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Anotace 

P edm tem této diplomové práce je zpracování problematiky snižování emisí 

v automobilové doprav  z hlediska využívání a porovnání alternativních pohon .  

Alternativní pohony mohou významným zp sobem snižovat emise zne iš ujících látek a 

spot ebu fosilních paliv, na druhé stran  hledají nové zp soby využití regenerativních 

druh  energie. 

Koncentrace zne iš ujících látek z dopravy se oproti jiným dekádám stále zvyšuje. 

Prokazatelný negativní vliv t chto látek na kvalitu ovzduší a životní prost edí s d sledky 

pro lidské zdraví a biosféru, je adí mezi stále p ísn ji regulované a omezované 

zne iš ující látky. Proto je v sou asné dob  v nována zvýšená pozornost vývoji a použití 

alternativních pohon . 

Klí ová slova 

Snižování emisí, alternativní pohon, fosilní paliva

Annotation

The subject of this thesis is to treat the problem of reducing emissions from 

automobile transport to use and comparison of alternative drives. 

Alternative fuels can significantly reduce pollutant emissions and consumption of fossil 

fuels, on the other hand, looking for new ways to use renewable forms of energy. 

The concentration of pollutants from transport in compared to other decades 

increasing. Demonstrable negative effects of these substances on air quality and the 

environment with implications for human health and the biosphere is one of the more 

strictly regulated andlimited pollutant. Therefore, it is currently paid increased attention to 

the development and use of alternative drives. 
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1 Úvod a cíl práce 
Touha po pohybu a orientaci není vynálezem moderní doby, ale vždy úzce souvisela s 

pot ebou lidstva k p eprav  osob, zboží a vým n  informací. Dnes více než kdy jindy, je 

mobilita klí ovým faktorem moderní spole nosti a hospodá ství, protože v tšina jeho 

odv tví je siln  závislá na existenci efektivních dopravních systém . Práv  pln ní lidských 

pot eb má však za následek dramatické sociální, ekonomické, ale hlavn  environmentální 

zm ny. 

Doprava má adu negativních vliv  na zdraví lidí, zví at, rostlin a na kvalitu životního 

prost edí v bec. Mezi tyto vlivy pat í p edevším: zne išt ní ovzduší emisemi výfukových 

plyn , zne išt ní p dy a vody, dopravní nehody, hluk, záb r p dy, fragmentace krajiny a 

spot eba energie. 

Jednou z priorit moderní uv dom lé spole nosti by m la být minimalizace ekologické 

zát že zp sobené automobilovou dopravou a postupn  zvyšovat naši nezávislost na 

fosilních palivech v doprav . Významnou pomocí k  dosažení tohoto ekologi t jšího stavu 

v doprav , by nám m ly sloužit a již n kolik let slouží práv  alternativní paliva pohony, 

které jsou již adu let vyvíjeny všemi p edními výrobci automobil .   

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi snižování emisí v automobilové doprav , 

s d razem kladeným na použití alternativních paliv a pohon . Cílem této práce je také 

vytvo it predikci složení vozového parku eské republiky a Spojených stát  amerických 

v roce 2020 a porovnat jejich stav. 
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2 Emise z dopravy a jejich vliv na životní 
prost edí a lidské zdraví 

Doprava je velmi významným faktorem v rozvoji spole nosti, a to jak v pozitivním 

(p eprava osob, surovin, výrobk , informací), tak negativním sm ru (zábor p dy, emise). 

Stále se zvyšující p epravní výkon a množství osobních i nákladních vozidel se odráží ve 

zvyšující se zát ži životního prost edí. V sou asné dob  se v této souvislosti hovo í 

nej ast ji ve spojitosti se zne išt ním ovzduší, avšak nezanedbatelný je také podíl na 

zne išt ní dalších složek životního prost edí, jako jsou nap . podzemní a povrchové vody, 

p dy, biota. Nelze opomenout ani zábor p dy dopravní infrastrukturou a fragmentaci 

krajiny, které ovliv ují migraci živo ich  a biodiverzitu. Zne iš ující látky spojené 

s provozem automobilové dopravy, p sobí nep ízniv  ve všech úrovních ekosystému, 

místních regionálních i globálních.  Významnou zát ž životního prost edí p edstavuje již 

samotná výroba vozidel a sou asn  produkce zna ného množství odpad  po ukon ení 

jejich životnosti, obsahující celou adu nebezpe ných látek. Zatímco výše uvedené 

d sledky jsou spojovány spíše s dlouhodob jšími negativními vlivy, se vzr stající 

mobilitou stoupá i po et akutních náhodných zne išt ní v podob  havárií. Tyto, zejména 

p i p eprav  nebezpe ných látek a v cí, mohou mít pro životní prost edí dalekosáhlé 

následky. Z tohoto pohledu nabývá v posledních letech problematika dopravy ve vztahu 

k životnímu prost edí a zdraví lov ka na aktuálnosti [1], [2]. 

2.1 Zne išt ní ovzduší  

Jedním z nejzávažn jších problém  dopravy, je zne iš ování ovzduší a to zejména 

v d sledku významného rizika pro zdraví lov ka. V posledních letech výrazn  roste podíl 

automobilové dopravy na tomto zne išt ní, což se projevuje zejména v m stských 

oblastech s vyšší intenzitou dopravy. P í inou emisí škodlivin z motor  vozidel do volného 

ovzduší jsou exhalace výfukových plyn  vznikající p i spalování pohonných hmot. Jsou to 

komplexní sm si obsahující stovky chemických látek v r zných koncentracích asto 

s toxickými, mutagenními i karcinogenními vlastnostmi pro lov ka.  

Tyto látky také p ispívající k asto diskutovaným problém m skleníkového efektu a 

následných klimatických zm n nebo poškozování ozonové vrstvy. Nejvýznamn jší 

škodliviny zne iš ující ovzduší z dopravy je možné rozd lit na látky limitované zákonem, 

na které se vztahují emisní limity a látky nelimitované. Mezi zákonem limitované 
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škodliviny jsou azeny oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO) t kavé organické látky 

(VOC) a pevné ástice pro dieselová vozidla (PM). S výjimkou PM dochází sice u nových 

vozidel v d sledku p ísn jších limit , daných normami EURO, k jejich poklesu, ale 

vzhledem ke zvyšujícímu se objemu dopravy, zejména nákladní, však dochází 

k celkovému r stu emisí [2]. 

Nelimitované škodliviny mají asto závažn jší dopady na zdraví lov ka, ale pro 

nedostatek informací o t chto látkách a vzhledem k daleko vyšším nárok m na m ící 

techniku není v sou asné dob  provád n systematický monitoring. Do této skupiny adíme 

látky p ispívající k dlouhodobému oteplování atmosféry, tj. oxid uhli itý (CO2), metan 

(CH4), oxid dusný (N2O). Další škodliviny, nebezpe né pro zdraví lov ka, vznikající 

zejména p i nedokonalém spalování pohonných hmot, jsou polyaromatické uhlovodíky 

(PAH), fenoly, ketony, dehet, 1,3-butadien a benzen, toluen, xyleny (BTX). P i spalování 

pohonných hmot mohou vznikat rovn ž polychlorované dibenzodioxiny/furany (PCDD/F) 

a polychlorované difenyly (PCB) v p ípad  p ítomnosti chlóru ve spalovacím systému.  

Nejvyšší r st je zaznamenán u emisí skleníkových plyn  CO2 a N2O, kde nov jší 

vozidla vykazují vyšší nam ené hodnoty než starší typy. P í inou je v p ípad  CO2 vyšší 

spot eba pohonných hmot v d sledku nár stu p epravních výkon , u emisí N2O dochází 

k nár stu z d vodu zavedení katalyzátor . Podobný zvyšující trend vykazují i n které 

organické škodliviny (PAH) emitované dopravou, které jsou nebezpe né p edevším díky 

svým toxickým, genotoxickým a mutagenním ú ink m. Naopak emise CH4 stále klesají, 

nebo  nová vozidla musí spl ovat p ísn jší limity EURO. Emise olovnatých látek a oxidu 

si i itého (SO2), které jsou dány kvalitou spalovaných pohonných hmot, jsou prakticky 

zanedbatelné, vzhledem k legislativnímu zavedení bezolovnatých paliv na trhu od roku 

2001 a postupné regulaci obsahu síry v palivech od roku 2000. Doprava se podílí na 

celkovém zne išt ní ovzduší CO ze 37 %, NOx p ibližn  30 % a t kavými organickými 

látkami (VOC) z 24 %. Významný nár st emisí vzhledem k roku 1993 pak p edstavují 

tém  všechny sledované škodliviny, zejména PM, který souvisí s nár stem p epravních 

výkon  p edevším v silni ní nákladní doprav . Dle n meckých statistických údaj  pochází 

50 % emisí NOx, 50 % emisí CO, 71 % emisí CxHy a 17 % emisí CO2 z m stské 

dopravy [1]. 

Ve snaze snížit produkce škodlivin ze spalování pohonných hmot byly v první 

polovin  90. let minulého století zavád ny pro úpravu výfukových plyn  automobil

katalyzátory. Ty p edstavují za ízení umíst né ve výfukovém potrubí s kovovým nosi em, 

který má na vysoce porézní vrstv  nanesenu ú innou katalytickou substanci. Ta pak 
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umož uje urychlení oxidace vznikajícího CO a uhlovodík  a zárove  redukce NOx. 

V sou asné dob  se nejvíce využívají tzv. ízené t ícestné katalyzátory, v kterých se jako 

katalyticky ú inná substance používá sm s platinových kov  – platina (Pt), rhodium (Rh) a 

paladium (Pd). Vzhledem ke skute nosti, že katalyzátory jsou vystaveny velkým tepelným 

rozdíl m, dochází k uvol ování platinových kov  do životního prost edí, což m že mít 

negativní vliv na zdraví lov ka [1], [2]. 

