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Vlivy automobilové dopravy na životní prostředí 

 
 ANOTACE 

 

 Tato bakalářská práce zkoumá vlivy automobilové dopravy na životní prostředí. 

V úvodu práce jsou uvedeny a popsány negativní vlivy na životní prostředí. K nejzávažnějším 

patří vliv na zemědělskou půdu, jelikož ta je zdrojem obživy pro člověka a také kontaminace 

vody, protože tu potřebují ke svému životu všechny živé organismy. V další části práce je 

připomenut vývoj v oblasti motorů a paliv, kdy od prvních pokusů a nezdarů vynálezci 

dospěli až k fungujícím motorům, které byly inspirací dalším konstruktérům. První z motorů 

byl dvoutaktní spalovací, poté motor čtyřtaktní. Jako poslední byl zkonstruován motor 

vznětový, který se využívá dodnes. V následující kapitole jsou  popsána klasická motorová 

paliva, mezi která se řadí benzín a nafta. Navazují alternativní paliva a pohony (ropný plyn, 

zemní plyn, biopaliva, elektromobily, hybridní pohon, vodíkový pohon) v kapitole 

následující. V závěru práce je provedeno porovnání vlivů alternativních a klasických paliv. 
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Seznam použitých zkratek:  
 
CNG – compressed natural gas 

D-Cat – diesel clean advanced technology 

DPF – diesel particular filter 

DPNR – diesel particular NOx reduction 

EDC – electronic diesel control 

ETBE - etyl-terc. butyl éter  

EU- Evropská unie  

FAP – filtr pevných částic 

FDI – fuel direct injection 

GEM – global electric motorcars 

LNG – liquified natural gas 

LPG -  liquified petroletum gas = zkapalněný zemní plyn 

MĚŘO - metylester řepkového oleje  

NEL - nepolární extrahovatelné látky  

PAU- polycyklické aromatické uhlovodíky  
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PCB – polychlorované bifenyly 

PM - saze 

SCR – selektivní katalytická redukce 

SNCR – neselektivní katalytická redukce 

TDI – turbocharged direct injection 

ŽP – životní prostředí 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zuzana Cichá : Vlivy automobilové dopravy na životní prostředí 

2009 1 

1. Úvod 
 

 Téma „Vlivy automobilové dopravy na životní prostředí“ jsem si zvolila pro svou 

bakalářskou práci, protože mě zajímá, jak se příroda vyrovnává s dopravou a jejími 

následnými vlivy a zároveň také kvůli tomu, že jsem našla zálibu v automobilech. 

Cílem mé práce je popsat vlivy na životní prostředí, které jsou ve většině případů  

negativní, popsat klasická paliva, která v současnosti dominují a také se věnovat palivům 

alternativním, jejichž masovější využívání se teprve očekává. Je vhodné provést porovnání 

vlivů klasických a alternativních paliv a vyhodnotit je. 

Termín životní prostředí znamená složitý otevřený systém, v němž se realizuje a vyvíjí 

život společnosti. Doprava je a vždy byla nedílnou součástí každé lidské společnosti. Není 

možné  si  představit moderní svět, ve kterém by se nepřepravovaly výrobky, suroviny a 

informace. Doprava plní potřeby lidí a také má významnou společenskou a ekonomickou 

funkci. Avšak tato potřeba má své vlivy a účinky na životní prostředí. Mezi negativní vlivy 

dopravy můžeme zařadit: emise škodlivých látek, hlukové emise, vibrace, kontaminace půdy, 

vody, bioty a také zábor zemědělské půdy. V posledních letech roste automobilová a silniční 

nákladní doprava a tím se také zvyšují a kumulují všechny tyto vyjmenované účinky. Životní 

prostředí zatěžuje i výroba vozidla a s tím spojena produkce odpadů po ukončení jejich 

životnosti. 

 Pro dokonalejší začlenění do evropských struktur je důležitý přechod na ustanovení 

předpisů EU a soustavu norem a standardů, které se vztahují k vlivům dopravy na životní 

prostředí. Cílem environmentálních požadavků na dopravu je snížení negativních vlivů 

dopravy na stav životního prostředí. 
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2. Doprava a životní prostředí 

2.1. Úvod 
Doprava se stala významným faktorem v rozvoji společnosti a to jak v pozitivním 

(přeprava osob, surovin, informací), tak negativním smyslu (dopravní nehody, emise). Prudký 

nárůst přepravních výkonů a množství osobních i nákladních vozidel se odráží ve zvyšující se 

zátěži životního prostředí. V současné době se v této souvislosti hovoří nejčastěji o znečištění 

ovzduší, avšak zanedbatelný není také podíl na znečištění dalších složek prostředí např. 

podzemní a povrchové vody, půda, biota. Nelze opomenout ani zábor půdy dopravní 

infrastrukturou a fragmentaci krajiny, které ovlivňují migraci živočichů a biodiverzitu. Zátěž 

životního prostředí představuje i samotná výroba vozidla a současně produkce odpadů po 

ukončení jejich užívání, obsahující celou řadu nebezpečných látek.  

Lze říci, že množství exhalátů ze silniční dopravy je řádově 40krát vyšší než ze všech 

ostatních doprav dohromady. [1] [2] 

2.2. Znečištění ovzduší  
Jedním z nejzávažnějších problémů dopravy z hlediska zdraví člověka je znečištění 

ovzduší emisemi. V posledních letech výrazně roste podíl automobilové dopravy na tomto 

znečištění, což se projevuje hlavně v městských aglomeracích s vysokou intenzitou dopravy. 

Příčinou emisí škodlivin z motorů vozidel do ovzduší jsou výfukové plyny, které vznikají při 

spalování pohonných hmot. Jsou to směsi obsahující stovky chemických látek v různých 

koncentracích přispívající ke globálnímu oteplování, ke vzniku kyselých dešťů nebo mají 

toxické, mutagenní i karcinogenní vlastnostmi pro člověka.[1] 

2.2.1. Škodliviny vyprodukované dopravou  

Mezi škodliviny vyprodukované dopravou můžeme zařadit následující  látky, které 

vznikají : 

� Oxid uhelnatý (CO) – uvolňováním při spalování pohonných hmot obsahujících 

uhlík za nedostatku kyslíku. 

� Oxid uhli čitý (CO2) – spalováním pohonných hmot obsahujících uhlík. 

� Oxid siřičitý (SO2) – spalováním pohonných hmot obsahujících síru, ale v současné 

době je produkce vhledem ke kvalitním palivům minimální. 

� Oxidy dusíku – spalováním směsi paliva a vzdušného dusíku kyslíkem za vysokých 

teplot. 
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� Oxid dusný (N2O) – reakcí vzdušného dusíku se vzdušným kyslíkem, hlavně za 

přítomnosti katalyzátorů ze skupiny platinových kovů. 

� Amoniak (NH3) – reakcí vzdušného dusíku s vodíkem obsaženým v palivu. 

� Ozón (O3) – sekundárními reakcemi v přízemních vrstvách atmosféry 

z molekulárního kyslíku za přítomnosti složek výfukových plynů, oxidů dusíku a 

těkavých uhlovodíků vlivem slunečního záření. 

� Olovo (Pb) - v minulosti hlavně spalováním olovnatých benzínů, ve kterých bylo 

přítomno jako tetraethylolovo, nyní jsou jeho zdrojem např. vyvažovací tělíska 

pneumatik, maziva, oleje a částečky z opotřebování ložisek. 

� Kadmium (Cd) – opotřebením různých součástí automobilu. 

� Nikl (Ni)  – obroušením brzdového obložení a různých namáhaných spojů. 

� Chrom (Cr)  – mechanickou separací z rotujících částí motoru a brzdových obložení. 

� Platinové kovy (platina Pt, rhodium Rh, palladium Pd) – uvolněním 

z automobilových katalyzátorů. 

� Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) – nedokonalým spalováním pohonných 

hmot nebo obrusem povrchu vozovky. 

� Methan (CH4) – nedokonalým spalováním pohonných hmot. 

� Těkavé organické látky (VOC) - spalováním a odpařováním pohonných hmot 

z automobilů. 

� Benzen (C6H6) – spalováním pohonných hmot a jejich odpaření během manipulace, 

distribuce a skladování. 

� Toluen (C6H5-CH3) – spalováním pohonných hmot, ve kterých je použit ve směsích 

s benzenem a xylenem jako příměs pro zvyšování oktanového čísla automobilových 

benzinů. 

� Styren (C6H5–CH=CH2 ) – při nedokonalých spalovacích procesech. 

� Formaldehyd (H2C=O) – při nedokonalém spalování pohonných hmot. 

� 1,3 butadien (CH2=CH-CH=CH 2) – nedokonalým spalováním pohonných hmot 

s vysokým obsahem olefinů. 

� Suspendované částice (PM) - PM 2,5 -10 (hrubá frakce) – zvířením prachu 

z vozovek, oděrem pneumatik, při spalovacích procesech. 

PM 2,5 (jemná frakce) – důsledkem chemických 

reakcí při spalování pohonných hmot. 

PM 0,02 (ultrajemná frakce) – z plynných emisí při 

spalování, přenáší se na velké vzdálenosti. 
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PM 0,01 (nanočástice) – spalováním pohonných 

hmot hlavně v benzinových motorech. 

� Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F) – oxidací částic uhlíku 

ve spalinách při teplotě 250 – 350 ˚C za přítomnosti kyslíku, vodní páry a chlóru. 

Polychlorované bifenyly (PCB) – syntézou částic uhlíku, kyslíku a vodní páry za 

přítomnosti chlóru.  [1] 

 

Působení těchto látek na  přírodu je třeba hodnotit z hledisek: 

� Genetických -  největší pozornost věnována sloučeninám s mutagenními a 

kancerogenními účinky (polycyklické uhlovodíky, oxidy dusíku ap.), 

� Toxických - vyvolávají-li látky otravu či smrt (srážení tělních bílkovin 

formaldehydem,  vdechování oxidu uhelnatého, oxidu dusíku, ap.), 

� Ekologických - sledují abiotické faktory ve vztahu k silniční dopravě. Velkým  

nebezpečím jsou nasycené uhlovodíky a oxidy dusíku. Pro svoji lehkou reaktivnost se 

spolu s intenzivním slunečním zářením, klimatickými a geomorfologickými faktory 

podílejí na vzniku oxidačního smogu. [2] 

2.3. Znečištění vod  
Povrchové a podzemní vody tvoří důležitou složku životního prostředí a jsou jedním ze 

základních zdrojů nutných pro zabezpečení života na Zemi. Působením člověka ale dochází 

neustále ke snižování jejich kvality. Jedním z faktorů ovlivňující jejich kvalitu jsou různé 

druhy dopravy. Znečišťované vody se dají rozdělit na povrchové a podpovrchové. [1] 

2.3.1. Povrchové vody  

Znečištění těchto vod je způsobeno splachy srážkových vod z povrchu komunikací 

s vysokou intenzitou  dopravy, zejména dálnic a rychlostních komunikací. Znečištění je 

významně závislé na množství srážek dopadajících na komunikace, kde koncentrace škodlivin 

jsou nejvyšší v „prvním splachu“  po srážkách a s časem se snižují. Znečištění se nejvíc 

projeví přímo za odtokem, kde splachová voda není ještě dostatečně zředěná.  

