze spotřeba 

plynu CNG, které se považuje za alternativní palivo.   
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4.5 Porovnání cen garančních prohlídek 

Garanční prohlídka osobního automobilu se provádí dle předpisu výrobce dané značky 

a typu automobilu. Většinou se provádí servisní prohlídka jedenkrát za rok nebo  

po ujetých 15 000 km. Intervaly prohlídek jsou vhodné dodržovat. Jejich absolvování musí 

být zaneseno v servisní knížce. Podmínkou jsou kontroly v autorizovaném servisu.  

Ceny garančních prohlídek jsou uvedeny v Tabulka 4. 

Tabulka 4: Ceny garančních prohlídek 

Typ vozidla Cena garanční prohlídky 

Škoda Octavia 1.8 TSI 4 831 Kč 

Škoda Octavia 2.0 TDI 4 921 Kč 

Škoda Octavia G-TEC 4 951 Kč 

Toyota Prius 6 231 Kč 

BMW i3 3 241 Kč 

 

Zdroj [23], [28], [29], [30] + vlastní zpracování 

Z tabulky vyplývá, že nejméně za garanční prohlídku po 30 000 km se uhradí  

u BMW i3 a nejvíce u hybridního automobilu Toyota Prius. 

4.6 Porovnání výkonu motorů 

Při uvádění technických parametrů motorů automobilů je na prvním místě právě 

hodnota maximálního výkonu, kterého může motor dosáhnout.  

Maximální výkony jednotlivých automobilů jsou uvedeny v Tabulka 5.  
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Tabulka 5: Výkony motorů 

Typ vozidla Výkon motoru 

Škoda Octavia 1.8 TSI 132 kW 

Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW 

Škoda Octavia G-TEC 81 kW 

Toyota Prius 100 kW 

BMW i3 125 kW 

Zdroj [23], [28], [29], [30] + vlastní zpracování 

Z tabulky je zřejmé, že nejvyšším výkonem disponuje benzínová Škoda Octavia  

1.8 TSI. Nejnižší výkon vyprodukuje motor Škody Octavia G-TEC.  

4.7 Porovnání maximálních rychlostí 

Za maximální rychlost osobního automobilu se považuje nejvyšší hodnota, kterou lze 

s jeho konstrukčními schopnostmi dosáhnout. 

Porovnání maximálních rychlostí je uvedeno v Tabulka 6.  

Tabulka 6: Maximální rychlosti 

Typ vozidla Maximální rychlost 

Škoda Octavia 1.8 TSI 231 km/h 

Škoda Octavia 2.0 TDI 218 km/h 

Škoda Octavia G-TEC 195 km/h 

Toyota Prius 180 km/h 

BMW i3 150 km/h 

 

Zdroj [23], [28], [29], [30] + vlastní zpracování 
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Nejvyšší maximální rychlosti 231 km/h dosáhne Škoda Octavia 1.8 TSI. Naopak 

nejnižší rychlost vyvine BMW i3, je konstrukčně sestrojeno pouze k maximální rychlosti 

150 km/h, jelikož se počítá s jeho využitím pouze pro městský provoz. 

4.8 Porovnání kombinované spotřeby automobilů na 

100 kilometrů 

Jak již bylo uvedeno, měření průměrných spotřeb automobilů probíhá přesně podle 

evropské normy NEDC. Tato hodnota je udávána výrobci v Tabulka 7. 

 Škoda Octavia G-TEC udává spotřebu v m³, což je ekvivalent jednoho litru benzínu,  

u BMW i3 výrobce stanovil, že 12,9 kWh je ekvivalentem pro 2,2 l benzínu. 

Tabulka 7: Průměrná spotřeba kombinovaná na 100 km 

Typ vozidla Kombinovaná spotřeba 

Škoda Octavia 1.8 TSI 6,1 l 

Škoda Octavia 2.0 TDI 4,4 l 

Škoda Octavia G-TEC 5,4 m³ = 5,4 l 

Toyota Prius 3,9 l 

BMW i3 12,9 kWh = 2,2 l 

 

Zdroj [23], [28], [29], [30] + vlastní zpracování 

Z porovnání kombinovaných spotřeb je zřejmé, že s nejvyšší spotřebou jezdí Škoda 

Octavia 1.8 TSI a naopak s nejnižší BMW i3.   

4.9 Porovnávání emisí CO2 

Emise CO2 jsou v mnoha evropských zemích ostře sledované veličiny, neboť je podle 

jejich hodnot vyměřována ekologická daň nebo zpoplatněn vjezd do center měst. Průměrná 

úroveň emisí CO2 byla u nových automobilů 127 g/km, limit pro rok 2015 je daný na  
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130 g/km. Do roku 2021 by měly emise podle stanov klesnout až na 95 g/km za celý 

vozový park nových osobních automobilů. 

Hodnoty emisí CO2 popisuje v Tabulka 8.  