Výše uvedená problematika se týká škodlivin vznikajících p i spalovacích 

procesech tzv. spalovacích emisí. Uvol ování škodlivin, zejména tuhých ástic, je však 

spojeno i s dalšími procesy jízdy jako obrušování r zných namáhaných sou ástek (brzdové 

a spojkové obložení), kdy se do ovzduší uvol ují prvky jako, železo (Fe), hliník (Al), zinek 

(Zn), molybden (Mo), mangan (Mn), ho ík (Mg), m  (Cu), antimon (Sb), baryum (Ba), 

kadmium (Cd) a další. Abraze pneumatik, které obsahujících r zné druhy pryže, je 

zdrojem p edevším zinku, dalších kov  jako vápníku a železa, také elementárního uhlíku.

 Významnou zát ž ovzduší p edstavuje také ví ení (resuspenze) tuhých ástic 

usazených na vozovce a v jejím blízkém okolí. Prach z vozovky obsahuje p evážn ástice 

v tších frakcí, na jejichž složení se podílí, jak kovy obsažené v okolní p d  (Al, Si, Ca, 

Mg), tak výše uvedené kovy z provozu automobil . Nezanedbatelnou zát ž p edstavují 

také ástice chemických (s l) a inertních materiál  (písek, št rk, struska), pro posyp silnic 

v zimním m sících.V tomto p ípad  hovo íme o emisích nespalovacích. 

Zatímco spalovací emise se s vývojem vozového parku snižují, emise nespalovací 

z stávají stejné vysoké a se vzr stající intenzitou dopravy se budou zvyšovat. Všechny 

tyto ástice díky své velikosti rychle sedimentují na povrchu vozovky a v blízkosti svých 

zdroj . Do ovzduší se dostávají op t resuspenzí v d sledku turbulence vzduchu 

iniciovaného projížd jícími vozidly i ví ením v trem. Negativní ú inky t chto emisí jsou 

obdobn  jako spalovací emise závislé p edevším na svých fyzikálních a chemických 

vlastnostech [1]. 

V posledních letech se st edem zájmu staly pevné ástice (PM) vzhledem k jejich 

negativním vliv m na zdraví lov ka a vzr stajícím obsah m v ovzduší p edevším velkých 

m stských aglomerací [1], [2]. 

PM ástice pevného a kapalného materiálu o velikosti od 1 nm až po 100 µm, 

setrvávají ur itou dobu ovzduší. V atmosfé e se s nimi setkáváme v podob  složitých 

heterogenních sm sí a to jak z hlediska velikostních frakcí, tak jejich chemického složení. 

Tuhé ástice se vyzna ují svými specifickými fyzikálními (tvar, velikost, m rný povrch 

ástic, rozpustnost a elektrický náboj) a chemickými vlastnostmi (anorganické a organické 
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složky), které závisejí na zdroji, který je emituje, mechanismu vzniku a dalších 

podmínkách (vzdálenosti od zdroj , meteorologické podmínky). Z fyzikálních vlastností je 

pro emitované ástice rozhodující zejména zastoupení jednotlivých velikostních frakcí 

ástic, které jsou velmi od jemných, jemných až po hrubé frakce. Z celkového množství 

suspendovaných pevných ástic (TSP) v ovzduší tvo í 60-65 % ástice frakce PM10, tedy 

ástice s pr m rem menším než 10 µm. P itom frakce PM10 je tvo ena ze 72 % ásticemi 

s rozm ry menšími než 2,5 µm (frakce PM2,5) a menší ástice ve frakci PM1 

(aerodynamický pr m r pod 1 µm) tvo í 52 % [1], [2]. 

S velikostí ástic a jejich složením souvisí i jejich možné ú inky na zdraví lov ka 

a možná zdravotní rizika, která p edstavují hrozbu pro exponovanou populaci. 

Nebezpe nost PM nespo ívá jen v jejich mechanických vlastnostech, ale p edevším 

v obsahu rizikových organických (p edevším PAH) nebo celé ady anorganických 

škodlivin, jako nap . molybden, m , nikl, kadmium, platina. 

Na celkovém obsahu ástic v ovzduší se vedle ástic emitovaných p ímo ze zdroj

(doprava, pr mysl), podílí významným zp sobem také resuspenze pevných ástic. Tento 

proces významn  p ispívá ke zvýšení jejich obsahu v ovzduší a podle r zných publikací 

m že být zdrojem až 60 % ástic ve frakci PM10. Zví ení sedimentovaných ástic 

v d sledku projížd ní automobil  závisí na specifických lokálních podmínkách, tj. na 

kvalit  na rychlosti jízdy, povrchu silnic, na hmotnosti automobil  a na vlhkosti vzduchu. 

Nebezpe í, které p edstavují resuspendované ástice, spo ívá zejména v sorpci dalších 

škodlivin na jejich povrch v p ípad , kdy po delší dobu setrvávají na vozovce nebo v jejím 

okolí [2]. 

Z ovzduší mohou být tuhé ástice deponovány na zem mokrou cestou p i dešti, kdy 

dochází k ,,vymývání“ zejména v tších ástic s rozm ry nad 5 µm, nebo vým nou 

vzdušných mas, kdy se do dané oblasti dostává ,, istý“ vzduch. Dalším mechanismem 

odstra ujícím ástice z m stského ovzduší, je depozice suchá, kdy dojde k odlou ení ástic 

ze vzduchu v d sledku jejich kontaktu se zemským povrchem nebo p edm ty, které se na 

n m nacházejí. Velmi významn  je tento d j podporován vegetací, která svojí p ítomností 

siln  ovliv uje proud ní v mezních vrstvách. V m stských oblastech s hustou zástavbou 

hraje zele  v zachycování ástic d ležitou roli, nap . zatravn né plochy jsou v t chto 

místech asto jedinou možností k trvalé depozici ástic. Z hlediska velikosti ástic je 

možné konstatovat, že snadn ji jsou zachytávány ástice menších rozm r  (pod 1 µm), 

zatímco ástice v tší než 5 µm mají tendenci se od povrch  odrážet [1], [2]. 
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V sou asné dob  se velmi rychle rozvíjí výzkum nano ástic, tedy ástic menších 

než 100 nm, které mají n které specifické vlastnosti, jako bioperzistenci, adsorpci nebo 

difuzi a jsou p edm tem zájmu ady výzkumných pracoviš . Nano ástice vznikají jak 

p irozenými procesy (erozí), tak antropogenní inností lov ka (spalování fosilních paliv, 

t žba, výroba nanomateriál , apod.) p i kterých se uvol ují do životního prost edí. Zde 

podléhají nejr zn jším biologickým, fyzikálním a chemickým p em nám a dostávají se do 

kontaktu s živými organismy. V sou asné dob  jsou však m stské koncentrace 

ultrajemných ástic monitorovány a analyzovány pouze na n kolika stanicích v Evrop , 

protože p ístrojového vybavení k tomu ur ené, je velmi nákladné.  

Hodnocení úrovn  zne išt ní ovzduší vychází z monitorování koncentrací 

zne iš ujících látek v p ízemní vrstv  atmosféry v síti m ících stanic. P i hodnocení 

úrovn  zne išt ní ovzduší je p edevším sledován vztah zjišt ných imisních hodnot 

k p íslušným imisním limit m a cílovým imisním limit m. V r. 2002 vstoupilo v platnost 

v návaznosti na nový zákon o ovzduší (zákon . 86/2002 Sb.) Na ízením vlády . 350/2002 

Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zp sob sledování, posuzování, 

hodnocení a ízení kvality ovzduší, ve zn ní pozd jších p edpis , stanovující imisní limity, 

které jsou v souladu s požadavky sm rnic EU o kvality vn jšího ovzduší. M ení obsah

PM v ovzduší probíhalo v roce 2005 na 104 lokalitách rozmíst ných po celém území 

eské republiky, které reprezentují r zné oblasti z hlediska morfologie krajiny, p ítomnosti 

obytné zástavby, pr myslových podnik  atd., p i emž 38 z nich je p ímo ovlivn no 

dopravou. M icí p ístroje jsou v t chto p ípadech umíst ny v blízkosti komunikací a 

k ižovatek s vysokou intenzitou dopravy. Stanice této monitorovací sít  jsou provozovány 

eským hydrometeorologickým ústavem, Zdravotními ústavy p íslušných oblastí, 

p ípadn  p ímo magistráty m st, na jejichž území m ení probíhá. Nam ená data jsou pak 

voln  p ístupná na internetových stránkách HMÚ. Jak vyplývá u n kterých 

dlouhodobých m ení koncentrací jemné frakce PM2.5 stanovené ro ní pr m rné 

koncentrace (38,07 µg.m-3 resp. 32,49 µg.m-3) jsou výrazn  vyšší než limitní koncentrace 

pro tuto škodlivinu (25 µg.m-3) navrhované v p ipravované sm rnici EU pro kvalitu 

venkovního ovzduší. Výsledky rovn ž vykazují významnou sezónní závislost koncentrací 

PM2.5, kdy p i nejnižších nam ených teplotách byly ur eny nejvyšší koncentrace a 

naopak. Tento rozdíl mohl být zp soben ztrátou t kavých komponent PM (nap . amonných 

solí) v letních m sících, které v období nižších teplot koagulují a mohou být zachyceny na 

filtrech. Výše popsaný trend však m že mít spojitost i s dalšími aspekty, zejména 

s vertikální stabilitou atmosféry, kdy lepší ventilací v teplejším období (konvekce) jsou 
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ástice lépe rozptylovány, zatímco v chladn jších m sících (inverze) je ventilace omezená 

a dochází tak k ,,hromad ní“ PM ve spodních vrstvách atmosféry, poblíž místa svého 

vzniku. V zim  se na p ítomnosti ástic mohou také výrazn  podílet lokální zdroje jako 

jsou nap . topeništ . Velmi d ležité pro pochopení chování PM a zejména pro odhad 

zdravotních rizik je znalost distribuce jednotlivých velikostních frakcí PM, tj. zastoupení 

jednotlivých ástic v rozsahu velkostí 2,5 až 10 µm, 1 až 2,5 µm a 0 až 1 µm v celkovém 

obsahu ástic menších než 10 µm. Podíl jemn jší frakce PM2.5 na celkové koncentraci 

PM10 je vyšší v chladném období, kdy tyto ástice tvo í 92,9 % z PM10 zatímco v teplém 

období roku byl tento podíl pouze 59 % [1], [2]. 