V povrchovém odtoku byla identifikována řada škodlivin, včetně kovových prvků a 

suspendovaných pevných látek vznikající při dopravě zejména obrušováním povrchu vozovek 

a pneumatik. Škodlivé látky mohou také pocházet z materiálů používaných k údržbě silnic, 

ploch odpočívadel a parkovišť. V zimním období může  být kontaminace způsobena aplikací 

rozmrazovacích prostředků a nemrznoucích směsí. Dalším zdrojem škodlivin jsou úkapy a 
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úniky pohonných hmot, kdy se do prostředí uvolňují organické škodlivina jako PAU, 

nepolární extrahovatelné látky (NEL) a kovy. Dalším rizikem kontaminace prostředí jsou 

čerpací stanice, v jejichž blízkosti byly stanoveny vysoké koncentrace PAU. Silniční 

komunikace jsou také zdrojem chloridů, které neodtékají vodním tokem, ale vsakují se do 

půdního a horninového prostředí, kde za vhodných podmínek může docházet k akumulaci a 

postupnému vymývání. [1] 

2.3.2. Podzemní vody  

Podzemní vody jsou kontaminovány škodlivinami z materiálů používaných na výstavbu 

vozovek. Při výstavbě se v minulých letech užívala řada materiálů, které splňovaly v dané 

době technické požadavky na výstavbu, ale v současnosti v důsledku přísnějších opatření 

mohou mít negativní vliv na složky životního prostředí a zdraví člověka. Voda, která migruje 

v tělese komunikace a je odváděna pomocí drenážních systémů může být kontaminována 

škodlivinami, které se uvolňují z konstrukčních materiálů. Tento proces závisí na mnoha 

faktorech jako je charakter podloží a okolního terénu, režim podzemní vody, včetně 

kapilárního vzdouvání hladiny a množství srážek, které mohou infiltrovat do komunikace 

například v důsledku poškození její povrchové vrstvy.  

Dalším významným zdrojem znečištění se stávají havárie dopravních prostředků. Při 

těchto haváriích dochází k úniku pohonných hmot, motorových olejů, provozních kapalin 

nebo přepravovaných nebezpečných věcí jako jsou například kyseliny, louhy a další 

chemikálie. [1] 

2.4. Vliv dopravy na půdu 
Ohrožení kvality půd v okolí komunikací nastává dlouhodobým znečištěním 

způsobeným běžným silničním provozem, sezónním znečištěním zejména vlivem posypových 

materiálů používaných k zimní údržbě komunikací a haváriemi vozidel, při nichž dochází 

k úniku škodlivých látek pro životní prostředí. 

 Dlouhodobá kontaminace půd v okolí komunikací je spojena hlavně se splachem 

škodlivin z povrchu vozovek a rozstřikem splachových vod způsobeným projíždějícími 

automobily do okolí. Půda tak může být kontaminována PAU, NEL a také kovy. K znečištění 

půdy může také dojít při užívání zdrsňujících posypových materiálů při zimní údržbě 

komunikací a chemických rozmrazovacích materiálů. Pro tento účel se používají například 

chlorid sodný, chlorid vápenatý a jejich směsi ve formě posypů, postřiků nebo zvhlčovadel 

(zkrápěná sůl). Při jejich aplikaci nelze zabránit rozptýlení mimo vozovku a dochází tak ke 
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kontaminaci chloridy. Přítomnost chloridů následně způsobuje korozi kovových prvků 

vybavení komunikací a zvýšené uvolňování škodlivin z ochranných nátěrů, což může 

způsobit následné znečištění těžkými kovy. Problém také představuje vyluhování škodlivin 

z těles komunikací, kdy vlivem vody vsakující do tělesa vozovky dochází k jejich vyluhování 

a následnému transportu do okolí.   

Negativní dopady dopravy na půdní fond se projevují i samotnou výstavbou 

komunikace a celé dopravní sítě. Pozemkům určeným pro výstavbu komunikace musí být 

odňata  jejich původní funkce a mění se na plochy určené k výstavbě. Z přírodního hlediska 

tak dochází k jejich degradaci. [1] 

2.5. Vliv dopravy na krajinu 
  S nárůstem dopravy souvisí ovlivnění biodiverzity, tj. počtu druhů flóry a fauny. 

Biodiverzita je ohrožena jak snížením velikostí ploch ekosystémů, tak fragmentací lokalit. Ta 

je chápána jako rozdělení přírodních lokalit na menší a izolovanější jednotky, čímž jsou 

ohroženy citlivější druhy. Pozemní komunikace tak působí jako fyzická překážka pro 

živočichy. 

Často jsou také vozidly sraženi menší živočichové jako obojživelníci, plazi, malí savci, 

ale i velcí jako srny nebo černá zvěř. Znečištění okolí komunikací chemickými škodlivinami 

také negativně ovlivňuje četnost a druhové zastoupení půdní mikroflóry a fauny. [1] 

  

Situace  která může vzniknout při stavbě a plánovaní trasy : 

1. Komunikace prochází biocentrem (obr 1.)  – dochází k rozdělení biocentra a tím  

k zmenšení životního prostoru a úbytku partnerů,v důsledku toho může dojít k degeneraci 

druhů. Řešení je odklon trasy nebo tunel. 

  

Obr. 1. Komunikace prochází biocentrem [3] 
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2. Komunikace přetíná biokoridor (Obr. 2.) – je narušena možnost migrace, řešení 

představuje vybudování migračního mostu nebo úprava stávajícího křížením. Existují dva 

druhy migračních přechodů : 

a) podchody 

b) nadchody 

 

Obr. 2. Komunikace přetíná biokoridor [3] 

 

3. Komunikace jde souběžně s biokoridorem (Obr. 3.) – zeleň biokoridoru se v takovém 

případě může využít pro začlenění komunikace do krajiny, důležité je zvážit  vzdálenost od 

komunikace. [3] 

 

 

 

Obr. 3. Komunikace jde souběžně s biokoridorem[3] 

2.6. Vliv dopravy na zemědělství a lesnictví 
 Lesní půdní fond má funkci krajinotvornou, půdoochrannou a vodohospodářskou.  

Silnice zabírá půdu, na kterých by mohla být provozována zemědělská činnost, nebo 

produkováno dřevo a tím dochází ke ztrátám. Za škodlivý účinek dopravy se považuje dělení 

polností a změna tvaru zemědělských pozemků, což má za následek ztížení 

obhospodařovatelnosti a zhoršení přístupu k polím. [1] 
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2.7. Vliv dopravy na okolí  
Automobilová doprava působí na životní prostředí mimo jiné také hlukem a vibracemi. 

Hluk a vibrace působí negativně na zdraví lidí a zvířat. Negativně také působí na  stabilitu 

staveb. V dnešní době existují prostředky k minimalizaci těchto dopadů. [3] 

2.7.1.  Hluk 

Za hluk se považuje zvuk, který má nepříjemný, rušivý nebo škodlivý účinek na 

člověka, negativně ovlivňuje kvalitu příslušného území, ovlivňuje chování fauny a nepříznivě 

působí na stavby.  

 

Hlučnost dopravy je způsobena :  

� Vlastním automobilem – zejména hnacím agregátem a dalšími pohyblivými 

mechanickými součástmi.   

� Aerodynamickým hlukem – vzniká při obtékání vzduchu kolem vozidla. Snížení je 

možné dosáhnout změnou  tvaru karosérie.  

� Stykem kola s vozovkou –  odvalováním pneumatik po silnici. Má větší význam ve 

vyšších rychlostech. [3] 

2.7.2.  Vibrace 

Vibrace můžeme charakterizovat jako mechanické kmitání, šířící se v pružném tělese 

nebo v prostředí. Typické otřesy ze silniční dopravy jsou způsobené průjezdem vozidel po 

silnici.  

Mezi negativní vlivy vibrací způsobené dopravou můžeme zařadit zejména negativní 

účinky, působící na : 

� Člověka, kdy mohou mít vibrace patologický účinek na zdraví.  

� Faunu vyskytující se v okolí silnic. 

� Na stavby, dochází ke snižování pevnosti a stability, tím také dochází ke snižování 

jejích životnosti. [4]  

2.8. Havárie 
Se vzrůstajícím počtem nehod souvisí únik nebezpečných látek do okolního prostředí a 

následná kontaminace povrchových i podzemních vod a horninového prostředí nebezpečnými 

látkami jako jsou například pohonné hmoty, motorové oleje, provozní kapaliny ale i 

přepravované nebezpečné látky.  
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Velkou pozornost vyžaduje přeprava chemických, toxických, hořlavých a výbušných 

látek vzhledem k rizikům dopravních nehod a následného úniku těchto látek během jejich 

přepravy. Mezinárodní silniční přeprava nebezpečného zboží se řídí Evropskou dohodou o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR (Accord Dangereuses Route), kterou 

je vázána i Česká republika. 

Každá havárie může způsobit zhoršení stavu životního prostředí a proto je nutné ji 

posuzovat jako ekologickou havárii, která by mohla narušit stabilitu ekosystému.  [1] 

2.9. Odpady z dopravy 

V České republice se problematikou autovraků zabývá § 37 zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb., který definuje autovrak jako každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, 

určené k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí, jež se 

stalo odpadem. 

Mezi odpady z dopravy tedy řadíme autovraky a jeho části např. olověné akumulátory, 

olejové filtry, brzdové a nemrznoucí kapaliny a součástky obsahující azbest. 

Ekologická likvidace autovraku spočívá v odevzdání vozidla do sběrné sítě, kde je 

provedena demontáž. Důležité je odstranění kapalných provozních náplní autovraku a 

akumulátoru. Po odstrojení autovraku by měla zůstat pouze ocelová karoserie, kterou můžeme 

drtit, stříhat nebo lisovat. Množství získaného železa a oceli z autovraku činí okolo 75% 

hmotnosti odpadu. [1] [2]  
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3. Historie vývoje motorů a paliv 

3.1. Úvod  
 Historie automobilu se datuje ke konci 18. století, kdy se začaly objevovat první parní 

automobily. První spalovací motory byly ale zkonstruovány až v druhé polovině 19. století. 

3.2. První spalovací motor 
Denis Papin ohříval v kovovém válci vodu, která se pak  přeměnila na páru. Pára 

vytlačila píst vzhůru. Poté polil válec studenou vodou a pára ve válci zkondenzovala. Pod 

pístem vznikl prázdný prostor a atmosférický tlak vzduchu zatlačil píst dolů. Papin svou práci 

zveřejnil v roce 1687, ale v tehdejší Francii neměli o jeho vynález velký zájem. 

Phillippe le Bon si nechal v roce 1786 patentovat motor, který poháněl svítiplyn. Motor 

tvořila plynová nádrž oddělená od pracovního prostoru pístu šoupátkem. Jakmile byl píst 

v horní úvrati, šoupátko se otevřelo a do válce vnikla směs vzduchu a plynu, která se zapálila 

plamenem. Nastal výbuch a píst se vrátil zpět do dolní úvrati. Tento motor byl dvojčinný, tzn. 

že směs svítiplynu a vzduchu byla střídavě zapalována na obou stranách pístu. Motor byl 

nevýhodný v tom, že nikdy neběžel delší dobu. [5] 

Jean Joseph Étiene Lenoir byl autorem prvního spalovacího motoru, který byl 

průmyslově vyráběn a skutečně se rozšířil. Tento motor byl na první pohled podobný běžným 

menším jednoválcovým dvojčinným parním strojům v ležatém uspořádání. Lenoir v něm ale 

propojil všechny osvědčené prvky a principy svých předchůdců a vytvořil tak fungující celek. 