Tabulka 8: Porovnání emisí CO2 

Typ vozidla Emise CO2 

Škoda Octavia 1.8 TSI 141 g/km 

Škoda Octavia 2.0 TDI 120 g/km 

Škoda Octavia G-TEC 97 g/km 

Toyota Prius 89 g/km 

BMW i3 0 g/km 

 

Zdroj [23], [28], [29], [30] + vlastní zpracování  

Škoda Octavia 1.8 TSI znečišťuje ovzduší emisemi CO2  nejvíce. Následuje Škoda 

Octavia 2.0 TDI, která produkuje až 120 g/km CO2. Škoda Octavia G-TEC, která je 

prvním zástupcem alternativních motorů, zatěžuje ovzduší 97 g/km emisí CO2. Ještě o 

málo nižší je produkce u Toyoty Prius, která škodí „jen“ 89 g/km. Nejšetrnějším 

z automobilů je elektromobil BMW i3, který má nulové emise a nezatěžuje životní 

prostředí žádným způsobem. 

4.10 Experiment 

Stále časté otázky ohledně lišící se udávané spotřeby výrobci od skutečné v běžném 

silničním provozu, byly důvodem zahrnutí vlastního experimentu do diplomové práce. 

Uvedený experiment byl proveden jízdou v každém z pěti vybraných automobilů  

a získaná data umožnila porovnat hodnoty průměrných spotřeb uvedených výrobci od 

skutečných hodnot provedených v běžném reálném provoze. Při vlastním výzkumu se 
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vycházelo z údajů, které zaznamenal palubní počítač. Nesmí se opomenout, že získané 

hodnoty byly ovlivněny mnoha okolnostmi. Nutno přihlédnout ke stylu jízdy řidiče, jeho 

dynamice, hustotě silničního provozu, reálné teplotě a dalším, které ovlivňují skutečnou 

spotřebu. 

Z důvodu nedostatečného množství jízd, z kterých by bylo možno vyvodit validní 

statistická data, byly vlastním experimentem získány informace, které je vhodné považovat 

pouze za orientační, nicméně pro spotřebitele velmi zajímavé a často diskutované. 

4.10.1 Průměrné spotřeby automobilů udávané výrobci 

Tyto hodnoty jsou udávány výrobci a porovnávají spotřeby ve městě, mimo město  

a kombinovanou spotřebu v Tabulka 9. Měření průměrných spotřeb automobilů probíhá 

přesně podle evropské normy NEDC.  

Tabulka 9: Průměrná spotřeba na 100 km udávaná výrobci 

Typ vozidla Ve městě Mimo město 
Kombinovaná 

spotřeba 

Škoda Octavia 1.8 TSI 7,8 l 5,1 l 6,1 l 

Škoda Octavia 2.0 TDI 5,7 l 3,7 l 4,4 l 

Škoda Octavia G-TEC 6,9 m³ 4,5 m³ 5,4 m³ 

Toyota Prius 3,9 l 3,7 l 3,9 l 

BMW i3 * * 12,9 kWh 

 

Zdroj [23], [28], [29], [30] + vlastní zpracování 

Poznámka * výrobce neuvádí 

4.10.2 Průměrné spotřeby automobilů zjištěné vlastním výzkumem 

Tyto hodnoty byly získány jízdou v každém z pěti osobních automobilů, spotřeby jsou 

zapsány v Tabulka 10.  
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Tabulka 10: Průměrná spotřeba na 100 km vlastním výzkumem 

Typ vozidla Ve městě Mimo město 
Kombinovaná 

spotřeba 

Škoda Octavia 1.8 TSI 11,5 l 6,8 l 8,7 l 

Škoda Octavia 2.0 TDI 7,6 l 5,0 l 5,5 l 

Škoda Octavia G-TEC 6,7 m³ 4,3 m³ 5,3 m³ 

Toyota Prius 4,3 l 6,2 l 5,3 l 

BMW i3 12,8 kWh 16,2 kWh 14,9 kWh 

 

Zdroj vlastní zpracování 

Průměrná spotřeba klasického benzínového modelu Škoda Octavia 1.8 TSI  

se v městském režimu pohybovala cca okolo 11,5 l/100 km. Naftový model Škoda Octavia 

2.0 TDI měl podstatně nižší spotřebu na 100 km než benzínový a to cca 7,6 l. U Škody 

Octavia se sledovala spotřeba CNG plynu, která byla 6,7 m³. Hybridní automobil  

a elektromobil jsou přizpůsobeny právě pro pohyb do větších měst. Jejich elektromotory, 

díky hustému provozu a permanentním zácpám, dopomáhají energií získanou rekuperací 

při brzdění pro následné rozjezdy. Proto se tyto dva automobily mohou pyšnit tak nízkou 

spotřebou. U Toyoty Prius zaznamenal palubní počítač při pohybu ve městě spotřebu  

4,3 l/ 100 km, u BMW i3 spotřebu kolem 12,8 kWh/100 km. 