Ro ní pr m rné koncentrace PM10 stanovené v rámci dlouhodobého m ení jsou 

v souladu s obdobnými m sty v Evrop , kde koncentrace dosahující hodnot v rozmezí 44,4 

– 53,8 µg.m3. Sledované koncentrace PAH a vybraných rizikových prvk  – kadmium (Cd), 

arsen (As), chrom (Cr), nikl (Ni), molybden (Mo), olovo (Pb), vázaných na jejich povrch, 

odpovídají hodnotám stanovovaným v prost edí se st ední intenzitou dopravy nebo 

pr myslu i v ad  evropských m st jako nap . v Budapešti, Helsinkách, Manchesteru, 

Londýn  a Birminghamu.  

Jak již bylo uvedeno, p i hodnocení úrovn  zne išt ní ovzduší je sledován vztah 

zjišt ných imisních hodnot k p íslušným imisním limit m a cílovým imisním limit m, 

které jsou v eské republice stanoveny v návaznosti na nový zákon o ovzduší (zákon . 

86/2002 Sb.) Na ízení vlády . 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 

zp sob sledování, posuzování, hodnocení a ízení kvality ovzduší, ve zn ní pozd jších 

p edpis . Imisní limity jsou v souladu s požadavky sm rnic EU o kvalit  vn jšího ovzduší 

platné ve všech lenských státech EU [1]. 

Celkové zne išt ní ovzduší se hodnotí pomocí emisních bilancí, které porovnávají 

produkce vybraných škodlivých látek ze všech zdroj . Podkladem pro národní emisní 

bilanci je Registr emisí a zdroj  zne iš ování ovzduší (REZZO), od roku 1980 metodiky 

vedený a od roku 1993 provozovaný eským hydrometeorologickým ústavem. Zdroje 

zne iš ování jsou v databázi REZZO evidovány ve ty ech kategoriích – velké, st ední, 

malé a mobilní. 

Emise z dopravy jsou spole n  s emisemi ze zem d lství, lesnictví, stavebnictví 

sou ástí bilance mobilních zdroj . Tyto emise jsou kalkulovány jako sou in tzv. 

aktivitních dat a emisních faktor . Aktivitní data jsou vyjád ena jako spot eba paliv nebo 

kilometrický prob h dané kategorie dopravních prost edk . Emisní faktor je množství 

emisí dané škodliviny, která p ipadá na jednotku hmotnosti daného paliva nebo ujeté 
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vzdálenosti. Pro stanovení emisí na celostátní a regionální úrovni se používá metodika 

CDV, založená na výpo tech emisí ze spot eby pohonných hmot. Na lokální úrovni se 

využívá program MEFA, který po ítá emisní faktory vztažené na 1 km ujeté 

vzdálenosti [1], [2]. 

graf 1: Podíl emisí ze silni ní dopravy na celkových emisích v % [3].

2.2 Zne išt ní vod 

Povrchové a podzemní vody tvo í velmi d ležitou složku životního prost edí a jsou 

jedním ze základních surovinových zdroj  nutných pro zabezpe ení života na Zemi. 

P sobením lov ka však neustále dochází ke snižování jejich kvality, p i emž jedním 

z negativních faktor  ovliv ujících práv  jejich kvalitu jsou r zné druhy dopravy. 

Zne išt ní povrchových vod je zp sobováno splachy srážkových vod z povrchu 

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

Zne išt ní je významn  závislé zejména na množství srážek dopadajících na povrch 

komunikací, kde koncentrace škodlivin jsou nejvyšší v ,,prvním splachu“ po srážkách a 

s asem se rychle snižují, p i emž zne išt ní se nejvíce projevuje p ímo za odtokem, kde 

splachová voda není ješt  dostate n  na ed na. V povrchovém odtoku byla identifikována 

celá ada škodlivin, v etn  kovových prvk  a suspendovaných pevných látek vznikajících 

p i dopravním provozu zejména obrušováním povrchu vozovek a pneumatik. Škodliviny 

mohou rovn ž pocházet z materiál  používaných k údržb  silnic, ploch odpo ívadel a 

parkoviš , zejména v zimním období, kdy m že být kontaminace spojena s aplikací 

rozmrazovacích prost edk  a nemrznoucích sm sí. Nezanedbatelným zdrojem škodlivin 
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jsou také úkapy a úniky pohonných hmot, kdy se do prost edí uvol ují krom  celé ady 

organických škodlivin, jako jsou PAH, nepolární extrahovatelné látky (NEL) a kovy. Další 

významné riziko možné kontaminace životního prost edí p edstavují erpací stanice, 

v jejichž blízkosti a na p ilehlých parkovištích byly stanoveny nejvyšší koncentrace PAH. 

Silni ní komunikace jsou podle ady studií rovn ž hlavním zdrojem chlorid , které 

neodtékají vodním tokem, ale p evážn  se vsakují do p dního a horninového prost edí, kde 

za vhodných podmínek m že docházet k jejich akumulaci a následnému postupnému 

vymývání [2]. 

Ke sledování zne išt ní splachových vod je asto využívána metoda pasivního 

vzorkování za pomocí semipermeabilních membrán (SPMD) dob e simulující proces 

difuze p es biomembrány, které jsou považovány za rozhodující p i biokoncentraci 

polutant  v živých organismech. Tato metoda byla využita i p i sledování úrovn

zne išt ní splachových vod odtékajících z dálnice D5 do reten ních nádrží. 

2.3 Havárie 

Nezanedbatelným zdrojem zne išt ní se v posledních letech, vzhledem ke 

vzr stající intenzit  provozu, stávají havárie dopravních prost edk , p i nich dochází 

k úniku pohonných hmot, motorových olej , provozních kapalin nebo p epravovaných 

nebezpe ných v cí jako jsou nap íklad kyseliny, louhy a další chemikálie, které mohou mít 

negativní dopad na zdraví lov ka a životní prost edí.  

Každou havárii, která zp sobí zhoršení stavu životního prost edí, je nutné 

posuzovat jako ekologickou havárii, která m že zp sobit nestabilitu ekosystému. Zásady 

stanovené u uvedených mezinárodních p edpis  jsou prvním krokem pro snížení možnosti 

kolizí dopravních prost edk  p epravujících nebezpe né látky, ale i p i jejich dodržení stále 

existuje riziko nehod dopravních prost edk , které se m že zvýšit nap íklad p i zhoršených 

klimatických podmínkách, p i zvýšení intenzity silni ního provozu a z n ho vyplývajících 

kongescích. K p edcházení dopravních nehod a následným ekologickým haváriím je nutné 

hledat další zp soby pro zajišt ní bezpe ného provozu, který bude sm ovat 

k minimalizaci ekologických havárií [1]. 

V sou asné dob  byla v tšina p edpis  týkající se této problematiky zrušena a 

nahrazena p edpisy novými, p ípadn  došlo k jejich novelizaci. V sou asné dob  je 

závazný Zákon . 59/2006 o prevenci závažných havárií, který reflektuje vývoj legislativy 
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EU a v návaznosti s jeho p ijetím došlo ke zrušení platnosti d ív jších provád cích 

p edpis  a jejich nahrazení novými vyhláškami a na ízeními (Adamec, 2008).   

Velkou pozornost vyžaduje také p eprava chemických, toxických, ho lavých a 

výbušných látek vzhledem k rizik m dopravních nehod s následným únikem t chto látek 

b hem p epravy. Veškeré nebezpe né látky mají své specifické vlastnosti a v d sledku 

toho mají v r zných podmínkách rozdílný stupe  nebezpe nosti, což je práv  rozhodující 

p i jejich p eprav  a manipulaci s nimi. Mezinárodní silni ní p eprava nebezpe ného zboží 

se ídí Evropskou dohodou o mezinárodní silni ní p eprav  o mezinárodní silni ní 

p eprav  nebezpe ných v cí – ADR (Accord Dangereuses Route), kterou je také R 

vázána [1]. 

2.4 Vliv dopravy na lidské zdraví 

Nejzávažn jším problémem dopravy je zne išt ní ovzduší emisemi, p edevším 

z d vodu jejich zdravotních a environmentálních rizik. Tento negativní jev se projevuje ve 

velkých m stech s vysokou hustotou automobilové dopravy, která zejména v posledních 

letech zaznamenala výrazný nár st, a tím i zvýšený podíl na zdravotních rizicích pro lidi 

spojené s expozicí t mto imisím. Ale nejen emise chemické, vznikající ze spalovacích a 

nespalovacích proces  vážn  ohrožují zdraví lov ka. Velmi závažným problémem jsou 

akustické emise (hluk), vibrace, nehodovost nebo inaktivita.  