Motor pracoval na principu dvoutaktu bez komprese, rozvod svítiplynu a vzduchu byl 

obstarán pomocí dvou šoupátek a zapalování směsi ve válci probíhalo podobně jako u 

Lebonova motoru elektrickým indukčním zapalováním, které bylo umístěno ve vývrtu stěny 

válce v polovině zdvihu pístu. Zapalování tvořily dvě platinové elektrody, které neustále 

napájel induktor.Válec zkušebního motoru neměl dokonce ještě ani chlazení. Lenoir svůj 

motor rychle vylepšil a díky důmyslné reklamě uvedl na trh. [6] 

 

Obr. 4. Lenoirův motor [5] 
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3.3. Ottův atmosférický spalovací motor 
Problém malého výkonu Lenoirových motorů vyřešil německý obchodník Nikolaus 

August Otto, v roce 1864 začal spolupracovat s Eugenem Langenem. Výsledkem jejich 

spolupráce byl první úspěšný atmosférický plynový motor z roku 1867, který převedli na 

Světové výstavě v Paříži. V závěrečném hodnocení zcela předčil konkurenci osvědčených 

Lenoirových motorů v hospodárnosti – vztaženo na jednotku výkonu ušetřil údajně až 60% 

plynu. Během krátké doby se vynálezcům podařilo motor zdokonalit a průmyslově vyrábět 

pod značkou Otto & Langen. Jejich motor měl navzdory spolehlivosti a hospodárnosti jednu 

nevýhodu - hlučnost. Byla způsobena explozemi směsi ve válci, ale i mechanickým ústrojím 

tvořeným ozubeným převodem mezi pístní tyčí opatřenou hřebenem a kolem s volnoběžkou 

na výstupní hřídeli se setrvačníkem. [6] 

3.4. Motor s čtyřtaktním pracovním cyklem a kompresí  
V roce 1876 Otto sestrojil první plynový motor pracující se čtyřtaktním cyklem a 

kompresí. Tento vynález je hodnocen jako nejvýznamnější po Wattově parním stroji. Tento 

motor se na rozdíl od předchozího atmosférického vyznačoval tichým a klidným chodem, 

čímž získal přezdívku „tichý Otto“. Po Pařížské světové výstavě v roce 1978, kde byl motor 

představen široké veřejnosti se velmi rozšířil především všude, kde byl dobře dostupný 

svítiplyn. Vytlačoval v oblasti malých výkonů jak parní stroj, tak i předchozí typy spalovacích 

motorů. Na konci 70. let byly sestrojeny po vzoru parních strojů i dvouválcové sdružené 

spalovací motory, které měly zvýšit jednotkový výkon a zhospodárnit provoz. [6] 

   

Obr.5.  Čtyřdobý motor z roku 1876 [5] 

3.5. Rychloběžné spalovací motory 

Všechny zmíněné motory měly společné to, že byly těžkopádné, stacionární, 

pomaluběžné křižákové stroje se šoupátkovým rozvodem o malém výkonu, navíc vázané na 

zdroj plynu jako paliva. Tyto motory byly vhodné pro pohon drobných provozů, ale 

nepoužitelné pro pohon vozidel. Až na konci 80. let 19. století byly vytvořeny první úspěšné 
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konstrukce rychloběžných motorů poháněných kapalným palivem na bázi uhlovodíků. O tento 

pokrok se nejvíce zasloužili dva mladí inženýři firmy Deutz: Gottlieb Daimler a Wilhelm 

Maybach. Založili si vlastní podnik a zaměřili se na konstrukci výkonného rychloběžného 

benzinového motoru. Nové motory měly automatické sací a vačkou řízené výfukové ventily. 

Použít benzín byl odvážný krok, protože v té době byl k dostání pouze v lékárnách. V roce 

1885 namontoval tento motor Daimler do dřevěného kola a vznikl tak první motocykl. V roce 

1886 zabudoval vylepšený motor do řiditelného čtyřkolového vozu – budoucího automobilu. 

Prvenství v konstrukci vícestopého silničního vozidla poháněného spalovacím motorem bylo 

přiřčeno Carlu Benzovi, který již o půl roku dříve použil spalovací motor pro pohon své 

tříkolky. [6] 

3.6. Dvoutaktní motory 
V roce 1885 Benz namontoval jednoválcový motor s otevřenou klikovou skříní, 

automatickým sacím a vačkou ovládaným výfukovým ventilem do trojkolového vozidla a 

zahájil tak éru nezávislého dopravního prostředku. Začátky ale nebyly snadné – v Německu se 

do cesty postavila byrokracie, v Anglii „Red Flag Act“, který silně prosazoval rozmach 

silniční dopravy parními vozidly. Jediná Francie ocenila přednosti nového dopravního 

prostředku a několik podnikatelů se vrhlo na jeho výrobu. Paříž se tedy stala první metropolí 

na světě, kde se stal automobil konkurentem drožek a kočárů, ale kde zakrátko zaburácely 

motory prvních závodních speciálů.  [6]  

 

 

Obr. 6. Benzova trojkolka [5] 

3.7. Vznětový motor 
V roce 1861 upozornil de Rochas na možnost zapalovat třaskavou směs ve válci 

rozžhavenou trubkou nebo elektrickou jiskrou. Prakticky tuto myšlenku naplnil Rudolf Diesel 

za 31 let. Německý patent na svůj motor nové koncepce získal v roce 1892. V tomto motoru 
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stlačoval ve válci pouze vzduch, přičemž stupeň komprese zvolil tak, aby se vzduch při rychlé 

kompresi ve válci ohřál na teplotu vznícení paliva. Palivo mělo být do takto ohřátého vzduchu 

ve válci vpraveno pomocí stlačeného vzduchu až těsně před dosažením horní úvratě pístu. 

Jako palivo měl být použit petrolej nebo uhelný prach. Zbytek motoru byl navržen jako 

čtyřtaktní. [6] 

3.8. Spalovací motory v českých zemích 
Průkopníkem silniční dopravy na území dnešní České republiky byl baron Theodor 

von Liebig, který si v roce 1893 zakoupil v továrně Carla Benze vůz Benz Victoria. V roce 

1897 byla u nás v tehdejší kopřivnické Nesselsdorfer WagonbauFabriksgesellschatf (dnes 

Tatra) zahájena vlastní výroba automobilů. Kopřivnická vagonka byla v té době předním 

výrobcem železničních vozů v Rakousku-Uhersku. Vzorem prvního automobilu nazvaného 

President s Benzovým motorem byla Liebigova Victoria. První náš motocykl vznikl v továrně 

na jízdní kola. Bylo to v roce 1899 v Mladé Boleslavi v továrně Laurina a Klementa. Výroba 

stacionárních spalovacích motorů se u nás rozběhla až po roce 1900. [6] 
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4. Klasická motorová paliva 

4.1. Úvod - Ropa 
Ropa je kapalná směs uhlovodíků fosilního původu (uhlí, zemní plyn, břidlice, ropné 

písky). To znamená, že vznikla v minulosti a její zásoby jsou omezené, stejně jako ostatní 

fosilní paliva a minerály. Ropa je tekutá světle žlutá až temně černá hmota, která obsahuje 80-

85% uhlíku, 10-15% vodíku, 4-7%  síry a trochu dusíku. [8] 

4.1.1. Výskyt a těžba ropy 

Ložiska ropy jsou v hloubkách několik stovek metrů, většinou mezi nepropustnými 

vrstvami okolních hornin a často spolu se zemním plynem. Vznik ropy není zcela objasněn, 

nejrozšířenější hypotéza tvrdí, že ropa vznikla rozkladem velkého množství odumřelých 

drobných organismů pod velkým tlakem, za určité teploty bez přístupu vzduchu.  

Ropná ložiska se otevírají a těží hlubinnými vrty, z nichž ropa sama vyvěrá, tryská do 

mnohametrové výšky nebo se čerpá. Ropa se vrtá jak na pevnině, tak i v moři, kde se v tzv. 

šelfové oblasti staví vrtné věže. Ve větších hloubkách se používají plovoucí vrtné plošiny, 

které jsou umístěny na plovácích a můžou se přemisťovat. 

Před zpracováním se ropa musí zbavit vody (ve formě emulze) a solí (odvodnění a 

odsolení). Využívá se k tomu ohřev ropy, sníží se viskozita a urychlí se oddělení vody a v ní 

rozpuštěných solí. Mohou se přidávat deemulgátory rozrušující emulze a nejlepšího oddělení 

lze dosáhnout pomocí elektrického pole. [8] 

4.1.2. Zpracování ropy 

První krok při zpracování ropy je její destilace, tedy rozdělení na užší frakce podle bodu 

varu. Dříve se využívala kotlová destilace, dnes se ropa ohřívá v trubkových pecích (ropa 

proudí soustavou trubek, které jsou ohřívány radiací plamene nebo vedením horkých spalin),  

pak se nastřikují do atmosférické destilační kolony. Ta je vybavena tzv. patry nebo sypanou 

náplní a probíhá tam destilační dělení. Do kolony se vrátí část destilátů, aby se zlepšilo dělení. 

Frakce se odebírá z hlavy a boku kolony, spodem odchází nedestilující zbytek – mazut. 
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Z atmosférické destilace vzniknou tyto frakce :  

� Plyny 

� Benzinová frakce 

� Petrolej 

� Plynový olej 

� Mazut [8] 

4.1.3. Zpracování frakcí atmosférické destilace 

Plyny obsahují uhlovodíkové plyny, hlavně propan a butany a další jsou zastoupeny 

v menší míře. Tyto plyny se musí zbavit sulfanu, případně se rozdestilují za tlaku. U nás se 

používá označení propan-butan, lepší označení je ale LPG. Tato směs se používá 

v domácnostech na vaření nebo se může používat jako pohon spalovacích motorů.  

Benziny se dělí na technické, automobilové a letecké. Technické se připravují redestilací 

základní benzinové frakce, kde se na redestilační koloně získá frakce vroucí v rozmezí 80-

120˚C. Používají se jako ředidla barev, rozpouštědla a podobně.  

Automobilové benziny zaujímají největší podíl z výroby benzínů. Samotná frakce 

z destilace ropy není vhodná pro použití, musí se upravit řadou operací. Mezi tyto úkony patří 

odsíření, přidání rozvětvených uhlovodíků (izoalkany) a aromátů (toluen, ethylbenzeny, 

xyleny), což jsou látky, které mají velkou odolnost proti tzv. klepání. Klepání při spalování či 

detonační spalování  je způsobeno tím, že za určitých podmínek se rychle množí radikály a 

spálení proběhne rychleji než za normálních podmínek a rychle stoupne tlak. Klepání se 

projevuje úderem na píst, což vede k poškození ložisek ojnice, klikové hřídele a snižuje se 

výkon motoru. [8] 

4.2. Benzín 
Automobilové benziny jsou směsí kapalných uhlovodíků vroucích v rozmezí 30-210˚C 

získanou z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Obsahuje max. 

42 objemových procent aromatických uhlovodíků. Pro zlepšení vlastností se mohou přidávat 

do benzínu kyslíkaté látky pro zvýšení oktanového čísla, detergenty pro zajištění čistoty 

palivového systému, látky proti korozi, antidetonační a jiné.  

Bezolovnaté benzíny se používají hlavně pro zážehové motory silničních motorových 

vozidel. Nesmí se používat pro vozidla, která se užívají v uzavřených prostorách. Bezolovnaté 

benziny jsou určeny převážně pro moderní zážehové motory s katalyzátorem, které jsou 

řízeny lambda sondou. [8] 
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4.2.1. Druhy benzínů: 

Tab. 1. závazné označení od roku 2001 [7] 
Označení Oktanové číslo  Poznámka 
Special 91 s náhradou olova (draslík), dříve Special 
Super 95 dříve Natural 95 
Super Plus 98 dříve například Natural 98 
Normal 91 dříve Natural 91 

 
 

� Bezolovnatý benzín označovaný jako BA-91 Special je vhodný pro provoz starších 

typů motorů s netvrzenými ventilovými sedly, obsahuje aditiva proti nadměrnému 

opotřebení ventilových sedel. 

� Olovnatý Special 91 náhradu dostává a bude ji mít tak dlouho, dokud podíl neklesne 

pod deset procent celkového prodeje.  

� Benzín Super byl zrušen.  

� Special 91 bez olova s draslíkem, má oktanové číslo 91 a používá se do vozidel 

s katalyzátorem, elektronickým vstřikováním a podobně, které potřebují nižší 

oktanové číslo. Neobsahuje olovo od roku 2001 - nesmí být bez úprav používán pro 

starší automobily typu škoda apod. Sice si ponechal původní název olovnatého 

benzinu, ale je nutné do něj přidat speciální aditiva nahrazující olovnaté přísady, které 

chrání ventily, aby jej mohli používat i starší vozidla.  