V mimoměstských částech se plynulost dopravy stabilizovala. Každý vůz  

se pohyboval konstantní rychlostí, kolony byly řídkým jevem a s nimiž spojované brzdění 

také. Všechny tři spotřeby automobilů Škoda Octavia se ustálily na těchto hodnotách:  

u benzínové 6,8 l, u naftové 5 l a u plynu CNG 4,3 m³.  

Výhody hybridu jsou zde úplně zastíněny, protože elektromotor není tolik využíván. 

V podstatě se projevuje pouze při předjíždění, kde je využit poměrně velký krouticí 

moment elektromotoru. Spotřeba Toyoty Prius mimo město byla 6,2 l/100 km. BMW i3 se 

spotřebou 16,2 kWh/100 km si drží stále nízké provozní náklady, ale problémem je jeho 
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dojezdová vzdálenost spojená s nedostatečnou infrastrukturou dobíjecích stanic mimo 

město. 

V kombinovaném režimu zaznamenal palubní počítač tyto průměrné spotřeby:  

Škoda Octavia 1.8 TSI 8,7 l, Škoda Octavia 2.0 TDI 5,5 l, Škoda Octavia G-TEC 5,3 m³, 

Toyota Prius 5,3 l a BMW i3 14,9 kWh na 100 kilometrů. 

4.10.3 Porovnání obou druhů průměrných spotřeb u jednotlivých 

automobilů  

Získaná data umožnila stanovit rozdíly průměrných spotřeb uvedených výrobci  

od hodnot provedených vlastním výzkumem v běžném silničním provozu. Porovnání  

je znázorněno v Graf 1, Graf 2, Graf 3, Graf 4, Graf 5.  

Modrou barvou jsou znázorněny hodnoty získané od výrobců a červenou barvou 

hodnoty testovací jízdou. 

Škoda Octavia 1.8 TSI 

Graf 1: Průměrná spotřeba l/100 km 

 

Zdroj [23], [28], [29], [30] + vlastní zpracování 
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Škoda Octavia 2.0 TDI 

Graf 2: Průměrná spotřeba l/100 km 

 

Zdroj [23], [28], [29], [30] + vlastní zpracování 

Škoda Octavia G-TEC 

Graf 3: Průměrná spotřeba m³/100 km

 

Zdroj [23], [28], [29], [30] + vlastní zpracování 
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Toyota Prius 

Graf 4: Průměrná spotřeba l/100 km 

 

Zdroj [23], [28], [29], [30] + vlastní zpracování 

BMW i3 

Graf 5: Průměrná spotřeba kWh/100 km

 

Zdroj [23], [28], [29], [30] + vlastní zpracování  
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Z grafů Graf 1 - Graf 5 je patrné, že udávaná spotřeba od výrobců osobních 

automobilů se většinou odlišuje od skutečné. Ve čtyřech případech byla naměřená hodnota 

vyšší než udávaná, výjimkou byl pouze plyn CNG, který měl hodnoty provedené 

individuální jízdou nižší od hodnot naměřených výrobci. 

4.10.4 Diskuze k experimentální části 

Vlastním experimentem bylo zjištěno, že u všech případů se liší údaje v propagačních 

materiálech od opravdové spotřeby osobních automobilů a to v rozmezí cca 2% - 40%.  

Co tím chtějí výrobci dosáhnout? Proč se jejich údaje liší od skutečnosti? 

Jednou z možností může být konkurenční boj, který probíhá mezi jednotlivými 

automobilkami. Počet vyrobených automobilů každým rokem roste, a proto je pro ně jejich 

prodej prioritou. Předhánějí se ve stále novějších technologiích a bojují tak o každého 

zákazníka.  

Většina lidí při koupi automobilu sleduje právě spotřebu paliva, protože náklady  

na spotřebované pohonné hmoty jsou a vždy budou záležitostí jejich výdajů. Proto jsou  

při výběru a následné koupi vozidla značně ovlivněni technickými údaji od výrobců. 

Udávají výrobci skutečně tak nepravdivé informace? 

Ochranou automobilek je nutnost dodržování postupů měření průměrných spotřeb 

podle evropské normy NEDC, proto zůstává otázkou jaká je skutečná průměrná spotřeba 

v běžném silničním provozu… 

Skutečná průměrná spotřeba běžným uživatelem je ovlivněna celou řadou faktorů 

(např. plynulost jízdy, technický stav vozidla, dynamika řidiče, apod.), které 

pravděpodobně nejsou vždy ve shodě s přesně stanovenými pravidly normy NEDC.  