2.4.1 Emise ze spalovacích proces

Složení a velikost emisí ze spalovacích proces  závisí p edevším na dopravní 

intenzit , množství a složení pohonných hmot, typu a funk nosti stavu motoru a režimu 

jízdy. Odhaduje se, že hmotnostní jednotka emisí z motorové dopravy je ve m st  a ve 

velkých obytných aglomeracích 10násobná oproti emisím vzniklých z jiných zdroj

(pr mysl, topení) a dokonce 100 násobná oproti jiným emisím v oblastech mimo m sto. 

Výfukové plyny motorových vozidel obsahují stovky chemických látek v r zných 

koncentracích, s r znými ú inky na zdraví lov ka. Vedle ,,klasických“ sledovaných 

škodlivin jako jsou nap . oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid uhli itý nebo oxid si i itý je 

v poslední dob  zam ena pozornost také na persistentní organické škodliviny jako jsou 

nap . polyaromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované 

dibenzodioxidy (PCDF) nebo polychlorované dibenzofurany (PCDF). Velmi sledovanou 

oblastí, v d sledku zvyšujících se koncentrací v životním prost edí se stávají pevné ástice 
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(PM), p edevším jejich nejmenší frakce, jejichž nezanedbatelným zdrojem je také silni ní 

doprava. Nebezpe nost t chto ástic nespo ívá jen v jejich mechanických vlastnostech, ale 

p edevším v obsahu rizikových organických nebo anorganických škodlivin. Dlouhodobé 

vystavení ú ink m PM zkracuje o ekávanou délku života vlivem onemocn ní srde ními a 

plicními chorobami, nezanedbatelné jsou i zm ny v imunitním systému lov ka [1], [2]. 

Zatímco biologické ú inky a zdravotní rizika plynných škodlivin, jako nap . NOx, 

CO2 a SO2 jsou na základ  jejich nebezpe nosti a vcelku snadného zjišt ní expozi ních 

koncentrací dob e definovatelné, aplikace tohoto p ístupu není pro PM nejvhodn jší, 

protože stejná koncentrace ástic ve dvou r zných lokalitách nemusí p edstavovat stejné 

zdravotní riziko vzhledem k asto velmi odlišnému chemickému složení škodlivin na n

sorbovaných. Vedle koncentrace celkových suspendovaných ástic (TSP), ástic menších 

než 10 mikrometr i sazí, vzrostl ve sv t  zájem o stanovení zastoupení jednotlivých 

velikostních frakcí, zejména PM2.5, PM1.0 a stanovení jejich složení. Navíc poznatky 

z posledních n kolika let ukazují, že i nižší koncentrace než jsou stanovené limity, mohou 

zp sobit poškození zdraví lov ka, a to zejména p i dlouhodobé expozici. Proto již dnes 

není tato skupina škodlivin vnímána jako masa inertních ástic, která m že zanášet plíce a 

tak poškozovat organismus, ale jako heterogenní sm s ástic s r znými fyzikálními a 

chemickými vlastnostmi, které jsou závislé na zdroji ástic a mechanismu jejich vzniku, 

ímž p edur ují jejich biologické ú inky [2]. 

Obsah tuhých ástic v ovzduší se v letech 1990-2000 zvýšil o 12%. ada 

odborných prací ve svých záv rech jednozna n  prokazuje spojitost mezi zne išt ním 

ovzduší PM a výskytem respira ních onemocn ní a astmatu, které mohou vést, podle 

studie Sv tové zdravotnické organizace, až k p ípad m úmrtí zejména u d tí mladších 5 

let. Nejvíce ohroženou skupinou jsou práv  obyvatelé žijící v blízkosti pozemních 

komunikací se zvýšenou intenzitou dopravy. Možným d sledkem zvýšených koncentrací 

PM v ovzduší je také nár st po tu úmrtí následkem chronické bronchitidy, která je na 

pátém míst  v celosv tové úmrtnosti. N které studie poukazují dokonce i na možné riziko 

vzniku rakoviny, zejména respira ních orgán . Univerzita Provo v Utahu (USA) provedla 

velmi rozsáhlý výzkum, jehož výsledky jsou alarmující. Po dobu 16 let v dci sledovali 

500 000 lidí žijících ve velkých m stech s velkým zatížením jemným prachem. B hem 

sledovaného období 22% lidí zem elo, z toho tém  polovina následkem srde ní zástavy. 

Studie uvádí, že zvýšení obsah  pevných ástic o 10 µg.m-3 prokazateln  zp sobilo 12% 

nár st srde ních onemocn ní a sou asn  18% nár st ischemických onemocn ní, která 

mohou vést až k infarktu. Podle dalších zdroj  byl rovn ž pozorován 40% nár st rakoviny 
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plic p i dlouhodobé expozici vysokým koncentracím výfukových plyn  dieselových 

motor . Podrobná studie o dopadech zne išt ní ovzduší na zdraví obyvatel byla 

zpracována také v osmi nejv tších m stech Itálie, kde byly zjišt ny pr m rné koncentrace 

PM10 za roky 2007 a 2008 vyšší než 45 µg.m-3, p itom snížením obsah  na 40 µg.m-3 by 

bylo možné p edejít 2000 úmrtím [1]. 

N které odborné prameny uvádí, že v Londýn  zem e v d sledku zne išt ní 

ovzduší z dopravy víc než 200 lidí za rok, stejný po et obyvatel musí být hospitalizován, 

dalších 1000 lidí vyžaduje pravidelnou léka skou pé i a 500 000 – 1 000 000 lidí vyžaduje 

menší zdravotní prohlídku. Evropský informa ní systém o zne išt ní ovzduší (APHEIS) 

uvádí, že pokles úrovn  PM10 o 5 µg.m-3 m že zabránit p edpokládanému úmrtí 1 560 lidí 

a jestliže se úrove  PM10 sníží na 20 µg.m-3 m že dojít ke snížení úmrtí až o 11 855 osob. 

Švýcarsko, Francie a Rakousko ešilo koncem devadesátých let minulého století spole ný 

projekt o dopadech zne išt ní ovzduší na obyvatele. Po et úmrtí vztažených ke zne išt ní 

ovzduší v t chto zemích byl v roce 1996 p ibližn  40 000, p i emž asi polovina je 

d sledkem zne išt ní pocházejícího p ímo z dopravy. Ohrožení jsou p edevším lidé 

s oslabenou imunitou, trpící astmatem, kardiaci a d ti, které inhalují výfukové plyny tém

,,p ímo“ z výfuk . S produkcí emisí je p ímo spojeno tém  135 000 astmatických 

záchvat  a 300 000 záchvat  bronchitidy u d tí mladších 15 let oproti 25 000 záchvat

bronchitidy u dosp lých starších 25 let. Podle r zných zdroj  na následky zne išt ní 

ovzduší zem e v Evrop  ro n  102 000 – 368 000 lidí, z toho 36 000 – 129 000 úmrtí m že 

být vnímáno jako d sledek dlouhodobé expozice v i zne išt ní zp sobeném dopravou 

v evropských m stech. Z toho ješt  p ibližn  35 % úmrtí m že být p ímo vztaženo ke 

zne išt ní pevnými ásticemi. Podle nejnov jších pr zkum  provedených EU zem e v celé 

unii na nemoci, které souvisejí se zne išt ním ovzduší ro n  310 000 lidí a jemný prach 

v pr m ru snižuje délku života každého Evropana o dev t m síc . Jen v N mecku to je 

65 000 úmrtí ro n . Zne išt ní ovzduší má na sv domí p ibližn  7krát více život  než 

dopravní nehody na evropských silnicích, p i kterých zem e p ibližn  ,,jen“ 45 tisíc lidí 

ro n  [1], [2]. 

Aktuálnost zájmu o tuto problematiku a hledání ešení v eské republice dokládá 

skute nost, že více než 25% eské populace žije v oblastech, kde jsou p ekra ovány limity 

pro PM10.  

Nezanedbatelným zdrojem PM v ovzduší je také transport v rámci regionu, ale i na 

delší vzdálenosti, který m že ovlivnit koncentrace t chto ástic, a tím i do jisté míry 

zkreslit podíl dopravy na celkovém zne išt ní. Z tohoto d vodu je nutné podrobn
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studovat fyzikální a chemické vlastnosti ástic emitovaných z dopravy a metody sloužící k 

jejich identifikaci a m ení. Podle sm rnice EU platné ve všech lenských zemích m že 

obsah jemného prachu v ovzduší, což jsou ástice o rozm rech do 10 µm, p ekro it 

maximální hranice 50 µg.m-3 pouze 35 dní v roce, p i emž je stanoven ro ní pr m rný 

limit 40 µg/m3. Vzhledem ke zhoršující se kvalit  ovzduší vypracovala EU studii, ve které 

jsou vymezeny oblasti s nejv tším zne išt ním, ve kterých jsou ast ji p ekra ovány 

limitní hodnoty, než je povoleno. Mezi n  pat í i n které oblasti R jako jsou Praha, Brno, 

Ostrava, Ústí nad Labem a Karviná, kde dochází k p ekro ení koncentrací polétavého 

prachu více než stokrát za rok. Uvedené limitní hodnoty, jak vyplývá z n kterých studií, 

jsou ale p ekra ovány již b hem prvních t í m síc . Obdobná situace však panuje i 

v n kterých dalších oblastech Evropy [1], [2]. 

Výše uvedené limity platí p evážn  pro ástice s rozm ry do 10 µm, jejichž obsahy 

se v R pravideln  monitorují od roku 2002 na základ  Zákona o ochran  ovzduší. 

V sou asné dob  se velmi vážn  uvažuje o rozší ení monitoringu a za azení imisních 

limitních koncentrací pro jemn jší ástice s rozm ry pod 2,5 µm do legislativy, jelikož 

pronikají dýchacími cestami až do plic, kde se kumulují, a jsou tudíž daleko nebezpe n jší 

než doposud sledované ástice PM10. 