� Super 95 je nejrozšířenější, má oktanové číslo 95, použití ve všech automobilech 

s katalyzátorem i bez katalyzátoru s novějšími motory přizpůsobenými spalování 

bezolovnatého benzínu.  Nelze ho užívat pro staré typy motorů vyžadující olovnaté 

přísady a není vhodné ho užívat bez úprav jako náhradu za benzín 91 oktanů. 

� Super Plus 98 

� Normal 91 

 

Požadavky na vlastnosti benzínu: 

� Dobrá odpařivost při nízkých teplotách pro zajištění startovatelnosti. 

� Absence těžších frakčních podílů (nad 210˚C), aby nedošlo ke smývání olejového 

filmu na stěně válce a ředění oleje v motorové skříni. 

� Nízký obsah síry, která způsobuje pokles oktanového čísla benzínu, korozi palivového 

systému a zvyšuje obsah škodlivin ve výfukových plynech. 

� Bez obsahu pryskyřice – způsobuje zanášení trysek a usazují se v sacím potrubí a na 

sacím ventilu. [8] 
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4.2.2. Oktanové číslo 

Oktanové číslo charakterizuje antidetonační vlastnosti automobilových benzínů a 

vyjadřuje odolnost benzínu proti detonačnímu spalování. Detonační spalování znamená místní 

vzplanutí části směsi paliva se vzduchem, které má charakter detonace. Vzniklá tlaková vlna 

se šíří spalovacím prostorem rychlostí zvuku a při dopadu na stěny spalovacího prostoru a dno 

pístu vyvolává rázy v pístní skupině a klikovém mechanismu. Navenek se detonační 

spalování projevuje klepáním motoru. Dochází ke zvyšování hustoty spalin u stěn spalovacího 

prostoru, teplo přestupuje do stěn a následuje zahřívání motoru. Dalším problémem je snížení 

výkonu motoru. Dlouhodobý provoz za těchto podmínek může vést k havárii motoru.  [8] 

4.3. Diesel 
Motorová nafta je směs ropných uhlovodíků vroucích převážně v rozmezí 150-360˚C. 

Většinou obsahuje přísady na zlepšení užitných vlastností (detergenty, depresanty, mazivostní 

přísady, přísady proti pěnění, inhibitory koroze) .  

Vyrábí se smísením petroleje s plynovým olejem. Obsah těžkých podílů je omezen 

vznikem usazenin ve spalovacím prostoru a obsah lehkých podílů je dán požadavkem na bod 

vzplanutí. 

 

Požadavky na motorovou naftu: 

� Energetický obsah paliva 

� Výhřevnost 

� Kvalita spalování 

� Hustota paliva 

� Destilační křivka 

� Bod vzplanutí 

� Viskozita 

� Cetanové číslo 

� Skladování a její doprava 

� Vliv na funkčnost a životnost motoru 

 

Pro řádný provoz dieselových motorů se od paliva požaduje: 

� Včasný a pravidelný přívod správného množství paliva do válce. 

� Dokonalé rozptýlení a vypaření paliva. 

� Menší zpoždění zážehu a normální spalování . 



Zuzana Cichá : Vlivy automobilové dopravy na životní prostředí 

2009 18 

� Provoz bez tvorby usazenin v palivovém systému, filtrech, tryskách a ve spalovacím 

prostoru. 

� Stabilita a nekorozívnost nafty a jejich spalin. [8] 

 

Pro užívání nafty při nízkých teplotách je důležitá teplota vylučování parafinů, jejichž 

krystalky ucpávají palivové filtry a přerušují tím dodávku paliva do motoru. Pomocí 

přípravku Dieselex a Naftex je možné zvýšit bod tuhnutí až na -29˚C. [8] 

4.3.1. Druhy dieselových paliv 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES umožňuje distribuci tzv. 

bezsirných motorových paliv s obsahem síry do 10 mg/kg (10 ppm) do 31.12.2008. Od 

1.1.2009 není možné distribuovat paliva s obsahem síry vyšším než 10 mg/kg.  

ČEPRO a.s. nabízí motorové nafty třídy B, D a F. Tyto nafty jsou určeny pro 

středoevropské klima, nafta třídy 2 je vhodná pro arktické podmínky. [8] 

4.3.2. Vlastnosti dieselových paliv 

� Viskozita – důležitá pro rozprášení paliva ve spalovacím prostoru. Když je viskozita 

velká, dochází ke vzniku koncentrovaného aerosolu, který se nedokonale spaluje a 

dochází k vytváření karbonu. Viskozitu lze ovlivnit přidáním aditiv. 

� Destilační křivka – charakterizuje objemové procento paliva, které se předestiluje do 

určité teploty destilace. Důležité je, aby se postupně odpařila většina paliva a to 

pravidelně, tak aby spalování probíhalo rovnoměrně.  

� Conradsonovo číslo – vyjadřuje sklon paliva k vytváření úsad karbonu na stěnách 

spalovacího prostoru. Tyto úsady vytvářejí složky paliva s vyšším bodem varu a ty se 

zcela neodpaří.  

� Obsah síry – tato vlastnost nafty je velmi kontrolována legislativou v souvislosti 

s úrovní emisí. Snahou je omezit obsah síry v naftě na minimum. Je to důležité 

z ekologického hlediska, protože se sníží exhalace oxidu siřičitého a přispívá to ke 

snížení pevných částic NOx ve výfukových plynech vznětových motorů. Nízkosirné 

ropy jsou málo dostupné a náklady na odstranění síry hydrogenací jsou vysoké, tímto 

roste cena motorové nafty. 

� Nízkoteplotní vlastnosti – konzistence nafty je kvůli svému složení závislá na okolní 

teplotě prostředí. Obsahuje složky, které při nižších teplotách začnou krystalizovat a 

vytváří krystalickou mříž, která omezí tečení kapaliny. 
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� Hustota – má přímý vliv na výkon motoru a složení výfukových plynů. Nižší hustota 

znamená nižší obsah pevných částic v exhalátech a nižší kouřivost motoru. 

� Oxidační stabilita – limituje obsah látek se sklonem k tvorbě pryskyřic, které by 

mohly zanášet vstřikovací trysky paliva do válců motorů a negativně ovlivňovat 

množství a kvalitu plynných emisí a výkon motoru. Oxidační stabilita zajišťuje 

dlouhodobé skladování nafty bez vytvoření usazenin a snižuje možnost zalepení 

vstřikovacích trysek.  

� Polyaromatické uhlovodíky – obsah PAU v motorové naftě je velmi sledován, 

protože mohou mít karcinogenní účinek. 

� Ochrana proti korozi  – běžná koncentrace rozpuštěné vody  v naftě je pár desítek 

mg/kg, pokud přesáhne 500 mg/kg a více, může dojít ke snížení mazivosti paliva 

vlivem vytvoření mikrofilmu vody na styčných plochách. Aby se tomu předcházelo, 

přidává se do nafty přísady, které chrání motor a skladovací nádrže před negativním 

působením vody.  

� Cetanové číslo - Cetanovým číslem se vyjadřují spalovací vlastnosti nafty. 

Charakterizuje kvalitu nafty jako ekvivalent oktanového čísla u benzinu. Je měřítkem 

pro průběh spalování motorové nafty. Vyšší cetanové číslo znamená kratší prodlevu 

vznícení  nafty, nárůst tlaku ve válci není tak prudký a spalování je „měkčí“ a tišší.  

� Cetanový index – zaveden pro porovnání paliv z hlediska jejich cetanového čísla. 

Cetanové číslo lze měřit pouze na zkušebním motoru, kdežto cetanový index se dá 

vypočítat, stačí znát hustotu a vybrané body destilační křivky paliva. [8] 

4.3.3. Hodnocení benzínu 

Z hlediska ochrany životního prostředí se neustále zpřísňují požadavky na složení 

automobilových benzínů. Omezován je obsah alkenů kvůli jejich špatné oxidační stabilitě, 

náchylnosti k polymeraci a tvorbě pryskyřičnatých látek. Hlavně C4 a C5 alkeny jsou velmi 

reaktivní a značně se podílejí na tvorbě přízemního ozónu. Maximální povolený obsah alkenů 

v benzínech je 18% objemu a celkový obsah aromátů je omezen na maximálně 35% objemu. 

Povolený obsah benzenu je 1%. Benzen patří ke sledovaným karcinogenním látkám. Do 

ovzduší se dostává odparem paliva a ze spalování aromátů přítomných v benzínech. Kvůli 

kontrole složení automobilových benzínů a optimalizace procesů vedoucí k jejich výrobě je 

důležité znát skupinové složení produktů a surovin nebo také obsah některých individuálních 

složek. [8] 
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4.3.4. Požadavky na kvalitu motorových paliv 

Jedním z hlavních požadavků na kvalitu paliv je hluboké odsíření, což je nezbytné pro 

efektivní čištění výfukových plynů. Další požadavky na snížení kouřivosti motorů u motorové 

nafty by měly být dosaženy  postupným zvyšováním cetanového čísla. Od roku 2009 jsou 

zavedena v EU bezsirná paliva, takže další zlepšování by se mělo zaměřit na jiné oblasti.  

Automobilový průmysl uvádí jako další generaci benzínu a nafty syntetická kapalná 

paliva GTL ze zemního plynu s výraznějším nástupem kolem roku 2015. Je pravděpodobné, 

že nedojde k významnému přechodu na kapalná paliva ze zemního plynu během následujících 

10 let. Lze ale předpokládat, že do současných ropných paliv budou postupně zařazeny 

změny, které je mají syntetickým palivům přiblížit. Budou se snižovat obsahy aromatických 

uhlovodíků u nafty kategorie 4, bude se zvyšovat cetanové číslo a snižovat konec destilace. U 

benzínu se bude snižovat obsah olefinů a aromátů. Zemní plyn a biopaliva budou 

nezanedbatelným podílem spotřeby. [8] 
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5. Alternativní paliva 

5.1. Úvod 
Vzhledem k tomu, že zásoby ropy se ztenčují a existují velké problémy se znečištěním 

životního prostředí, začínají lidé hledat alternativní zdroje energie. Tato energie by měla být 

šetrnější k životnímu prostředí a zároveň být dostupná pro běžnou dopravu. 

Za  náhradu automobilového benzínu a motorové nafty se považují alternativní paliva.  

Do skupiny alternativních paliv můžeme zařadit:  

� stlačený zemní plyn (CNG),  

� zkapalněné ropné rafinérské plyny (LPG),  

� bioplyn,  

� bionafta a paliva na základě metyelsteru řepkového oleje, 

� paliva s využitím alkoholů (etanol a metanol),  

� vodík,  

� elektrický proud. [9]   

 

Automobily, které využívají alternativní pohony a paliva se dají rozdělit do tří skupin, 

podle technické náročnosti úprav: 

a)  bez úprav  

b) jednoduchá přestavba vozidla  

c) velmi náročná přestavba nebo zcela nová konstrukce  [10]   

5.2. Biopaliva  
Biologický materiál může být využit jako pohonná hmota těmito způsoby: 

� Rostlinné oleje jako je řepka, slunečnice a sója, mohou být přeměněny na náhradu 

nafty, která se může využít ve směsi s klasickou naftou nebo přímo jako čistá bionafta. 

� Cukrová řepa, obilí a další rostliny se dají pomocí fermentace přeměnit na alkohol – 

bioetanol, který se může stát součástí benzínu, nebo se může použít přímo v čisté 

formě jako motorové palivo. Vývoj v této oblasti umožní ekonomicky vyrábět 

bioetanol ze dřeva nebo ze slámy. 

� Organický odpad se může přeměnit na energii, kterou se dá využít jako 

automobilové palivo (odpadní olej jako součást bionafty, domácí a zvířecí odpad jako 

bioplyn). [9]   
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5.2.1. Bionafta 

Takto se označuje palivo na bázi metylesteru mastných kyselin, zejména řepkového 

oleje (MĚŘO).  V České republice je bionafta směsí motorové nafty (70%) a čisté bionafty 

(30%). Kompromis je způsobem vysokou cenou 100% řepkového oleje. Hlavní výhody 

bionafty jsou kladná energetická bilance, snižování emisí CO2, hospodárné využití půdy, která 

byla vyňata z produkce potravinářských plodin a bezpečnost při manipulaci.  