Z diskuze vyplývá, že skutečnou průměrnou spotřebu svého vozidla a tím i vlastní 

výdaje si v podstatě určuje samotný řidič.   
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4.11 Vyhodnocení technicko-ekonomického porovnání  

V Tabulka 11 je shrnuto technicko-ekonomické porovnání všech zkoumaných aspektů 

vybraných motorů. Pomocí principů rozhodovací analýzy se vyhodnotí technicko-

ekonomická kritéria a následně se stanoví celkové pořadí všech automobilů. 

Tabulka 11: Technicko-ekonomické porovnání 

 

  Kritérium Jednotka 
Octavia 
1.8 TSI 

Octavia  
2.0 TDI 

Octavia 
G-TEC 

Toyota 
Prius 

BMW 
i3 

K1 Pořizovací cena tisíc Kč 570,9 598,9 547,9 719,9 936 

K2 Cena paliva Kč 30,91 31,08 18,5 30,91 4,83 

K3 Náklady na 1 km Kč 1,89 1,37 1 1,21 0,62 

K4 Cena gar. prohlídky Kč 4831 4921 4951 6231 3241 

K5 Výkon motoru kW 132 110 81 100 125 

K6 Maximální rychlost km/h 231 218 195 180 150 

K7 Průměrná spotřeba l/100 km 6,1 4,4 5,4 3,9 2,2 

K8 Emise CO2  g/km 141 120 97 89 0 

 

Zdroj vlastní zpracování 

V Tabulka 12, kde se hodnotila užitnost každého uvedeného automobilu, se získalo 

bodové ohodnocení vybraných kritérií. Nejlepšímu automobilu v daném kritériu bylo 

přiděleno 100 bodů (v tabulce výše uvedeno modře). Ostatní nižší hodnoty se vypočítaly 

pomocí podílu s nejlepším kritériem.   
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Tabulka 12: Matice prosté užitnosti 

  Kritérium 
Octavia 
1.8 TSI 

Octavia 
2.0 TDI 

Octavia  
G-TEC 

Toyota 
Prius 

BMW  
i3 

K1 Pořizovací cena 96 91 100 76 59 

K2 Cena paliva 16 16 26 16 100 

K3 Náklady na 1 km 32 45 62 51 100 

K4 Cena gar. prohlídky 67 66 65 52 100 

K5 Výkon motoru 100 83 61 76 95 

K6 Maximální rychlost 100 94 84 78 65 

K7 Průměrná spotřeba 36 50 41 56 100 

K8 Emise CO2  0 15 31 37 100 

 

Zdroj vlastní zpracování 

V Tabulka 13 je shrnuto celkové technicko-ekonomické porovnání alternativních 

agregátů osobních automobilů.  

Koeficient byl zařazen z důvodu důležitosti jednotlivých kritérií při nákupu osobního 

automobilu, který byl bodově ohodnocen podle vlastního úsudku. Koeficientu s nejvyšší 

důležitostí, který je zde zařazen z důvodu přihlédnutí k prioritě jednotlivých kritérií, byla 

přiřazena 5 a s nejnižší pak 1. 

Dále jsou hodnoty u jednotlivých kritérií v Tabulka 12 vynásobeny přiřazenými 

koeficienty a výsledky u jednotlivých automobilů následně sečteny. Z dosažených 

výsledků vychází konečné technicko-ekonomické porovnání všech motorů. 
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Tabulka 13: Konečné technicko-ekonomické porovnání 

  Kritérium Koeficient 
Max. 
bodů 

Octavia 
1.8 TSI 

Octavia 
2.0 TDI 

Octavia 
G-TEC 

Toyota 
Prius 

BMW 
i3 

K1 Pořizovací cena 5 500 480 455 500 380 295 

K2 Cena paliva 2 200 32 32 52 32 200 

K3 Náklady na 1 km 5 500 160 225 310 255 500 

K4 Cena gar. prohlídky 1 100 67 66 65 52 100 

K5 Výkon motoru 3 300 300 249 183 228 285 

K6 Maximální rychlost 2 200 200 188 168 156 130 

K7 Průměrná spotřeba 3 300 108 150 123 168 300 

K8 Emise CO2  4 400  0  60 124  148  400 

  Celkový výsledek   2500 1347 1425 1525 1419 2210 

 

Zdroj vlastní zpracování 

 Závěrečná tabulka stanovuje z hlediska užitnosti celkový výsledek technicko-

ekonomického porovnání osobních automobilů. Nejlepší agregát byl vyhodnocen  

u automobilu BMW i3. Dále pak v pořadí Škoda Octavia G-TEC, Škoda Octavia 2.0 TDI  

a Toyota Prius. Poslední místo zaujímá benzínový motor Škody Octavie 1.8 TSI.  