Poznatky o škodlivých ú incích získané z velkého množství epidemiologických i 

toxikologických studiích i o celkové expozici lidí t mto ásticím odstartovaly aktivity 

s cílem snížení koncentrací ástic v ovzduší. 

Mezi další škodliviny, negativn  ovliv ující zdraví lov ka a mající i p vod 

v doprav , pat í PAH, které jsou skupinou organických látek vznikajících b hem 

nedokonalého spalování fosilních paliv. Zplodiny dieselových motor  obsahují sice nižší 

koncentrace n kterých plynných emisí, ale naopak produkují vyšší koncentrace PM, na 

kterých je vázána celá ada škodlivin, z nichž k nejzávažn jším pat í i PAH. Ty jsou 

absorbovány v plicích a trávicím ústrojí a metabolizovány cestou polyfunk ního systému 

oxidáz. Mnohé z nich jsou mutagenní a karcinogenní. Studie provedená mezi pracovníky 

dieselové trakce amerických železnic ukázala, že pracovníci mladší než 65 let, kte í byli 

exponováni v posledních 20 letech, m li nevelký, nicmén  statisticky významný vzestup 

rizika plicní rakoviny. Další studie mezi pracovníky exponovanými automobilovým 

emisím nazna ují, že muži zam stnaní jako idi i kamion  m li statisticky významné 50% 

zvýšení rizika rakoviny mo ového m chý e. Na základ  výsledk  výzkumu zam eného na 

benzo(a)pyren (BaP) jako referen ní látku ze skupiny PAH je odhadováno, že horní mez 

celoživotního rizika rakoviny je kolem 62 p ípad  na 100 000 exponovaných lidí. V t chto 



Martin Paszko: Možnosti snižování emisí v automobilové doprav

14 
2012 

emisích se p edpokládá 0,71 % obsahu BaP. Riziko vzniku rakoviny u lidí exponovaných 1 

mg BaP na m3 po celý život se odhaduje na 9 p ípad  na 100 000 lidí (Adamec, 2008). 

Velmi významnou skupinou látek spojenou s emisemi z dopravy jsou nitrované 

polyaromatické uhlovodíky (nPAH). Vznik t chto látek je však p evážn  spojován se 

spalováním nafty v dieselových motorech a s chemickými reakcemi mezi PAH vázanými 

na ásticích (fluoranten, pyren a benzo(a)pyren) i v ovzduší (naftalen, fenantren) a Nox, 

kdy ob  skupiny reaktant  jsou emitovány dopravou. 

Rozsáhlé zavád ní bezolovnatých paliv vedlo k významným zm nám ve složení 

paliva ve snaze udržet dostate n  vysoké oktanové íslo paliva. Oktanové íslo paliva se 

užívá k vyjád ení antidetona ních vlastností, a to srovnáním t chto vlastností s referen ním 

palivem obsahujícím izo-oktan. Procento izo-oktanu je pak oktanovým íslem paliva. P i 

konstrukci motoru jsou užívána r zná oktanová ísla v závislosti na provozních 

podmínkách. RON (research octan number) je významným pro st ední rychlosti a zatížení 

motoru a MON (motor octan number) zase pro vysoké rychlosti a zatížení motoru. Tyto 

rozdílné hodnoty jsou kritické pro ádný provoz voz  a všechny evropská paliva musí 

dosahovat ur itých minimálních podmínek pro RON a MON. Olefiny, produkovány 

alkyla ním procesem p i spalování, mající dobré RON, ale nízké MON, jsou nepochybn

hlavní t ídou látek v palivu, která vede ke vzniku 1,3-butadienu ve spalinách. Ten je 

klasifikován jako karcinogen, podez elý z vyvolávání leukémie, a je zvlášt  významný pro 

fotochemické reakce v atmosfé e, které p ispívají ke vzniku fotochemického smogu. Vztah 

mezi obsahem olefin  v palivu a produkcí t kavých organických látek (VOC), zejména 

1,3-butadienu, byl jasn  prokázán ve studii, v níž byla testována paliva s r zným složením. 

V EU jsou typicky používána paliva s obsahem aren  kolísajícím mezi 20-57 % a olefin

mezi 0,5 a 33 %. Výsledky m ení ukázaly závislost emisí benzenu na p vodním obsahu 

t chto uhlovodík  v palivu. Významným momentem je, že obsah benzenu ve všech 

palivech byl p ibližn  konstantní a ukazuje se, že jeho v tší množství ve spalinách pochází 

z konverzí z ostatních aromatických složek paliva. Vysoké koncentrace aren

v bezolovnatém benzinu mohou zvýšit množství benzenu ve vn jším ovzduší až o 50%. A 

touto cestou významn  ovlivní i koncentrace benzenu ve vnit ním prost edí budov. 

Ostatní VOC (etylbenzen, toluen, o-, m-, p-sylen) byly také nalezen v emisích v závislosti 

na po áte ním obsahu aren  v palivu. P ibližn  4krát více toluenu bylo emitováno p i užití 

bezolovnatého benzinu ve srovnání s olovnatým palivem s nízkým obsahem aren . 

Výsledky t chto studií podporují názor, že automobily spalující benzin s vysokou 

koncentrací olefin  a aren , které zvyšují výskyt benzenu, 1,3-butadienu a dalších VOC ve 
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vn jším ovzduší a zvyšují tím potencionální riziko výskytu onemocn ní (nap . leukémie) 

pro m stskou populaci [1]. 

2.4.2 Akustické emise 

Nedílnou sou ástí životního prost edí je i prost edí zvukové. V našem každodenním 

život  není tém  žádný okamžik, který je zcela bez „technického“ zvuku. Proto je 

v dnešní dob  stále více naléháno na snižování hluku, v d sledku lidských inností. I na 

výsledcích pr zkum  ve ejného mín ní, provedených v evropských m stech je vid t, že 

nejvíce obt žujícím zdrojem hluku, je silni ní doprava. Hluk z provozu motorových 

vozidel, je p evládajícím prvkem v celkové hlukové emisi [4]. 

Hlukem obecn  rozumíme každý zvuk nebo zvuky, které jsou nežádoucí, rušivé 

nebo škodlivé pro lov ka. Nadm rný výskyt je, obdobn  jako zne išt ní ovzduší, jedním 

z nejzávažn jších faktor , který negativn  p sobí na zdravotní stav obyvatelstva a 

vyvolává v lidském organismu adu nežádoucích reakcí. Stejná úrove  p sobí na 

jednotlivé typy lidí r zn  podle daných okolností (intenzita, doba trvání) a individuální 

senzitivity. Avšak bylo dokázáno, že každý hluk po ur ité dob  vyvolává poruchy vyšší 

nervové soustavy, které vedou k poškození nejen sluchového aparátu, ale i dalších 

t lesných orgán  a snižuje odolnost organismu v i vn jším negativním vliv m, ímž 

podn cuje vývoj dalších nemocí. Moderní doba, zejména rozvoj dopravy a pr myslu, 

p inesla velké množství nových zdroj , mezi které pat í hlavn  p edm ty vyrobené 

lov kem (zejména dopravní prost edky jako auta, vlaky, tramvaje, metra, letadla), z menší 

ásti i sám lov k (nap . ve t íd ), ale samoz ejm  také p íroda (bou ka) [1]. 

Jak už bylo zmín no, dominantním zdrojem hluku ve vn jším prost edí je již adu 

let silni ní doprava. Železni ní a letecká doprava zasahují svými negativními ú inky 

výrazn  menší po et obyvatel než silni ní, jsou však závažné v tší intenzitou, zejména 

v no ní dob . K hlavním zdroj m hluku ze silni ní dopravy pat í p edevším pohonné 

jednotky (motor), a to zejména p i nízkých rychlostech vozidel, p i vyšších rychlostech pak 

p evládá hluk z valení pneumatik po povrchu vozovky. Z dosavadních pr zkum  plyne, že 

za celkovou hlukovou zát ž obyvatelstva odpovídá p ibližn  ze 60 % zát ž 

v mimopracovním prost edí a z ní tvo í 75 až 85 % hluk ze silni ní dopravy. Na ší ení 

hluku do okolí má vliv mnoho faktor  prost edí, zejména teplota a vlhkost vzduchu, jeho 

proud ní a kvalita povrchu p edm t  [2]. 
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Dopravní hluk v tšinou nep edstavuje významné riziko pro p ímé poškození 

sluchu. O to v tší roli hrají nespecifické (nesluchové) i také systémové ú inky hluku. 

Ovlivn ní zdravotního stavu lidí vlivem nadm rného hluku se projeví kumulací mnoha 

negativních faktor  až za delší dobu, udává se minimáln  10-15 let. Dlouhodobý pobyt 

v hlu ném prost edí zp sobuje adu nespecifických poruch, které se odrážejí jak na 

psychické, tak druhotn  i na fyzické úrovni. Jde p edevším o poruchy soust ed ní a 

schopnosti u ení, únavu, poruchy spánku, ztížení osvojování e i u d tí a o negativní 

ovlivn ní ady fyziologických proces  a nervových funkcí. T sn jší vztah mezi 

nep íznivými zdravotními ú inky a hlukovou expozicí je dokázán pro no ní dobu. 

D vodem je z ejm  homogenní expozice, nezávislá na životním stylu. Tato skute nost 

byla p i opakovaných epidemiologických studiích ov ena mj. také v m stském prost edí 

R [1]. 