Moderní technologická zařízení pro výrobu bionafty obsahují výkonné odstředivky, 

které zaručí předepsaný obsah nežádoucích oxidačních a polymerních produktů a vody 

v pohonné hmotě. Bionafta se špatně skladuje a vylučuje se z ní voda a organismy, které 

odbourávají klasickou naftu. [9]  [10]   

5.2.2. Etanol 

Na výrobu etanolu lze použít např. obilí, kukuřici, brambory, cukrovou řepu, cukrovou 

třtinu, ovoce a jiné plodiny. Proces výroby alkoholu se nazývá fermentace.  

Nevýhodou při výrobě etanolu pro celosvětovou produkci je fakt, že by konkurovala 

potravinářskému průmyslu. Tato nevýhoda se ale netýká výroby etanolu z dřevěné biomasy a 

z odpadní biomasy ze zemědělské produkce. Problém výroby etanolu pomocí fermentace 

představuje také malý výtěžek při relativně vysokých nákladech. Nicméně je to vhodný krok 

k ozdravení životního prostředí.  

Ačkoli energetická bilance při výrobě je přibližně poloviční ve srovnání s MĚŘO, 

výhodou etanolu je, že z jednoho hektaru je možné získat více litrů paliva (4755 litrů) než je 

to u MĚŘO (1400 litrů). Při použití obilí na výrobu etanolu je bilance výroby přepočtená na 

kg vstupní suroviny ještě výhodnější – na výrobu litru etanolu je zapotřebí asi 2,8 kg obilí, 

pokud použijeme cukrovou řepu budeme potřebovat asi 10 kg. 

Etanol je možné použít jako palivo pro speciálně vyrobené motory nebo jako přísada do 

benzínu v množství 3-15%. Etanol se dá chemicky změnit na etylercbutyleter (ETBE) , což je 

ve světě důležitá přísada do bezolovnatý benzinů, která zvyšuje oktanové číslo a zlepšuje 

kvalitu hoření paliva v motoru. 

 

Mezi výhody používání etanolu v motorových vozidlech patří:  

� lepší spalování v motoru, 

� zaručený vyšší výkon a otáčky motoru, 

� nižší emise ve spalinách. 
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Výhody v ekonomické a sociální oblasti : 

� vznik pracovních příležitostí v zemědělství při pěstování vstupních surovin, 

� zlepšení příjmů obyvatel, podílejících se na pěstování, 

� snížení závislosti na ropě. 

 

Mezi nevýhody používání etanolu patří :  

� rychlejší koroze kovových materiálů, 

� detergentní účinek a napadání plastických hmot, 

� negativní účinky výparů na lidský organismus, 

� horší startovatelnost motoru při nižších teplotách. 

5.2.3. Metanol 

Výroba metanolu ze dřeva je ve světě známá už dlouhou dobu. Metanol se dá  vyrobit 

nejen z biomasy, ale i z některých fosilních paliv, jako ze zemního plynu nebo z uhlí. 

Nevýhodou při výrobě z biomasy je cena, která je dvojnásobná v porovnání se syntetickým 

metanolem vyrobeným ze zemního plynu. 

Metanol je možné převést na vysoce oktanové palivo, které neobsahuje síru a při 

spalování znečišťuje ovzduší v malém množství. Z jedné tuny suché biomasy se vyrobí 700 

litrů metanolu. 

Vozidla která jezdí na metanol se neliší ve výkonnosti od ostatních vozidel spalujících 

benzin. Metanol se může používat jako palivo v čisté formě nebo jako směs.  Vznětové 

motory je nutné dovybavit pomocným zapalovacím systémem, protože cetanové číslo 

metanolu je nízké. Takto vybavené motory mohou spalovat i směs metanolu a nafty. 

Metanol, který je vyrobený ze dřeva a používá se jako náhrada benzinu se vyznačuje 

nižšími emisemi všech škodlivin (průměrně o 20-70%).  Metanol použitý jako náhrada nafty 

ve vznětových motorech znamená podstatné snížení emisí i tuhých částic.  

 

Výhoda metanolu v porovnání s klasickými palivy:  

� výrobní technologie je v praxi odzkoušená, 

� použití je spolehlivé a využívané, 

� široký potenciál vstupních surovin, 

� má vyšší oktanové číslo než benzin - lepší účinnost motoru, 

� bezpečnější manipulace než s benzinem – je méně prchavý, dá se uhasit vodou. 
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Nevýhody metanolu : 

� toxicita při vdechnutí a působení na kůži, 

� způsobuje rychlejší korozi kovových materiálů, 

� má detergentní účinek, 

� negativně působí na plastové materiály, 

� problém při startování pod bodem mrazu, 

� formaldehydový zápach při studených startech. 

5.2.4. Bioplyn 

Bioplyn vzniká metanogenním kvašením organických látek. Mezi tyto látky patří : 

chlévská mrva, prasečí kejda nebo odpady z čistíren odpadních vod (kalový plyn). Bioplyn je 

složen směsí plynů : 55-75% metan, 25-40% oxid uhličitý a 1-3% dalších plynů (dusík, 

sirovodík, vodík). 

Bioplyn určený pro pohon motorových vozidel musí být zbaven přebytků nežádoucích 

příměsí, hlavně sirovodíku a oxidu uhličitého. Pro snadnější čerpání se stlačuje na 250-300 

barů. Bioplyn v nádrži je pod tlakem  50-100 barů. 

 

Výhody použití bioplynu : 

� nižší emise oproti benzínu, 

� o 30% nižší náklady vzhledem k benzínu. 

 

Nevýhody bioplynu :  

� nestabilní produkce – anaerobní fermentační procesy probíhají při teplotě 40˚C, takže 

v zimě je bioplynu méně a v létě přebytek, 

� pouze lokální možnost použití. 

5.3.  Plynová paliva  

5.3.1. Ropný plyn (LPG) 

Propan-butan vzniká jako vedlejší produkt při zpracování ropy. PB je lehká plynná 

frakce, který je pomocí chlazení zkapalněna a vzniká tak LPG (Liquified Petroleum Gas). 

LPG je palivo s oktanovým číslem , které je o 5-10% vyšší než má benzín a dá se využít jako 

náhrada pro vznětové i zážehové motory. 
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LPG jako pohonná hmota spalovacích motorů je směsí propanu a butanu, která je při 

teplotách a podmínkách běžného klimatu plynná. Poměrně malý tlak postačí na zkapalnění 

směsi i za normální teploty. Při procesu zkapalnění se značně změní objem – z 250 litrů 

propan-butanu v plynném stavu se stane 1 litr kapaliny. Z této vlastnosti vyplývá snadná 

skladovatelnost velkého množství energie v poměrně malém prostoru.  

Pro použití LPG v pístových spalovacích motorech je nutná vyšší čistota plynu než je 

obvyklé pro použití PB jako topného plynu v domácnostech. Tento požadavek bývá 

nedoceněn. Pro bezproblémové používání LPG jako paliva je jeho kvalita prvořadým 

předpokladem. 

Zkapalněný plyn obsahuje velmi málo síry, žádné olovo a benzenové uhlovodíky.  

Využití LPG jako pohonu motorových vozidel spolu se správným technickým řešením 

plynofikovaných vozidel (třícestný katalyzátor) přispívá ke snížení zátěže ovzduší 

výfukovými emisemi. Tento efekt je důležitý v městských aglomeracích  při plynofikaci 

autobusů městské hromadné dopravy. V porovnání s vozidly na naftu mají plynofikovaná 

vozidla nižší emise NOX  , CO, částic, aldehydů a polycyklických uhlovodíků.  

Osobní vozidla je nutné přestavit, ale tato úprava je rychlá, snadná a finančně dostupná 

u automobilů se zážehovým motorem. Nenáročná je i výstavba čerpacích stanic. Další 

výhodou je nízká cena, která je vzhledem k benzinu Natural 95 poloviční. Spotřeba 

zkapalněného plynu je sice o 20% vyšší, i přesto se provoz na plyn z ekonomického hlediska 

vyplatí.  

Na území České republiky existuje přes 400 plnicích stanic LPG a počet aut využívající 

LPG jako pohonnou hmotu překročil 150 000 vozů. [9]  [10]   

 

Výhody používání LPG : 

� vysoká výhřevnost 

� antidetonační odolnost 

� ekologičtější provoz oproti benzínu a naftě 

� nízká cena 

� nižší hlučnost a klidný chod motoru 

� větší pružnost motoru 

 

Nevýhody používání LPG: 

� řidší síť čerpacích stanic 

� zvětšení celkové hmotnosti automobilu 
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� zmenšení zavazadlového prostoru 

� nutné dodržování bezpečnostních podmínek [9]   

5.4. Zemní plyn (LNG, CNG) 
Pod zkratkou CNG se rozumí stlačený zemní plyn. V zásobníku bývá stlačen až na tlak 

200 bar. Zkratkou LNG se označuje zemní plyn zkapalněný, k dosažení tohoto stavu je 

potřeba teplota -162 ˚C. Zkapalněním se změní objem zhruba šestsetkrát.  

Zemní plyn je složen asi z 85%  methanu, z 10% z dusíku a oxidu uhličitého a z  

5% vyšších uhlovodíků. Kapalný zemní plyn nesmíme zaměňovat s kapalnou směsí propanu a 

butanu, kterou známe jako LPG. 

LNG je velmi čisté palivo s minimem škodlivých emisí, má vysokou hustotu energie, 

nemá těžkou palivovou nádrž, bezpečnější provoz, oproti CNG zmenšení objemu palivových 

nádrží, doba plnění paliva je srovnatelná s klasickými palivy.  

Zemní plyn prochází při těžbě základní úpravou, kde se zbavuje vlhkosti a pevných 

částic. Je lehčí než vzduch, proto v případě úniku nedojde ke znečištění půdy, nebo 

k nahromadění plynu v přízemní vrstvě jako v případě LPG. Díky lepšímu promísení směsi 

palivo:vzduch ve válcích má oproti kapalným palivům výhodu ve snadnějších studených 

startech. [9]   

 

Palivové soustavy plynových vozidel mohou být: 

� Jednopalivová – monofuel (některá nákladní auta a hlavně autobusy) 

� Dvoupalivová – bifuel s možností přepínání konvenčního a plynného paliva (osobní 

auta) 

� Smíšená – dual fuel zároveň využívají konvenční i plynné palivo. 

 

Výhody  zemního plynu :   

� menší produkce škodlivin (oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, pevné částice, 

polyaromatické uhlovodíky, aromáty včetně benzenu a aldehydy) než vozidla na 

konvenční paliva, 

� menší vliv na skleníkový efekt v porovnání s benzínem či naftou, 

� 2-3x nižší náklady na pohonné hmoty vlivem daňového zvýhodnění , 

� u dvoupalivových systémů se zvyšuje celkový dojezd. 

� vnitřní části motoru se nezanáší karbonovými úsadami – vyšší životnost motoru a 

oleje, 
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� jednoduchá distribuce – zemní plyn se přepravuje již vybudovanými plynovody. 

 

Nevýhody zemního plynu : 

� Nedostatečné množství plnících stanic, 

� vyšší náklady spojené s přestavbou vozidla , 

� zmenšení zavazadlového prostoru způsobené umístěním tlakové nádoby,  

� snížený výkon motoru. [9]   

5.5. Vodík  
Podle německé statistiky pochází v současnosti  52% emisí NOX,  50% emisí CO, 71% 

emisí CXHY a 17% emisí CO2 z městské dopravy. Z toho důvodu má zásadní význam 

nahrazení klasických pohonných hmot plynnými palivy, jejichž emise jsou výrazně nižší. 