Přihlédneme-li k možným vzniklým rizikům jako je např. obava z vytěžení ložisek 

ropy nebo případných změn její ceny, zpřísnění emisních limitů a k „trendu“ nových 

technologií v automobilovém průmyslu, se opět pro uživatele jeví jako nejlepší agregát 

s nejnižším rizikem u BMW i3.   
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5. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo technicko-ekonomické porovnání alternativních agregátů 

osobních automobilů, které by mohly nahradit motory vznětové a zážehové a napomoci tak 

ke zmírnění negativních dopadů na životní prostředí, způsobených spalovacími motory.   

Pro možnost následného porovnání alternativních pohonů a spalovacích motorů 

diplomová práce představuje nejprve motory spalovací, jejich stručný přehled, rozdělení  

a princip činnosti. Následně jsou charakterizovány alternativní pohony osobních 

automobilů, uvádí se, jak pracují a jsou popsány jejich hlavní klady a zápory. U vybraných 

pohonů se sledovalo, který z nich lze považovat za nejpravděpodobnější náhradu 

spalovacích motorů. 

Mezi nejčastější alternativní pohony, které byly použity v diplomové práci, patří plyny 

LPG a CNG. Přesto, že jsou již poměrně často využívaným pohonem nelze mluvit  

o dlouhodobém vyřešení problému v oblasti znečisťování životního prostředí, jelikož 

spotřebovávají fosilní paliva a vypouštějí znečišťující látky.  

Hybridní pohon byl vybrán z důvodu „jakéhosi mezičlánku“ automobilů spalující 

fosilní paliva a automobilů, které jezdí na elektřinu. Z hlediska uživatele hybridy 

nepředstavují žádné velké omezení ve srovnání s ostatními vozy na alternativní pohony. 

Konstrukční vlastnosti kombinovaného pohonu, který je jistě výhodou, umožní 

zákazníkovi využít tuto výhodu v různých typech provozu. Přitom zatížení městského 

ovzduší, díky využití elektromotoru při nízkých rychlostech, je minimální.  

Následně byla pozornost zaměřena na alternativní pohon - elektromotor,  

který má pravděpodobně největší budoucí potenciál. V dnešní době ho lze však využívat 

pouze ve větších metropolích, protože jeho největší nevýhodou je jeho krátká dojezdová 

vzdálenost. 

Výše uvedené alternativy v oblasti postupného nahrazování spalovacích motorů jsou 

již využívány, otevírá se však možnost vodíkového pohonu, který je stále ve fázi vývoje  

a testování. Z dostupných informací je zřejmé, že potenciální výhody vodíku jako 

motorového paliva budou dosaženy po dalším technologickém vývoji. 

Stěžejní částí práce je technicko-ekonomické posouzení alternativních agregátů 

osobních automobilů. Z hlediska technického byl posuzován výkon motoru, maximální 
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rychlost, spotřeba automobilu. Posledním technickým parametrem a problematiku 

životního prostředí diplomová práce přiblížila sledováním kolika gramy CO2 je ovzduší 

znečišťováno spalováním paliva osobními automobily. Po stránce ekonomické  

se posuzovala pořizovací cena, cena paliva, náklady na 1 km a cena garanční prohlídky. 

Z technicko-ekonomického posouzení Škodu Octavii 1.8 TSI lze pořídit za přijatelnou 

pořizovací cenu, vyniká vysokým výkonem a nejvyšší maximální rychlostí 

z porovnávaných automobilů. Jejími nevýhodami jsou vysoké náklady na 1 km  

a výrazná produkce CO2 do ovzduší. Ze všech posuzovaných aspektů  

Škoda Octavia 2.0 TDI vychází jako průměrná. Disponuje velmi nízkou spotřebou na  

100 km, ale její „bolestí“, jako všech spalovacích motorů, je vysoké zatížení životního 

prostředí emisemi. Ačkoliv Škodu Octavii G-TEC pohání alternativní pohon, je 

nejlevnějším automobilem ze všech porovnávaných a pozitivem jsou také nízké náklady na 

1 km. Naopak mezi její nevýhody se řadí nejnižší výkon motoru a vyšší emise. Toyota 

Prius jako další zástupce alternativních paliv se jeví jako neperspektivní. Za jedinou 

výhodu tohoto hybridu se považují jeho nízké náklady na 1 km. Oproti tomu má vysokou 

pořizovací cenu, nejvyšší cenu garanční prohlídky, nízký výkon motoru a také produkci 

CO2. Elektromobil BMW i3 lze zakoupit za nejvyšší cenu, což je jeho velkou nevýhodou, 

kterou vynahradí naopak pozitiva tohoto automobilu: nejnižší náklady na 1 km, nejnižší 

průměrná spotřeba a nulové emise.  

Celkové vyhodnocení všech posuzovaných motorů proběhlo principy rozhodovací 

analýzy, která určila z pohledu užitnosti nejvýhodnější agregát u osobního automobilu 

BMW i3. Naopak nejhorší motor podle technicko-ekonomického porovnání pohání Škodu 

Octavii 1.8 TSI. 