Nejt sn jší vztah mezi dlouhodobou expozicí hlukem a zdravotním stavem byl prokázán 

pro kardiovaskulární choroby. Mezi další onemocn ní, kde kterým m že docházet vlivem 

dlouhodobé hlukové expozice, pat í cukrovka, v edová choroba žaludku a dvanácterníku, 

nádorová onemocn ní, katary horních cest dýchacích, žlu ové a mo ové kameny aj. 

Vnímání a vyhodnocování jednotlivých zvuk lov kem je rozdílné, je odvislé na 

senzitivit lov ka, funk ním stavu sluchového aparátu, ale zejména charakteristice hluku. 

Pro lov ka jsou obecn  p íjemn jší jednotlivé hlukové impulsy (nap . pr jezdy tramvají) 

než dlouhodobý ustálený hluk (hlu ná ulice pod okny), také harmonické zvuky jsou 

v tšinou vnímány jako p ijateln jší. Lidské ucho vnímá zvuky p ibližn  v rozmezí 

kmito t  16 Hz až 20 000 Hz. Horní hranice kmito tového rozsahu slyšitelnosti se stá ím 

snižuje. Aby byl zvuk slyšitelný, musí mít v tší intenzitu než je minimální intenzita zvuku, 

která je schopna vyvolat sluchový vjem tzv. práh slyšení. Hladina akustického tlaku vyšší 

než 110 dB zp sobuje nep íjemný sluchový vjem, který je n kdy nazýván hmatovým 

prahem. P i takovýchto zvukových hladinách mohou i zcela hluší lidé poci ovat hmatový 

vjem. P i ješt  vyšších hladinách nalézáme práh bolesti, který je doprovázen nebezpe ím 

nenávratného poškození sluchu [1]. 

Jak již bylo uvedeno, vnímání hluku je subjektivní pocit lišící se u každého jedince. 

Pro p sobení hluku v subjektivní sfé e byly zavedeny diferencované pojmy pro 

charakterizaci ú ink  na lov ka, kterými jsou: 

-rušení, p i nemž hluk interferuje s n jakou inností (spánkem, duševní prací, e ovou 

komunikací apod.) 
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- rozmrzelost a pocit nepohody, vznikající p sobením hluku a prožívaný negativn  hlukem 

postiženým lov kem nebo skupinou, 

- hlu nost, což je subjektivní hodnocení pocitu s nepat i ností hluku v konkrétním 

prost edí, 

- obt žování, což p edstavuje nep ípustné ovliv ování životního prost edí, p ípadn

skupinových i osobních práv. 

Záv ry z posuzování d sledk  hlukové zát že ze silni ní dopravy na kvalitu života 

obyvatelstva jsou podloženy adou prezentovaných informací o monitorování zdraví a 

životního stylu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prost edí. Odhad zdravotního rizika 

hluku vychází ze vztahu mezi hlukovou zát ží a zdravotními ukazateli exponované 

populace. Informace o zdravotním stavu respondent  jsou dávány do korelace ke zjišt ným 

hladinám hlu nosti v p íslušných lokalitách. Sou asné ekonomické odhady ro ního 

poškození v EU vlivem environmentálního hluku jsou v rozsahu 13 až 38 miliard eur. 

Elementy, ze kterých byly odhady stanoveny, jsou snížení ceny nemovitostí, náklady na 

lé ení, snížení možností využívání p dy a náklady zp sobené pracovní neschopností. 

Navzdory ur itým nejistotám v odhadu lze íci, že ztráty dosahují desítky miliard eur 

ro n  [2]. 

Dle Sv tové zdravotnické organizace (WHO – World Health Organization) je v EU 

okolo 40 % populace zasaženo hlukem ze silni ní dopravy s ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku hluku, který p esahuje 55 dB (A) v denní dob  a 20 % je zasaženo 

hladinami p ekra ujícími 65 dB (A). Písmeno A ozna uje použitý váhový filtr, u kterého 

pr b h filtrace odpovídá frekven ní závislosti lidského sluchu. Pokud bereme v úvahu 

všechny zdroje hluku, pak asi polovina ob an  EU žije v oblastech nep íznivých pro 

kvalitní život. Dále je odhodováno, že v no ní dob  je více jak 30 % obyvatel vystaveno 

ekvivalentní hladin  akustického tlaku p ekra ující 55 dB (A), která je ruší ve spánku. 

Nadm rná hluková zát ž v okolí komunikací p edstavuje jeden z ady negativních faktor , 

které s sebou rozvoj dopravy p ináší a její závažnost neustále roste. Nep ekro itelné 

hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve 

stavbách ob anského vybavení a ve venkovním prostoru a zp sob jejich m ení a 

hodnocení, jsou stanoveny v Na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed 

nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Hodnota hluku ve venkovním prostoru se vyjad uje 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. Nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu) se 
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stanoví sou tem základní hladiny hluku 50 dB a p íslušné korekce pro denní nebo no ní 

dobu a místo podle p ílohy k tomuto na ízení. 

V R je užívanou výpo tovou metodou pro výpo et hluku ze silni ní dopravy 

,,Novela metodiky výpo tu hluku ze silni ní dopravy“, nemá však náležitou legislativní 

závaznost. Novela obsahuje rovn ž metodiku m ení hluku silni ní dopravy. Tento 

metodický materiál získal statut výpo tové metody i pro výpo ty stavu akustické situace ve 

venkovním prost edí pro ú ely hygienického posuzování. V sou asnosti je k dispozici již 

druhé vydání Novely metodiky pro výpo et hluku silni ní dopravy z roku 2004. Posledním 

a vývojov  nejvyšším stupn m systémových model  pro stanovení vlivu dopravy na 

kvalitu akustické situace ve venkovním prost edí jsou ,,Metodické pokyny pro výpo et 

hladin hluku z dopravy“ z roku 1991, které obsahují samostatné výpo tové postupy pro 

výpo et hluku z dopravy silni ní, železni ní, tramvajové, trolejbusové a z provozu na 

parkovacích a odstavných plochách [1]. 

K zabezpe ení efektivního systému hodnocení a ízení hluku v životním prost edí 

byla p ijata sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. ervna 2002, 

jejímž cílem je definovat spole ný p ístup k zamezení, prevenci nebo snižování škodlivých 

ú ink  hluku na lidské zdraví a zajišt ní ve ejné dostupnosti informací o 

environmentálním hluku a jeho ú incích. Tato sm rnice byla implementována do eského 

zákonodárství zákonem . 222/2006 Sb., kterým se m ní zákon . 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci a omezování zne išt ní, o integrovaném registru zne iš ování a o 

zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  a dále Vyhláškou . 523/2006 Sb., 

kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatel , jejich výpo et, základní požadavky 

na obsah strategických hlukových map a ak ních plán  a podmínky ú asti ve ejnosti na 

jejich p íprav  [1], [2]. 

Dle zmín né sm rnice 2002/49/ES budou prezentovat zát ž obyvatel hlukové mapy 

(grafické vyjád ení výsledk  akustických výpo t ) v okolí hlavních silnic, železni ních 

tratí, letiš  a v aglomeracích. V roce 2007 je požadováno ukon ení 1. etapy jejich 

vypracování, nejdéle po p ti letech budou zpracovány další hlukové mapy dle sm rnice a 

provedena revize, p ípadn  aktualizace, již vypracovaných map pro okolí hlavních silnic, 

po kterých projede více než šest milión  vozidel za rok, hlavních železni ních tratí, po 

kterých projede více než 60 000 vlak  za rok, pro okolí hlavních letiš  s více než 50 000 

vzlety nebo p istáními, a pro aglomerace s více než 250 000 obyvateli. Na tvorbu a 

vyhodnocení strategických hlukových map je bezprost edn  navázána tvorba ak ních 
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plán  do ervence 2008. V jejich rámci budou navržena opat ení snižující hluk, která dle 

pot eby zahrnou plánování dopravy, územní plánování, technická opat ení u zdroj  hluku, 

výb r mén  hlu ných zdroj  a regulativní nebo ekonomická opat ení nebo podn ty. 

V rozsáhlé oblasti opat ení pro snížení hlukové zát že ze silni ní dopravy, která 

zahrnuje opat ení u zdroje hluku, na dráze ší ení hluku a u p íjemce resp. Na budovách, 

existují r zné p ístupy ke len ní t chto opat ení. Protihluková opat ení m žeme rozd lit 

do t í následujících skupin [1], [2]. 

Urbanistická ochranná opat ení pat í k aktivním a ur ují zásady pro navrhování a 

rekonstrukce v rámci územního plánování. Hlavní zásady t chto opat ení souvisejí 

s optimalizací p epravních nárok  a racionalizací p epravních vztah  a sm ují ke snížení 

intenzity dopravy. Dále zahrnují vhodná dispozi ní ešení obytných prostor, vhodnou 

dislokaci objekt  dle jejich ú elu a architektonické ešení budov. 

 Do souboru technických opat ení lze zahrnout opat ení u zdroje hluku (vedení trasy, 

podélný sklon, kryt vozovky), opat ení na dráze ší ení hluku, tedy vytvá ení p ekážek, 

kterými mohou být protihlukové st ny (mohou redukovat hlukovou hladinu až o 15 dB), 

zemní valy, hmotné objekty a vegetace; a opat ení na budovách, kterými je možné zvýšit 

vzduchovou nepr zvu nost okenního obvodového plášt  chrán ných budov. 