Dalším významným faktorem je omezená zásoba kapalných i plynných fosilních paliv oproti 

vodíku – jeho zásoby při získávání z vody jsou neomezené. Pro udržení vodíku v kapalné fázi 

je důležité zajistit teplotu pod -200˚C.  [10]   

5.5.1. Vodíkový pohon 

Energie obsažená ve vodíků může být využita dvěmi způsoby, buď přímo ve spalovacím 

motoru, nebo ve „studené“ formě v palivovém článku přeměnou v elektrický proud. Palivový 

systém motoru využívá elektronického směšovacího systému, který určuje směšovací poměr 

vodíku a vzduchu. Spalování probíhá za přebytku vzduchu. Přidávaný vzduch ve spalovacím 

prostoru odebírá teplo a tím klesá teplota plamene pod kritickou mez, nad kterou by se mohla 

sama vznítit. Nízká teplota spalování brání vzniku oxidů dusíku, které jsou redukovány 

v redukčním katalyzátoru zážehových motorů. Vodíkové motory pracují prakticky bez emisí i 

bez dalších přídavných zařízení. Oproti benzinu jsou všechny emise sníženy až o 99%.  

Druhý systém používá pro zásobování palubní sítě elektrickou energií akumulátor. 

Činnost konvenčního akumulátoru je nahrazena palivovým článkem, který má výkon 5kW, 

účinnost skoro 50% a je nepřetržitě v provozu. Vodík jako palivo budoucnosti bude ideální, 

až se k jeho výrobě využije energie vody, větru nebo slunce.  

Přechodným řešením je hybridní pohon, se dvěmi nezávislými zdroji energie. Jedním 

z nich je konvenční spalovací motor a druhý je elektromotor. Největší perspektivu má pohon 

elektromotorem, se zdrojem proudu z palivového článku, který mění chemickou energii paliva 

(metanol nebo vodík) přímo v elektrický proud. [9] 
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5.6. Elektrická vozidla s palivovými články 
Palivové články patří k zařízením, v nichž dochází na základě elektrochemických 

procesů k přímé přeměně vnitřní energie paliva na energii elektrickou. Aktivní chemické látky 

nejsou v palivových článcích součástí anody a katody jako u baterií, ale jsou k nim přiváděny 

zvnějšku. Obě elektrody působí jako katalyzátor chemických přeměn. Během činnosti článku 

se skoro neopotřebovávají a nemění se jejich chemické složení. Pokud do něho přivádíme 

aktivní látky, může pracovat bez časového omezení. 

Princip fungování palivového článku spočívá v tom, že na zápornou elektrodu, které se 

říká palivová (anoda), se přivádí aktivní látka (palivo). Ta tady zoxiduje, její atomy se zbaví 

jednoho nebo několika elektronů z valenční sféry a uvolněné elektrody znamenající elektrický 

proud se vnějším obvodem posunují ke kladné elektrodě (katodě). Na katodě, kde je 

přiváděno okysličovadlo probíhá redukce, atomy okysličovadla přijímají volné elektrony  a 

současně reagují s kladnými ionty, které pronikají elektrolytem. [11]   

 

Obr. 7. Popis principu palivového článku [12]   

 

Účinnost zařízení s palivovým článkem je téměř dvakrát větší než účinnost spalovacího 

motoru. Oxidy dusíku nebo oxid uhelnatý se nevytváří vůbec, oxid uhličitý se uvolňuje  pouze 

jedná-li se o uhlovodíkové palivo.   

 

Palivové články se dělí podle typu elektrolytu :  

� Alkalické články – elektrolytem je zředěný hydroxid draselný KOH 

� Články s tuhými polymery – elektrolytem je tuhý polymer, 

� Články s kyselinou fosforečnou – elektrolytem je kyselina fosforečná HPO3 
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� Články s roztavitelnými uhličitany – elektrolytem je směs roztavených uhličitanů 

� Články s tuhými oxidy – elektrolytem jsou oxidy určitých kovů [11]   

5.7. Elektromobily 
Elektromobil je druh automobilu na elektrický pohon. Jako zdroj energie slouží 

elektrický akumulátor, který je před jízdou nabit a od jeho kapacity závisí dojezdová 

vzdálenost elektromobilu. Tu je možné prodloužit rekuperací nebo-li dobíjením při brzdění el. 

motoru nebo také tzv. příležitostným dobíjením či rychlo dobíjením například na pracovišti, 

ve městě během dne apod. 

 Výhodou je, že primární energie je převáděna na pohyb nejefektivněji z dalších 

alternativ (biopaliva, vodík, vodík přes palivový článek, hybrid). A to díky použití elektřiny 

ze sítě přes akumulátory do trakčního elektromotoru s účinností 90% oproti 35% u koncepce 

spalovacího motoru. [13] 

 

Druhy akumulátorů : 

� Olověný 

� Sodík – síra 

� Nikl – kadmium 

� Nikl – železo 

� Nikl – metalhydrid 

� Zinek – vzduch 

� Zinek – halogen[9] 

� Litium – ion – tyto baterie mají vysokou energetickou a výkonovou hustotu. Měrná 

energie dosahuje 120-130 Wh/kg a životnost má až 100 cyklů. Nevyskytuje se u nich 

paměťový efekt. Kapacita je závislá na teplotě. V současné době s oblibou používána 

především v Americe. [11] 

� Lithium – metal – hydrid 

� Lithium – polymer [9] 

 

Mezi hlavní výhody elektromobilu patři snadné spouštění, nízká hlučnost, jednoduchá 

konstrukce, příznivá výkonová charakteristika, téměř nulová produkce škodlivých emisí. 

Nevýhodou je menší jízdní výkon, omezený dojezd, větší nebezpečí při havárii a vyšší cena. 

[11] 
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5.8. Hybridní automobily 
Hybridní automobil je poháněn klasickým spalovacím motorem v kombinaci 

s elektromotorem. Oba motory současně zajišťují akceleraci automobilu a vzniklá nadbytečná 

energie nabíjí akumulátor. Podle druhu jízdy využívá automobil režim, který je výhodnější, 

spotřeba je nízká zejména při ježdění po městě. U hybridů se již započala se sériová výroba. 

Mezi průkopníky výroby vozů s kombinovaným pohonem patří Toyota, první generaci typu 

Prius začala vyrábět už v roce 1997. [14] 

5.9. Rekuperace kinetické energie  
U hybridních automobilů může být při brzdění nebo jízdě ze svahu vypnutý spalovací 

motor a rekuperovaná část energie se využívá k dobíjení baterií. Běžný provoz tedy 

nevyžaduje externí zdroj elektrické energie. [9]   

5.9.1. Modely BlueMotion 

Produktovou značkou BlueMotion odstartoval Volkswagen iniciativu, která se zaměřila 

na trvalé hodnoty. BlueMotion jsou označena vozidla, která jsou orientována na 

hospodárnost. Spojují technologie snižující spotřebu paliva a motor, který je zároveň 

hospodárný i dynamický. Díky tomu je BlueMotion odpovědí na stoupající ceny pohonných 

hmot a zvyšující se nároky na ochranu životního prostředí a spotřebu vozidel. [15]   

V otázce zda je turbodiesel plnící normu Euro 6 tak čistý, aby se stal rovnocenným 

protivníkem je nutné říci, že BlueTDI je nejčistším naftovým motorem v Evropě, pokud jde o 

emise CO2, při běžném provozním režimu evropských spotřebitelů BlueTDI hybrid již dnes 

překonává.  

 

� Passat BlueMotion má kombinovanou spotřebu 4,9 litrů nafty na 100 km a produkce 

emisí CO2  128g/km. 

� Passat Blue TDI má kombinovanou spotřebu 5,5 litrů nafty na 100 km a emise CO2  

jsou 144 g/km. [16]    

5.10. Autosalon NAIAS 2009 
Nejdůležitější americký autosalon NAIAS 2009 v Detroitu se konal v Cobo Hall a 

představil řadu novinek. Především ekologické hybridy, elektromobily a supersporty. 

Tématem byla také elektrifikace automobilové dopravy. General Motors Corporation, 

Chrysler LLC a Ford Motor Company odpověděly na kritiku státní správy, že dělají málo pro 
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ekologii, ukázkou možností vozidel, která méně zatěžují životní prostředí, ale produkci emisí 

přesouvají k výrobcům elektrické energie.  

Nejvíce se tomuto tématu věnuje General Motors, který prezentoval elektrický 

Chevrolet Volt. Vůz ujede až 64 km na elektrický pohon, menší zážehový motor 

s generátorem poté vyrobí elektrickou energii pro další jízdu. Po ujetých 64 km stačí dobíjet 

způsobem plug-in, tedy ze zásuvky běžné rozvodné sítě, tím pádem zážehový motor 

nemusíme využívat.  

Překvapením autosalonu se stalo kupé Cadillac Converi Concept. Je to studie 

čtyřsedadlového vozu s elektropohonem předních kol Voltec, akumulátor se dobíjí pomocí Li-

Ion16 kW. Ujede až 64 km pouze za pomocí elektrického pohonu a dosahuje rychlosti až 161 

km/h. 

Čtyřmístný sedan Chrysler 200C EV dosahuje rychlosti  až 193km/h, ujede 64 km jen 

na elektrický pohon a 640 km v kombinaci s generátorem. Další součástí expozice Chrysleru 

byly lehké osobní a užitkové elektromobily GEM, od dceřiné společnosti Global Electric 

Motorcars. 

Premiéru v Detroitu oslavila studie Toyota FT-EV, čistě elektrická verze malé iQ 

s elektromotorem 45kw a Li-Ion akumulátorem. 

Lexus oslavil dvacáté výročí existence hybridním sedanem Lexus HS 250 h, který je 

odvozený od nového Avensisu. [17]    
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6. Hodnocení vlivu klasických a alternativních pohonů na 
ŽP 

6.1. Úvod 

K ochraně životního prostředí je důležité snížit obsah škodlivých látek ve výfukových 

plynech motorů. Opatření k redukci emisí škodlivých látek směřují k tomu, aby bylo 

dosaženo vysokých jízdních výkonů, dobrých jízdních vlastností, menšího množství 

vyprodukovaných škodlivých látek a to vše za nejnižší možné spotřeby paliva. [8]    

6.2. Exhalace spalovacích motorů vs. alternativní pohony 
� Zemní plyn – ve srovnání s benzinem – produkce CO2 je u vozidel na zemní plyn o 

více než 20% nižší, než u srovnatelných na benzin. Saze a oxid siřičitý nevznikají 

vůbec. 

� LPG –  v porovnání s naftou – LPG má 10x nižší emise škodlivých částic, emise PAU 

je 10x nižší.  

� MĚŘO – ve srovnání s naftou - dojde ke snížení emisí nespálených uhlovodíků a 

pevných částic. Rostlinné oleje neobsahují síru – nedochází při jejich spalování 

k emisi oxidů síry, neobsahují aromatické složky a emise PAU jsou nižší. V emisích 

N2O jsou jen malé rozdíly. 

� Vodíkový pohon – v porovnání s benzinem má všechny emise o 99% nižší. 

� Elektromobil – ve srovnání se spalovacím motorem – NOx nebo CO se nevytváří 

vůbec, CO2 se uvolňuje  pouze jedná-li se o uhlovodíkové palivo.  [9]    

6.2.1. Požadavky na spalovací motor 

� Kompresní poměr  – má zásadní vliv na stupeň tepelné účinnosti. Nevýhodou při 

zavedení vysokého kompresního poměru je vyšší sklon ke klepání a vyšší emise 

škodlivých plynů.  

� Tvar spalovacího prostoru - významně ovlivňuje množství nespálených uhlovodíků. 

� Poloha zapalovací svíčky – má velký vliv ve spalovacím prostoru zážehového 

motoru na spotřebu paliva a tvorbu emisí.  

� Časování ventilů – vhodným otevíráním a zavíráním sacích a výfukových ventilů 

dochází k výměně spálené směsi ve válci za čerstvou = „vyplachování válců“. Průběh 

vyplachování válců je určen tvarem vačkové hřídele, která řídí časování ventilů, tedy 
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jednotlivé momenty otevření a zavření sacích a výfukových ventilů a zároveň i křivky 

jejich zdvihů. 