Přihlédlo se také k případným rizikům, které se mohou u automobilů vyskytnout. 

V tomto pohledu se jako nejlepší opět jeví motor BMW i3, který je tedy jednoznačným 

vítězem celkového porovnání. 

Stále však zůstává otázkou, zda je výhodnější automobil s klasickým spalovacím 

motorem nebo s alternativním agregátem. Do budoucna je možné předpokládat, že  

o elektromobily nebude jistě nouze a přechod na ekologická paliva bude nezbytný. 

V současné době jsou stále aktuální klasické motory spalující fosilní paliva, z důvodu 

snadnější dostupnosti a stále se zdokonalujícím technologiím alternativních agregátů. 
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Z důvodu častých otázek ohledně lišící se udávané průměrné spotřeby výrobci  

a uživatelem, byl do diplomové práce zahrnut vlastní experiment. Zkoumáním bylo 

zjištěno, že u všech případů se tyto údaje liší, a to pravděpodobně z důvodu striktního 

dodržování stanovených pravidel pro výrobce automobilů, které mohou způsobit,  

že skutečná průměrná spotřeba v reálném provozu je jiná. 

Ovlivňování životního prostředí je důsledkem lidské činnosti, proto co největší 

zmírnění nepříznivých vlivů na něj je jedním z malých kroků k odstraňování následků. 

Lidstvo by mělo vnímat životní prostředí jako celek a neničit jeho jednotlivé složky. 

Jedním z kroků do budoucnosti, které by mohly zcela zamezit produkci emisí spalovacími 

motory, by mohl být právě ekologický elektromobil. 

V důsledku neustálého vývoje, však lze očekávat další nové technologie  

a možnosti, jak nahradit stávající fosilní paliva, které jsou současným hlavním zdrojem 

energie v oblasti automobilové dopravy.  
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Příloha č. 1 – Éra páry 

Již v 15. století se začal zabývat využitím páry Leonardo da Vinci. Do té doby byla 

využívána pouze síla lidská, zvířecí, větru a vody. Skutečná éra páry začala v 17. století, 

kdy Giovanni Branca v roce 1629 představil funkční model parní turbíny. Základy parního 

stroje byly položeny na obou stranách průlivu, který odděluje Evropu od Britských ostrovů 

a je jím kanál La Manche. Anglický fyzik a astronom Isaac Newton, který se zabýval 

možnostmi páry, roku 1663 formuloval základní principy pro její využití. Z druhé strany 

francouzský fyzik Denis Papin sestrojil roku 1688 ohňový atmosférický stroj s kondenzací 

oddělenou od kotle, pracující s obsluhou. [9] 

Teprve 19. století přineslo v souvislosti s rozvojem průmyslu, manufaktur a odborného 

školství běžné využití páry k pohonu strojů a v dopravě. Za vynálezce parního vozidla  

je mnohdy považován misionář Ferdinand Verbiest, žijící v Číně. V Evropě vynalezl James 

Watt samočinný parní stroj, který dopomohl dalším vynálezcům k pohonu dopravních 

prostředků. [8] V druhé polovině 19. století našel parní stroj své pevné místo na železnici u 

lokomotiv, v lodní dopravě u parníků, v zemědělství jako lokomobila a v průmyslu pohon 

různých zařízení. V silniční dopravě se nejdéle zachoval u parních válců, kde byla jeho 

hmotnost výhodou. V automobilech se parní stroj udržel až do první světové války. 

Kladem byl maximální točivý moment při rozjezdu od nulových otáček, spolehlivost, 

snadná reverzace a schopnost práce v různých režimech. Doba spouštění se s kapalným 

nebo plynným palivem a zvláštní konstrukcí kotle zkrátila, už za několik minut bylo 

k dispozici množství páry potřebné k rozjezdu. [14] 

Rok 1769 byl osudový z hlediska páry. Francouz Nicolas Joseph Cugnot vyrobil 

tříkolový tahač poháněný jednočinným parním strojem, pojmenován jako parní valník. 

Využil k výrobě poznatky Papina, jelikož o Wattově samočinném parním stroji zřejmě 

nevěděl. Podivné monstrum vážilo 2,5 tuny a dosahovalo rychlosti až 9 km/h, ale bylo 

nestabilní. Celé ústrojí pohonu se nacházelo u předního kola, vůz se řídil natáčením kola 

s parním strojem i kotlem vůči dřevěnému rámu s tuhou zadní nápravou. [8] 

   



 

 

 

 

Obrázek 11: Parní vozidlo 

Zdroj [27] 

Příloha č. 2 – Éra ropy 

Ropné zásoby se nacházejí téměř na celé planetě, od jihoamerických džunglí  

až po Severní ledový oceán. Veškeré zdroje jsou sice pevně dány svou přítomností 

v zemské kůře, ale jejich velikost není úplně přesně známá. Jsou objevována stále nová 

ložiska, která lze ekonomicky těžit současnými technologickými postupy. Pouze ta ložiska, 

která můžeme v současné době ekonomicky vytěžit, považujeme za světové zásoby. [19] 