 T etí skupinu tvo í opat ení organiza ní, která zahrnují redukci jízdní rychlosti, 

omezení rychlosti jízdy vozidel v no ní dob , snížení intenzity dopravy resp. Zm nu 

skladby dopravy zákazem vjezdu nákladních vozidel, z izováním objížd k a ur ením 

jednosm rných ulic. Problematika hlukové zát že by m la být ešena již od prvních etap 

urbanistického a technického ešení, kdy je více možností pro ú elné a efektivní ešení a 

dosažené výsledky budou relativn  málo nákladné [1]. 
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3 P edstavení alternativních pohon

Snad nikdo si dnes nedokáže p edstavit, že by b hem velice krátké doby m ly být 

automobilový benzín a motorová nafta nahrazeny novým palivem nebo zcela jiným 

pohonem vozidla. Na druhou stranu si málokdo uv domuje neobnovitelnost t chto paliv a 

reálnou hrozbu nedostatku tohoto energetického zdroje, se kterým by m lo být nakládáno 

více než efektivn . Odhady sv tových zásob ropy závisí na mnoha omezených 

informacích, prognóza se v této oblasti asto významn  liší, ale práv  zvyšující se cena 

ropy a její budoucí nedostatek vytvá í významný impuls pro hledání a zdokonalování 

jiných než konven ních zdroj  paliv. P edpokládané zásoby by nám však p i zachování 

t žebního trendu mohli vydržet mezi 50 – 100 lety. N komu se tento as m že zdát 

dlouhý, ale pro zavedení alternativního paliva tak, aby bylo z hlediska výroby, úpravy, 

distribuce až po samotné využití energeticky zajímavé, je to as hrani ní (Adamec, 2008). 

Dalším d ležitým argumentem pro použití alternativních motorových paliv jsou 

ekologické d vody. Alternativní plynná a kapalná paliva v porovnání s klasickými 

ropnými pohonnými hmotami (automobilovým benzinem a motorovou naftou), obecn

p edstavují menší zát ž pro ovzduší jak z hlediska emisí skleníkových plyn , tak i dalších 

anorganických a organických škodlivin obsažených ve výfukových Nap . u plynných 

alternativních paliv je výhodou skute nost, že v p ípad  jejich úniku p i haváriích, 

nep edstavují zát ž pro vodní zdroje a p du, výhodou n kterých kapalných alternativních 

paliv na bázi rostlinných zdroj  – bionafta, bioetanol – je zase jejich lepší biologická 

odbouratelnost ve srovnání s klasickými motorovými palivy na ropné bázi [5]. 

Alternativní zdroje v automobilové doprav  zatím nejsou ve všech ástech sv ta 

stejn  populární, protože automobily vybavené alternativním pohonem ješt  nemají ve 

všech ohledech srovnatelné vlastnosti s modely pohán nými benzínem nebo naftou. 

Dalším d vodem je rozší enost infrastruktury a stále vyšší cena, p i porovnání s 

konven ními modely. P esto je jen otázka asu, kdy za nou tvo it významnou ást všech 

vozových park . 

V sou asnosti se zájem výrobc  automobil  soust e uje p edevším na ty i velké 

okruhy potenciálních nových pohon . Prvním z nich je pohon vozidel modifikovanými 

spalovacími motory na plyn. Druhým je pohon vozidel elektromotorem se zdrojem proudu 

z baterie. T etí okruh tvo í hybridní pohony využívající hlavn  spojení spalovacího motoru 

s elektromotorem a setrva níkem akumulujícím kinetickou energii. A tvrtým, snad 
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nejsofistikovan jším okruhem, jsou pohony vozidel elektromotorem se zdrojem proudu z 

palivových lánk . 

3.1 Spalovací motory bez úprav – využití alternativních 

kapalných paliv 

Tato skupina využívá spalovacích motor  v podstat  bez úprav. Spadá zde p evážn

využívání kapalných biopaliv. 

Kolem použití biopaliv a jejich ekologického, ekonomického a sociálního p ínosu 

se vznáší mnoho otazník . Zdali p stováním, zpracováním, distribucí a samotným 

použitím t chto paliv nezp sobíme více škod než užitku. Samoz ejm  provozem vozidel na 

bionaftu dochází ke snížení vlivu na životní prost edí ve srovnání s vozidly na motorovou 

naftu, ale to jen jeden z kone ných d sledku dlouhého et zce. P i využívání uvedených 

biopaliv, zejména z hlediska technologických a surovinových požadavk , je t eba brát v 

úvahu také negativní lokální, ale i globální vlivy na životní prost edí. Nap . vysokou 

poptávka po zem d lských surovinách pro výrobu biopaliv, která je také spojena s 

ekonomickými dotacemi p stitel m t chto plodin. Tato vysoká poptávka a podpora 

p stování surovin pro biopaliva je v poslední dob  spojována s vysokým nár stem pot eby 

zem d lských ploch pro p stování cukrové t tiny a sóji v Brazílii, což má za následek 

prokazatelný vliv na zvyšování rychlosti úbytku brazilských deštných prales , které iní 

zhruba 3 mil. ha ro n . Dalším p íkladem negativního vlivu p stování zem d lských 

plodin pro biopaliva je obrovský nár st cen kuku ice na sv tových trzích, což se m že 

nap íklad negativn  promítnout nep íznivou situací v Mexiku, kde je kuku ice základní 

potravinou. Celková energetická bilance výroby biopaliv je závislá na vysp losti a 

využívání zem d lské techniky v dané lokalit , klimatických a zem d lských pom rech a 

na mnoha dalších faktorech. Z uvedených d vod  vyplývá, že je nutné zpracovat studie 

analýzy životního cyklu (LCA) biopaliv a nastavit tzv. kritéria udržitelnosti pro každou 

zemi, ve které jsou suroviny pro biopaliva p stována a paliva p ímo vyráb ná [6]. 

V zemích EU jsou kritéria udržitelnosti zakotvena ve Sm rnici 2009/28/ES, o 

podpo e využívání energie z obnovitelných zdroj . Požadavky na udržitelnost zahrnují 

úspory emisí skleníkových plyn  v rámci celého výrobního et zce, zm ny ve využití 

p dy, ochranu biodiverzity, environmentální požadavky na p stování plodin a požadavky 

na sledovatelnost. Problematika udržitelnosti biopaliv je ešena také novelou Sm rnice o 
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kvalit  paliv 98/70/ES p ijatou v roce 2009, ve které jsou stanoveny reduk ní cíle pro 

emise CO2 v rámci celého sektoru dopravy. Cílovou hodnotou je dosažení 10 % úspor 

emisí CO2 v roce 2020 ve srovnání se stavem v roce 2010. Tento cíl je dosažitelný p i 

minimálním podílu 15 % biopaliv [6]. 

3.1.1 Bionafta 

Termín bionafta byl zaveden pro metylestery (ozna ované jako metylestery 

mastných kyselin – FAME). Výroba bionafty pat í k zavedeným technologiím a 

p edpokládá se, že již nebude podstatn  m nit. Její podstatou je transesterifikace v 

surovin  p ítomných triglycerid  realizovaná v p ítomnosti vhodného katalyzátoru. 

Vstupní surovinou pro výrobu bionafty je olej, který se získává lisováním v tšinou 

epkového semene, lze ale použít i jiné olejnaté plodiny, nap . slune nici nebo sóju. Použít 

se dá i upot ebený fritovací olej, palmový olej nebo jiné rostlinné oleje, ale v sou asné 

dob  je 80 % sv tové ro ní produkce bionafty realizováno na bázi epkového oleje 

(metylester epkového oleje - ME O) [5]. 

Protože výroba metylesteru je dražší než b žná motorová nafta, mísí se s n kterými 

lehkými ropnými produkty, aby jeho cena mohla konkurovat b žné motorové naft . Cena 

je nižší také díky osvobození biosložky od spot ební dan  [7]. 

V zahrani í je používána 100% bionafta. U nás je bionafta sm sí motorové nafty (70 %) a 

isté bionafty (30 %). T icetiprocentní objem bionafty zachovává dobré emise. Kompromis 

je dán cenou – 100% epkový olej nem že cenou konkurovat a 100% bionafta má p i 

stejném objemu 86% obsah energie oproti motorové naft . Pom r použité energie z 

fosilních paliv (vstup) k energii obsažené ve vyrobeném biopalivu (výstup) je u bionafty 

1:2,5 [8]. 

Výhodou bionafty je, že se dá bez problém  míchat s ropnou naftou. P i nízkém 

podílu bionafty není t eba upravovat motory vozidel. Bionafta p i provozu vozidla snižuje 

kou ivost a motor má nižší emise, ale u nových typ  osobních automobil  se vzn tovými 

motory je nutno používat to palivo, které výrobce doporu uje (v drtivé v tšin  se jedná o 

motorovou naftu) – jinak by p i výskytu závady nemusel výrobce uznat záruku. Výjimkou 

jsou automobily, které jsou již z výroby ur eny pro provoz na bionaftu (dodává nap . 

automobilka BMW; tyto vozy mají jiná t sn ní a úpravy vst ikovacího erpadla), nebo ty, 

u kterých takovýto provoz je v záru ních podmínkách p ipušt n [7], [8]. 



Martin Paszko: Možnosti snižování emisí v automobilové doprav

23 
2012 

Z ekologického hlediska je nutné upozornit na skute nost, že bionafta krom  snížení emisí 

(min. o 30 %) automobilu, který ji využívá k pohonu, je p i úniku mnohem mén

nebezpe ná pro životní prost edí a mnohem lépe se biologicky odbourává. Pro využití 

bionafty rovn ž není t eba budovat speciální erpací stanice. 

Jednou z nevýhod bionafty je skute nost, že se bionafta špatn  skladuje, protože se 

z ní vylu uje voda a organismy, které odbourávají klasickou naftu (problémy jsou tím 

menší, ím se vozidlo ast ji používá) [7]. 