� Uspořádání sacího systému – průběh výplachu ovlivňuje nejen časování ventilů, ale 

také uspořádání sacího a výfukového systému. 

� Vyšší otáčky motoru  – znamenají vyšší tření v motoru a vyšší odběr výkonu ve 

vedlejších agregátech. V tom případě při stejném množství přiváděné energie klesá 

výkon a  zhoršuje se účinnost. Je-li určitý výkon odebírán při vyšších otáčkách, je 

spotřeba paliva vyšší, než při  stejném výkonu u nižších otáček. S tím je spojen i vyšší 

obsah škodlivých složek ve výfukových plynech. Tento vliv otáček je více či méně 

platný pro jednotlivé škodlivé složky výfukových plynů. 

� Vyšší rychlost vozidla - způsobuje se zvyšující se potřebou výkonu i vyšší spotřebu 

paliva. Emise uhlovodíků a oxidu uhelnatého nejsou výrazně stoupající rychlostí 

ovlivněny. Naopak reagují emise NOX, ale pouze u motorů bez katalyzátoru. [8]    

6.3. Emisní limity pro spalovací motory: 
� EURO 1 : Norma je platná od roku 1993 a byla docela benevolentní. Naftovým a 

benzinovým motorům určovala limit na CO přibližně 3 g/km a emise NOx a HC se 

sčítaly. Omezení emisí pevných částic se dotklo jen dieselových motorů. Benzínové 

motory musí jezdit na bezolovnatá paliva. 

� EURO 2 : Odděluje od sebe oba typy motorů - naftové motory měly  zvýhodnění v 

emisích NO2 a HC, limit platil pro jejich součet. Benzínové motory naopak měly 

povolené vyšší emise CO. Norma nařizovala i snížení obsahu pevných olovnatých 

částic ve výfukových plynech. 

� EURO 3 : Platí od roku 2000, Evropská komise přitvrdila. U dieselů snížila obsah PM 

o 50% a stanovila pevný limit pro emise NO2 na 0,5 g/km. Nařídila snížení emisí CO 

o 36%. Benzínové motory musí splňovat přísné podmínky pro emise NO2 a HC. 

� EURO 4 : V současné době platná norma emisní limity ještě zpřísnila. Snížila obsah 

pevných částic a emisí oxidu dusíku ve výfukových plynech automobilů na polovinu 

oproti předchozí normě Euro 3. V případě naftových motorů pak došlo k  výrazné 

redukci CO, NO2, nespálených uhlovodíků a pevných částic.  

� EURO 5 : Nová norma EURO 5  postihuje více dieselové motory a snaží se je srovnat 

s motory benzínovými. Snižuje emisní limit pro PM na pětinu oproti současnému 

stavu, což se dá splnit jen při instalací filtrů pevných částic. Rovněž se musí použít 

nové technologie pro dosažení limitů na NO2. Naopak mnoho dnes nově vyráběných 
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benzínových motorů směrnici EURO 5 splňuje. V jejich případě půjde o 25% snížení 

limitů na HC a NO2. Emise CO zůstávají nezměněny. Do benzínových motorů 

s přímým vstřikem paliva se musí montovat filtry na olovnaté částice. Zavedení 

původně plánované v roce 2008, ale kvůli nátlaku ze strany automobilového průmyslu 

se zavedení této normy oddálilo. Navíc se tato opatření budou týkat od září 2009 jen 

nových modelů, starší modely s dobíhající výrobou ji plně pocítí až od roku 2011. 

Sledované emisní složky: Oxid uhelnatý (CO) ,Oxid uhličitý (CO2) ,Nespálené 

uhlovodíky (HC), Oxidy dusíku (NO2), Oxid siřičitý (SO2), Olovo (Pb), Saze (PM ) . [18]    

  

6.3.1. Evropské emisní standardy pro osobní vozy kategorie M1* 

 
Tab. 2.  Evropské emisní standarty pro osobní kategorie M1* [19] 

 
Stupeň Datum CO HC NOx HC+NOx PM 

Diesel 
Euro 1 Červenec  

1992 
2.72 - - 0.97 0.14 

Euro 2 Leden 1996 1.0 - - 0.7 0.08 
Euro 3 Leden 2000 0.64 - 0.5 0.56 0.05 
Euro 4 Leden 2005 0.5 - 0.25 0.3 0.025 
Euro 5 
(budoucnost) 

Září  2009 0.5 - 0.18 0.23 0.005 

Euro 6 
(budoucnost) 

září 2014 0.5 - 0.08 0.17 0.005 

Benzin 
Euro 1 Červenec 

1992 
2.72 - - 0.97 - 

Euro 2 Leden  
1996 

2.2 - - 0.5 - 

Euro 3 Leden  
2000 

2.3 0.2 0.15 - - 

Euro 4 Leden  
2005 

1.0 0.1 0.08 - - 

Euro 5 
(budoucnost) 

Září  2009 1.0 0.1 0.06 - 0.005* 

Euro 6 
(budoucnost) 

Září  2014 1.0 0.1 0.06 - 0.005* 

* před euro 5, byly osobní automobily > 2500 kg řazeny mezi lehké užitkové 
vozidla 
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Graf 1.  – emisní standardy NOx  a pevných částic pro Dieselová auta [20] 

 
  

Graf 2.  – emisní standardy NOx  a pevných částic pro benzínová auta [21] 

 

6.4. Možnosti snižování emisí ze silniční dopravy  
 V České republice došlo po roce 1989 k významnému útlumu těžkého průmyslu a 

také k odsíření tepelných elektráren. Z toho vyplývá, že v letech 1987 až 1997 byly emise 

SO2 u těchto zdrojů sníženy o 68 % a emise NOx o 50 %. Zároveň ale vzrostl počet 

osobních i užitkových automobilů a po vstupu České  republiky do Evropské unie se 

zvýšila tranzitní nákladní doprava přes naše území. Tím se celkově zvýšil objem emisí 

škodlivých látek ze silniční dopravy. Proto je důležité snižovat emise spalovacích motorů 

pomocí technických opatření.  [22]    

 

6.4.1. Třícestný katalyzátor 

Vozidla se zážehovými spalovacími motory, splňující normy EU1, EU2, EU3 a EU4 

jsou vybaveny  emisními systémy s elektronicky řízenými procesy přípravy směsi a 
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řízenými třícestnými katalyzátory výfukových plynů, které používají kyslíkové snímače, 

tzv. lambda sondy. Tyto sondy a další snímače, sledují otáčky motoru, postavení polohy 

škrtící klapky, teplotu směsi a chladící kapaliny atd. Podávají informace počítači a ten 

udává pokyny zařízení pro přípravu směsi, které zajišťuje stechiometrický poměr vzduchu 

a benzínu (většinou 14,7:1). Když je více vzduchu, dochází k nedostatečné redukci oxidů 

dusíku, pokud je vzduchu méně dojde k nedostatečné oxidaci oxidu uhelnatého a 

nespálených uhlovodíků.  

V třícestném katalyzátoru se přeměňují oxidací a redukcí škodlivé látky na látky 

neškodné. Povrch nosiče katalyzátoru je pokryt vzácnými kovy - platinou a  rhodiem. 

Platina nastartuje oxidaci uhlovodíků a oxidu uhelnatého na vodu a oxid uhličitý, rhodium 

povzbuzuje změnu oxidů dusíku na dusík a vodní páry. Tento katalyzátor se označuje jako 

třícestný, protože působí na tři hlavní škodliviny – CO, CxHy a NOx. Snížení množství 

odparných emisí uhlovodíků z vozidla je zařízeno vyvedením odvětráním palivové 

soustavy do nádobky s aktivním uhlím.  

 

Obr.8.  Schéma trojčinného katalyzátoru s vyznačením základních chemických reakcí 

[22] 

 

Dnes se mohou používat dva i více katalyzátorů, kdy jeden je umístěn těsně za motorem 

a druhý ve druhé části výfukového potrubí pod vozem (např. vozy Mercedes a Porsche). 

Některé automobilky používají i dvě lambda sondy (před katalyzátorem a za ním). 

Vozidla s třícestným katalyzátorem musí podle předpisů EU a US-83 Federal splnit emisní 

limity po dobu ujetí nejméně 80 000 km. Dobře zahřátý třícestný katalyzátor (asi na 450 °C) 

redukuje 90 až 98 % škodlivin. 

General Motors vyvíjí katalyzátory ADCAT, které mohou vykompenzovat „nezahřátí“. 

Základem je voštinové těleso se zeolitem, působící jako „molekulární síto“. Nespálené 
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škodliviny se zadrží tak dlouho, dokud katalyzátor není zahřátý na takovou teplotu, kdy 

mohou být přeměněny. Pak už pracuje jako běžný katalyzátor.  

6.4.2. Snížení spotřeby paliva 

Snižování spotřeby paliva vede automaticky ke snížení emisí. Je nutné uvést zážehové 

motory s přímým vstřikem paliva, označované jako FDI (Fuel Direct Injection). Vůz se 

zážehovým přímovstřikovým motorem model Mitsubishi Carisma byl mezi prvními vozy 

dodávanými  pro evropské trhy. Motor o objemu 1834 ccm a výkon 92 kW, resp. 125 koní byl 

vybaven trojčinným katalyzátorem jako běžné zážehové motory. Udávané snížení emisí CO2 

o 20 %, snížení spotřeby paliva bylo 20 %, zvýšení výkonu o 10 % . V praxi se potvrdilo 

snížení spotřeby paliva a zvýšení výkonu, ale u emisí nebyl jednoznačný výsledek. 

Řada výrobců nyní vyrábí zážehové motory s přímým vstřikováním paliva a s nízkými 

emisemi. Například motory s označením FSI koncernu Volkswagen, které pohánějí i některé 

modely automobilky Škoda. [22]    

6.4.3. Exhalace vznětových spalovacích motorů 

Tuto skupinu tvoří naftové motory. Převládal o nich názor, že jsou  ekologicky šetrnější 

než zážehové, protože výfukové plyny naftového motoru měly obsahovat minimální množství 

NOx. Ve skutečnosti je tomu ale jinak. Množství NOx není ve spalinách vznětových motorů o 

moc menší než u motorů zážehových. V hořícím paprsku paliva se uskutečňuje část spalování 

na hranici stechiometrického směšovacího poměru, tedy při stejné teplotě jako u zážehových 

motorů. 

Další problém je, že oxidační katalyzátor, který používají firmy Škoda, Mercedes-Benz, 

Audi, Volkswagen, BMW a Peugeot u automobilů se vznětovými motory, obsah NOx 

nesnižuje. U vznětových motorů se nepoužívají třícestné katalyzátory snižující emise NOx 

jako u motorů zážehových. Proto je důležité využívat motory s co nejnižší spotřebou paliva, 

protože mají zároveň nejnižší emise škodlivých látek. Mezi takové motory patří vznětové 

motory s přímým vstřikem paliva (direct injection - DI), protože mají oproti klasickým 

vznětovým motorům s nepřímým vstřikem spotřebu o 15 % nižší. [22]    

Vznětové motory s přímým vstřikem mají v současné době samotné vstřikování paliva 

řešeno třemi způsoby: 

� s radiálním rotačním vstřikovacím čerpadlem, většinou doplněné o elektronický řídící 

systém EDC, 

� systém common-rail, 
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� systém čerpadlo - tryska (sdružený vstřikovač). 