V dnešní době jsou už známy postupy a technologie, které umožňují těžbu pod 

ledovcovými útvary, což představuje krok vpřed vzhledem k zásobám, ale krok zpět 

v oblasti životního prostředí. [6] Lidstvo je schopno vyčerpat ropné ložisko známými 

technologiemi pouze z cca 35% úspěšností, což znamená, že dvě třetiny ropy zůstávají 

v zemi. Odborníci pracují na zvýšení výtěžnosti ložisek a snaží se tak zajistit jejich delší 

produktivní období. 

Ropa podle organické teorie vznikla ze zbytků dřevin a zbytků mořského planktonu, 

které byly zakryty vrstvami sedimentárních hornin, přetvořeny v uhelnou nebo 

uhlovodíkovou hmotu a po dlouhé věky uchovávány v zemské kůře. Tento proces 

sedimentace a postupného vytváření uhlovodíkových struktur a sloučenin trval miliony let. 

Existuje také teorie anorganického vzniku ropy, kdy uhlovodíky vznikaly reakcí vody 

s karbidy kovů a reakcí oxidu uhelnatého s vodíkem. [1] 



 

 

 

Z hlediska chemického složení je to kapalná směs uhlovodíků fosilního původu, 

s charakteristickým zápachem a patří mezi hořlavé sedimenty. Má světle žlutou až temně 

černou barvu, což závisí na hustotě ropy, která se pohybuje v rozmezí 0,730 – 0,999 g/cm³. 

Podle hustoty se také dělí na ropu lehkou, středně těžkou a těžkou. Hustota ropy je nižší 

než hustota vody, je nerozpustná ve vodě a proto na hladině plave a vytváří skvrny.  

Po vytěžení surové ropy dochází k několika chemickým úpravám a procesům. Jako 

první je ropa zbavována vody, solí a pevných nečistot. Dalším důležitým procesem  

je zpracování ropy. [12] 

Ropný průmysl je v porovnání s ostatními průmyslovými odvětvími poměrně mladý. 

Za jeho počátek je považováno 19. století, především jeho druhá polovina. Za objevitele 

ropy v Evropě se považuje polský lékař I. Lukasiewicz, který v roce 1854 zahájil v Bóbrce 

u Krosna těžbu a ve stejnou dobu založil i první rafinerii u Jesla. Roku 1857 navrtal ropu 

G. C. Hugens v Lüneberských rovinách ve Wietze, kde dnes stojí naftařské muzeum.  

Zhruba ve stejném období, kdy se začalo těžit v Evropě, došlo k této zásadní události 

také na americkém kontinentu. První ložisko zde bylo otevřeno v srpnu 1859. Postaral  

se o to plukovník Erwin L. Drake v Pensylvánii vrtem hlubokým 22 metrů. [4] Tento 

moment se většinou odborníků považuje za symbolický začátek těžby ropy na hlubinných 

vrtech.  

Dříve se dopravovala vytěžená ropa k železnici v soudcích (barelech) nesených mezky. 

Odtud pochází jednotky míry, podle které se množství ropy měří dodnes,  

a sice 1 barel = 158,76 litru. Od roku 1860 se začala ropa objevovat běžně na trhu a ropný 

průmysl se rozjel na plné obrátky. Za zakladatele a průkopníka dnešního ropného průmyslu 

je označován John D. Rockefeller, který začal koncem 19. století v USA skupovat vrty a 

pomocí tajných dohod s železničními společnostmi Great Western Railway a Atlantic 

vytvořil naftařskou společnost Standard Oil Company. Ta funguje dodnes pod názvem 

Exxon a považuje se za jednu z největších firem světa. Podle jeho vzoru vznikaly další  

a další společnosti, především v Texasu a Kalifornii. [25] 



 

 

 

 

Obrázek 12: Těžba ropy 

Zdroj [21] 

V 19. století se ropa používala jako zdroj energie sloužící především k výrobě petroleje 

na svícení a jako palivo pro topné kotle. Teprve až vynálezy spalovacího motoru v roce 

1885 Gottliebem W. Daimlerem a později v roce 1897 dieselového motoru Rudolfem 

Dieselem, postavily ropu do dnešní ekonomické a strategické pozice. Potvrzení této pozice 

bylo vítězství Dohody v 1. Světové válce, právě kvůli dostatku ropy,  

která se využívala jako palivo a mazivo. Naprosto zásadní roli sehrála během 2. Světové 

války. V bitvách na východní frontě v bývalém Sovětském svazu byla role ropy 

rozhodující. Hlavně díky technologickému a technickému pokroku v oblasti dopravy  

a vojenských prostředků, které na ni byly výlučně závislé. [4] 

Těžba a spotřeba ropy narůstaly a ceny reagovaly pouze na chvilkové krizové situace, 

avšak celkově vývoj cen vykazoval klesající tendenci, zvláště po objevení ropných nalezišť 

na Arabském poloostrově a Blízkém východě. Poválečné období a obrovský hospodářský 

rozmach způsobily další cenový pokles této zdánlivě nevyčerpatelné tekutiny. 