 
� Radiální rotační vstřikovací čerpadlo (viz dále obr.9.) umožní vytvořit lehčí 

vstřikovací soustavu s malými montážními rozměry. Toto je vhodné pro menší 

rychloběžné vznětové motory. Kombinuje dopravní i vysokotlaké čerpadlo, regulátor 

otáček a přesuvník vstřiku do malého kompaktního celku. V běžném rotačním 

čerpadle je jen jeden válec a jediný píst ovládaný axiální vačkou. Tento typ čerpadel 

byl později doplněn elektronickým systémem EDC, který se skládá ze tří funkčních 

bloků: soustavy snímačů, řídící jednotky a z členů, které veličiny řídicí jednotky mění 

na úpravu funkce vstřikování. Radiální rotační vstřikovací čerpadlo vyvine ve 

vysokotlaké části tlak až 157x103 kPa (1 600 barů).  

� Systém common rail (viz dále obr.9.). Tento systém vstřikování nafty využívá  

možností elektronizace techniky. Podobá se nejlepším typům elektronického 

vstřikování benzínu, ale přitom pracuje s velmi vysokým tlakem paliva. Vysokotlaké 

čerpadlo udržuje tlak ve velkém vstřikovacím potrubí, tzv. liště, která tvoří zároveň 

zásobník tlaku a má přesně omezenou roztažnost. Lišta je připojena k válcům jejich 

vstřikovači s magnetickými ventily. Signály pro přesný okamžik i dobu otevření 

vstřikovačů pak předává řídící jednotka motoru na základě snímání různých veličin, 

podobně jako u EDC. Výhodou tohoto systému je zjednodušení a unifikace se 

vstřikováním benzínu. Nevýhodou je nutnost vysoké přesnosti, a tedy i výrobní 

náročnost dílů. Maximální vstřikovací tlak tady dosahuje 132,5x103 kPa, tj. 1 350 

barů. Vysokotlaké přímé vstřikování systému common rail přineslo nejen další 

významné zkultivování běhu dieselových motorů, ale i další snížení emisí CO2 asi o 

20 %, CO o 40%, CxHy o 50 % a nespálených částic o 60 %. 

� Systém čerpadlo - tryska (Unit-Injector-System (UIS)) nebo Pumpe-Düse, v naší 

odborné literatuře je tento systém nazýván jako vysokotlaké vstřikování sdruženými 

vstřikovači - viz dále obr.9). Snahou konstruktérů vznětových motorů je zvýšit 

vstřikovací tlaky. Problém u tohoto zvyšování může být elasticita potrubí mezi 

čerpadlem a vstřikovačem. Potrubí se při větším tlaku rozpíná a změna jeho vnitřního 

objemu snižuje špičky provozního tlaku, a tím zmenšuje přesnost dodávky. Navíc 

vysoké tlaky v potrubí nesou riziko praskání spojovacích trubiček a vysoké náklady na 

jejich velmi kvalitní materiály. Tento problém řeší systém čerpadlo-vstřikovač. Každý 

válec má své jednoduché vstřikovací čerpadlo vestavěné přímo v trysce, poháněné 

vačkovým hřídelem motoru. Přesné dávkování a stanovení okamžiku vstřiku zajišťuje 



Zuzana Cichá : Vlivy automobilové dopravy na životní prostředí 

2009 39 

magnetický ventil připojený na elektronickou řídící jednotku motoru 

(motormanagement), podobně jako u systému EDC.  

Všechny výše uvedené moderní systémy vstřikování zásadním způsobem zlepšují 

účinnost vznětových motorů, zajišťují snížení spotřeby paliva a snížení emisí těchto 

vznětových motorů. Nicméně systém čerpadlo – tryska neumožňuje další snižování emisí 

(zejména NOx), proto je nyní nahrazován systémem common-rail. [22] 

 

 
 

Obr. 9.  Schématické znázornění zařízení s přímým vstřikem paliva pro vznětové motory [22]    

6.4.4. Neselektivní katalytická redukce (NSCR) 

Základem této metody je vytvoření redukčních podmínek, při kterých je do spalovacího 

prostoru vstřikován čpavek nebo močovina, (označované jako „AdBlue“), které přednostně 

snižují oxidy dusíku za vzniku elementárního dusíku a vodní páry.  Množství NOx  se tak dá 

snížit o 40-60%. Tento proces probíhá většinou při teplotě 900-1050˚C. Nevýhodou této 

metody je, že čpavek je zdraví nebezpečná látka, která vyžaduje složité technologické zařízení 

pro skladování a manipulaci. Proto se u některých postupů používá místo čpavku močovina. 

[8]    

6.4.5. Selektivní katalytická redukce(SCR) 

Tato metoda funguje na stejném chemickém principu, jako předchozí nekatalytická 

redukce, ale díky katalyzátoru probíhají reakce za nižších teplot (300-400˚C). Čpavek 

popřípadě močovina se vstřikuje do spalin, které jsou poté zavedeny do katalyzátorového 

reaktoru, ve kterém se oxidy dusíku ze spalin mění na dusík a vodní páru. Tímto způsobem se 



Zuzana Cichá : Vlivy automobilové dopravy na životní prostředí 

2009 40 

dá snížit množství NOx   o 80-90%. Katalyzátory mohou být vyrobeny z molybdenu, 

wolframu, vanadu a jejich kombinací. Cena je docela vysoká a životnost naopak celkem 

nízká. [8]    

6.4.6. Oxidační katalyzátor 

Oxidační katalyzátor snižuje u vozidel se vznětovým motorem obsah CO a uhlovodíků 

ve spalinách a emise škodlivých částic. Na rozdíl od třícestného katalyzátoru nemůže oxidační 

katalyzátor přeměňovat oxidy dusíku na plynný dusík, protože k této přeměně dochází při 

redukci, což je opak oxidace. Vznik oxidů dusíku u vznětových motorů redukuje už během 

spalování pomocí systému recirkulace výfukových spalin. [23]    

6.4.7. Recirkulace výfukových plynů 

Recirkulace výfukových plynů je kontrolované zavádění výfukových plynů zpět do 

spalovacího prostoru. Při tom se spalovací teplota snižuje a množství NOx se snižuje už v 

motoru. Proces je velmi účinný, protože obsah oxidů dusíku se  vzrůstající teplotou spalování 

výrazně zvyšuje.  

Existují dvě metody recirkulace spalin:  

� interní recirkulace spalin v okamžiku současného otevření sacích i spalovacích ventilů, 

� externí recirkulace prostřednictvím zpětných ventilů a speciálního vedení. [23]    

6.4.8. Filtr pevných částic 

Problémem zůstávaly dlouhá léta tuhé částice, protože ty jsou obzvlášť zdraví škodlivé. 

Tento problém již dnes patří minulosti. Průkopníkem se stal koncern PSA Peugeot Citroën, 

který koncem devadesátých let minulého století vyvinul systém FAP (filtr pevných částic). 

Tento systém zlikvidoval kouř „dieselmotorů“ . [22] 

Filtr pevných částic (DPF - Diesel Particular Filter) má za úkol zachytit škodlivé pevné 

částice, které jsou obsažené ve výfukových plynech dieselových motorů a odstranit je 

jednorázovým spálením. 

Látka tvořící tento filtr má porézní strukturu, čímž usnadňuje zachycení pevných částic 

z výfukových plynů (zejména uhlík a nespálené uhlovodíky), které jí procházejí. Míru 

znečištění filtru a jeho regeneraci sleduje kontrolní mechanismus. Regenerace je zajištěna 

zvýšením teploty výfukových plynů a spálením zachycených částic. Hoření částic usazených 

ve filtru je umocněno aditivem na bázi cerinu, které se vstřikuje do paliva v nádrži. Emise 

pevných částic mohou být sníženy tímto způsobem až o 90-95%.[8]  



Zuzana Cichá : Vlivy automobilové dopravy na životní prostředí 

2009 41 

Dalším typem je tzv. bezaditivní katalyzátor s integrovaným filtrem pevných částic. 

V tomto zařízení probíhá periodická regenerace bez potřeby aditiv každých 300 až 500 km. 

Tento bezaditivní systém je výhodný především pro jeho jednoduchost a nenáročnost na 

údržbu, protože se v něm neusazuje tolik zbytkového popela jako u systému s aditivem. 

Regenerace ale vyžaduje preciznější řízení spalování. Ovšem moderní vstřikovací soustavy 

s vícenásobným vstřikováním v odstupech řádově desetin milisekund takové nároky již 

splňují. Většina takových filtrů využívá kombinování průběžné regenerace se sekvenční. 

Průběžná (pasivní) regenerace je pomalá a  plynulá při teplotách 350 - 500 °C bez vlivu na 

chod motoru. Sekvenční (aktivní) regenerace nastupuje při delším provozu s malým zatížením 

v intervalech mezi 200 - 1200 km. Probíhá díky  umělému zvýšením teploty výfukových 

plynů ve filtru asi na 600 °C změnou vstřikování a regulací množství nasávaného vzduchu. 

Životnost filtrů se uvádí v rozsahu 150 - 225 tisíc km, pak je nutná výměna. 

Kombinací filtru pevných částic a zařízení pro snížení emisí NOx je systém D-Cat 

(Diesel Clean Advanced Technology) nazývaný také jako čtyřcestný katalyzátor. Jeho 

základem je katalyzátor DPNR (Diesel Particulate NOx Reduction), který kombinuje filtr 

pevných částic a zásobníkový katalyzátor a slouží zároveň pro snížení emisí NOx. Katalyzátor 

je vytvořen z vysoce porézního keramického nosiče (z kordieritové hmoty) se 47 kanálky na 

cm2 a speciálního katalytického povrchu s obsahem platiny. Za tímto katalyzátorem následuje 

oxidační katalyzátor. V katalyzátoru DPNR se ukládají molekuly NOx  v průběhu 

konvenčního spalování s chudou směsí. Tímto procesem uvolněné aktivní molekuly kyslíku 

průběžně oxidují pevné částice, které prochází katalyzátorem. Během krátkých period, 

v jejichž průběhu je pátou tryskou dodatečně vstřikováno palivo do výfukového potrubí se 

vytváří v katalyzátoru DPNR stechiometrické prostředí,  kdy uložené molekuly NOx se 

redukují a tím vzniká další aktivní kyslík pro oxidaci pevných částic. Teplota nosiče 

katalyzátoru se zvýší na víc než 600 °C, takže se současně odstraní přebytečné zbytky 

sloučenin síry, obsažené v palivu. [22] 
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7. Závěr 
 Výhledově lze říci, že v nejbližších letech (do roku 2015) bude ropa stále hlavním 

zdrojem motorových paliv. Proto by se pozornost měla ubírat směrem k výzkumu nových 

technologií, kterými lze dosáhnout snížení emisí výfukových plynů.  

 Podle odhadů expertů klesnou zásoby ropy kolem roku 2030  na hranici asi 8,5 % 

celkového dnešního množství. V mezidobí, než se ropa vyčerpá, by bylo vhodné s ní šetřit a 

využívat více hybridní pohony, které to umožňují. Mezi lety 2050 - 2100 budou vytěžena 

všechna dnes známá ložiska ropy. Z toho vyplývá, že klasická motorová paliva budou ztrácet 

na významu a budou se hledat cesty, jak lépe využívat paliva alternativní. Fosilní paliva se 

mohou nahradit energií z biomasy (např. metanol, etanol a metylester řepkového oleje se 

mohou využívat pro konvenční spalovací motory) nebo se může využívat bioplynu. Takto 

získaná energie ale nebude dostačující, proto je nutné hledat další možnosti. Významnou roli 

v tomto pátrání bude hrát vodík, který se již dneska jeví jako velmi perspektivní. Lze ho 

použít jako palivo pro současné spalovací motory, nebo formou palivových článků 

v elektromobilech. V blízké budoucnosti by mělo být vyřešeno tankování vodíku do vozidla, 

což by mohlo znamenat začátek sériové výroby. Jedinou nevýhodou je vysoká cena a málo 

zkušeností s celodenním provozem. 

 Na závěr bych chtěla připomenout, že ačkoliv zákony a normy vedou k dodržování 

určitých emisních limitů,  lidé by i přesto  mohli být více ohleduplní k životnímu prostředí, 

více si ho vážit a  snažit se o jeho ochranu a zachování, protože ve zničeném prostředí se žít 

nedá.  
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