Ovšem první ropný šok nastává v roce 1973, kdy ropný kartel OPEC, sdružující 

především arabské země vyvážející ropu, vyhlásil ropné embargo pro spojence Izraele, 

jako byly USA a Nizozemí. Další šok nastal v roce 1979, kdy ropné embargo uvalil také 



 

 

 

Írán. Vojenský konflikt mezi Iránem a Irákem vyústil ve dvojnásobné zdražení ropy  

na světových trzích. Po skončení války v Perském zálivu roku 1991 se ropa držela  

na hranici 15 USD/barel. Od konce devadesátých let cena ropy stále stoupá. [3] 

V devadesátých letech odhadované zásoby ropy činily zhruba 700 miliard barelů. Tato 

informace je pouze orientační a spolehlivost dat je na nízké úrovni, protože řada států 

v údajích o rezervách nerozlišuje mezi pravděpodobnými, prověřenými a možnými. 

Oficiální údaje jsou tedy směsí nesourodých údajů. Technologický pokrok a geologický 

výzkum nám umožňuje odhadnout zásoby ropy na 1200 miliard barelů.  

Ropa získala svůj opodstatněný význam také jako palivo na topení, ale stále  

má největší význam jako pohonná hmota do spalovacích motorů a postupně se z ní stal 

hybatel ekonomiky. Hlavně díky nízké ceně a jednoduchému transportu.  

Transport ropy v rámci Evropy probíhá hlavně prostřednictvím ropovodů, silniční  

a železniční dopravy. V interkontinentální přepravě se nejvíce využívá lodní, kde je ropa 

převážena pomocí tankerů. [1] 

Ropa má zásadní vliv na životní prostředí, znečišťuje prostředí těžbou, zpracováním  

i používáním. Konkrétně při těžbě je prostředí znečišťováno havarijními úniky, 

vypouštěním špatně vyčištěných odpadních vod, které obsahují sirné sloučeniny 

a uhlovodíky. Tím vznikají fyziologicky aktivní produkty, které mají dráždivé a narkotické 

účinky a řada z nich je karcinogenní. Přibližně jeden litr ropy je schopen znečistit až milion 

litrů pitné vody. Při zpracování ropy jsou důsledky podobné.  

Rostoucí spotřebou energie plynoucí z fosilních paliv roste i míra poškození životního 

prostředí. Tento jev probíhá především prostřednictvím spalovacích motorů, které 

spalováním ropných produktů produkují jedovaté plyny jako je oxid uhelnatý, oxid 

uhličitý, oxidy dusíku, oxidy síry, nespálené uhlovodíky, olovo a další. Některé látky 

reagují se slunečním světem a vytvářejí smog, který se drží nad mnoha velkoměsty. 

Smíšením oxidů dusíku a oxidů síry v mracích s kapkami vody, dochází ke vzniku 

kyselých dešťů, které znečišťují řeky, jezera a ničí lesy. [7] Dalším jevem spojovaným  

se spotřebou ropy je skleníkový efekt, který zapříčiňuje globální oteplování.  

Tyto jevy mají velký význam na tvorbu počasí a klimatu. Jsou příčinou některých 

přírodních katastrof, jako jsou tropické bouře a hurikány. Množství vypouštěného oxidu 

uhličitého a dalších skleníkových plynů od doby průmyslové revoluce v Evropě mají  



 

 

 

za následek zvyšování teploty atmosféry. Ekosystémy naší planety jsou z nich schopny 

pohltit zhruba polovinu. Musíme se snažit snižovat tempo těchto klimatických změn, jinak 

dojde ke zvýšení průměrné celosvětové teploty až o 5°C.  

Na rozdíl od přírodních katastrof, kde jde o selhání přírodních či klimatických 

podmínek, u ropných havárií je nutné hovořit hlavně o selhání lidského faktoru. Havárie 

ropných věží a tankerů mají za následek únik obrovského množství ropy do moří a oceánů. 

Ropné tankery převážející miliony litrů ropy jsou tak obrovským nebezpečím. 

Ekologicky nejzávažnější jsou havárie u pobřeží, kdy dojde k  vylití ropy do moře  

a celá oblast se stává naprosto mrtvou na několik let. Voda se nemá jak okysličovat  

a neproniká pod hladinu světlo. Po té dochází k úhynu mořského ptactva a živočichů, 

omezení reprodukce a tím brutální zásah do koloběhu života těchto systémů. [4] 

 