3.1.2  Rostlinné oleje 

Oproti výrob  bionafty zde odpadá proces esterifikace. Rostlinné oleje lze spalovat 

p ímo v upravených dieselových motorech, ale jejich bezprost ednímu využití bráni jejich 

vysoká viskozita, která je 10 - 20 krát vyšší p i porovnaní s naftou. Tento problém je 

možné vy ešit zvýšením teploty nást iku rostlinných olej  do válc , poté je již viskozita 

srovnatelná s naftou.  Úprava spo ívá p edevším v dopln ní tepelného vým níku, kde se 

olej zah eje na cca 80 °C, aby tak klesla zmín ná viskozita a olej mohl vstoupit do 

vst ikovacího erpadla motoru. Upravené automobily startují na ropnou naftu a teprve po 

zah átí motoru se p epne na provoz s olejem. P ed ukon ením jízdy je nutno op t p epnout 

na naftu, aby olej nez stal ve vst ikovacím erpadle. Optimální chod na jednotlivé palivo v 

pr b hu provozu zabezpe uje automaticky ídicí systém.  Existují i systémy, kde se nafta 

nepoužívá v bec a olej je oh íván elektricky. U n kterých motor  se doporu uje míchat 

olej s naftou nebo bionaftou, aby se snížila viskozita [7], [10]. 

Výkon motoru se p echodem na olej v podstat  v bec nem ní nebo jen málo, taktéž 

i jeho spot eba. Nutná je však ast jší vým na motorového oleje, jinak hrozí poškození 

motoru, protože palivový olej totiž proniká do motorového oleje a zhoršuje jeho vlastnosti. 

Krátce po p estavb  vozidla na olej se také doporu uje vym nit palivový filtr, protože olej 

rozpouští usazeniny z nádrže a palivového systému. Emise motoru provozovaného na olej 

mohou být vyšší i nižší než p i provozu na naftu, záleží na typu motoru. Pouze emise 

polyaromatických uhlovodík  jsou vždy nižší. Nižší jsou samoz ejm  i emise oxidu 

uhli itého. Z hlediska provozovatele vozidla je d ležitým d vodem p echodu na olej, 

hlavn  jeho nižší cena oproti motorové naft . Od 1. 7. 2009 jsou rostlinné oleje pro pohon 

motor  osvobozeny od spot ební dan , která je u nafty 9,95 K /l. Náklady na p estavbu 

osobního automobilu jsou b žn  do 30 tis. K . P i rozdílu ceny 8 až 10 K /l oproti naft  je 

návratnost p estavby okolo 40 až 60 tis. Km, což není p i každodenním využívání zase tak 
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velká porce kilometr . Pro zem d lce a v tší spot ebitele pohonných hmot m že být 

zajímavá výroba oleje pro vlastní pot ebu. Z hektaru epky lze získat asi 1 200 litr  oleje. 

Jako palivo lze použít i použitý fritovací olej (UFO) z restaurací, který je však nutné 

vy istit od zbytk  jídla a dále upravovat snížením kyselosti, sušením, vykonáním klasické 

esterifikace a finálními úpravami, jako u surových erstvých olej . Dosavadní zkušenosti 

výroby pohonných olej  z UFO však ukazují, že chemické zm ny, které probíhají v 

rostlinných olejích v pr b h fritování, jsou natolik rozsáhle, že v n kterých p ípadech 

znemož ují palivové využití. Množství UFO, které je možno z podnik  na p ípravu 

pokrm  získat, je relativn  velké, ale k zefektivn ní je nutné systemati t jší ešení celého 

procesu. Odhad potenciálního množství UFO je nap . v N mecku 300 000t/r, v Japonsku 

400 000 t/r, v Irsku 10000 t/r a v Rakousku 37 000 t/r. V tšinou množství UFO odpovídá 

množství 5 kg na obyvatele za rok.  Cena UFO je výrazn  nižší než cena erstvých 

lisovaných olej , protože UFO získává od producent  zpravidla bezplatn  a tak 

nejnákladn jší položkou je tedy p eprava a úprava [10]. 

Využití rostlinných olej  jako paliva však naráží na p ístup výrobc  motorových 

vozidel, kte í pro své motory doporu ují provoz pouze s naftou (s podílem ME O do 5 %) 

nebo s bionaftou (podíl ME O 30 %). Podle silni ního zákona lze vozidlo provozovat jen 

s pohonnými hmotami p edepsanými výrobcem, palivo musí vyhovovat p íslušným 

normám. Z tohoto pohledu je provoz v tšiny automobil  na olej problematický (mzp.cz). 

3.1.3 Bioetanol 

Dalším typickým reprezentantem kapalných biopaliv je bioetanol – etanol 

p ipravený biotechnologickými postupy (alkoholovým kvašením) z jednoduchých cukr . 

Bioetanol (biolíh) lze získat z mnoha zem d lských plodin: z obilí, cukrové epy, brambor, 

kuku ice a dalších. Z jednoho hektaru obilí lze v podmínkách R získat asi 1 600 l etanolu. 

ím více sacharid  nebo škrobu rostlina obsahuje, tím je poté výnos etanolu vyšší. Z 1 kg 

sacharózy se fermenta ním postupem získá až 0.54 kg etanolu a 0.46 kg CO2, což z 

energetického hlediska a z hlediska využití uhlík v cukru rozhodn , není pozoruhodný 

výsledek. Sm s po kvašení se istí destilací resp. rektifikací a výsledkem je etanol (EtOH) 

s obsahem asi 96 % a asi 4 % vody a se stopovým množstvím dalších látek. Pro palivové 

ú ely je pot ebné vodu odstranit nap . azeotropní destilací nebo adsorpcí na molekulových 

sítech (Mikulec, 2009). 
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Etanol má výborné antidetona ní vlastnosti a používá se jako palivo nebo jeho 

složka s benzínem v zážehových motorech p ímo nebo ve form  ETBE. V sou asnosti se 

lze setkat s palivem ozna ovaným jako E85, které tvo í sm s 85 % bioetanolu a 15 % 

benzínu. Palivo E85 je v R o málo levn jší než benzín, avšak p i zm n  sazby spot ební 

dan  by mohl výrazn  levn jší. Je ale t eba po ítat s tím, že vozidla s tímto palivem mají 

ve srovnání s benzínem vyšší spot ebu kv li nižšímu energetickému obsahu bioetanolu. V 

R jej nabízí jen málo erpacích stanic, v jiných zemích EU je rozší en více, b žný je 

nap . Švédsku. Z hlediska sv tového trhu s palivy je bioetanol nejvíce rozší en v Brazílii a 

USA. Na trhu jsou automobily vyrobené speciáln  pro pohon sm sí bioetanolu a benzínu (s 

podílem bioetanolu do 85 %) (mzp.cz). 

 Pro toto palivo byla zkonstruována speciální vozidla s p ízviskem ,,flexi fuels“, u kterých 

jsou na základ  vyhodnocení palivové sm si nastaveny optimální podmínky spalování. 

Tato flexi fuels vozidla mohou být provozována na libovolnou sm s bioetanolu a 

automobilového benzínu s obsahem bioetanolu od 0 % do 85 %. Jako p íklad evropských 

výrobc  flexi fuels vozidel lze uvést spole nosti Ford, Saab, Volvo. Spole nost Saab 

p edstavila model flexi fuels vozidla, které m že být provozováno na 100 % istý 

bioetanol. Tyto lihová vozidla se vyzna ují nižšími emisemi n kterých škodlivin p i 

provozu a dále pak snížením emisí oxidu uhli itého (Adamec, 2008). 

Bezvodý Etanol je možno p idávat v nízké koncentraci (do 5 % obj.) i do fosilní 

nafty a toto sm sné palivo použít ve vzn tových motorech (etyl-t-butyléter). Další 

možností, jak využít bioetanol ve vzn tových motorech nákladních vozidel a autobus , je 

použití lihového paliva ozna ovaného E95, které se skládá z bezvodého lihu a aditiv. 

Palivo E95 není v sou asné dob  schváleným palivem pro provoz na pozemních 

komunikacích vyhláškou a také zatím není vypracovaná norma definující složení a kvalitu 

paliva. Nejvýznamn jší evropskou zemí s provozem lihových autobus  je Švédsko, kde 

jsou provozovány autobusy na bioetanol spole nosti SCANIA. Lihové autobusy mají nižší 

emise škodlivin než je sou asný emisní limit EURO IV a jsou schopny plnit i emisní limity 

EURO V. Nevýhodou t chto vozidel je vysoká spot eba, která je v m stském provozu o 70 

% až 80 % vyšší než spot eba naftového autobusu a náklady na údržbu jsou vyšší o cca 50 

%. Lihové autobusy jsou zatím v R nedostupné, avšak jejich dodávky lze na eský trh 

p edpokládat v blízké dob  [10]. 

Pokud je podíl etanolu v benzínu malý, motor žádné úpravy nepot ebuje. V 

sou asnosti se v R podle zákona do benzínu p imíchává 3,5 % bioetanolu. Palivo E85 je 

v R o málo levn jší než benzín, avšak p i zm n  sazby spot ební dan  by mohl výrazn
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levn jší. Je ale t eba po ítat s tím, že vozidla s tímto palivem mají ve srovnání s benzínem 

vyšší spot ebu kv li nižšímu energetickému obsahu bioetanolu. 

Výhodou použití etanolu je jeho ekologická istota a antidetona ní vlastnosti. 

Nedostatkem etanolu jako paliva je schopnost vázat vodu a p sobit korozi motoru, což lze 

odstranit p idáním antikorozních p ípravk . Etanol je p esto perspektivním kapalným 

biopalivem a jeho východiskovou surovinou je p edevším lignocelulóza [7]. 

graf 2: Úspory emisí GHG pro vybraná biopaliva [6].

3.1.4 Spalovací motory s p estavbou na pohon plynem 

Skupina vyžaduje vícemén  jednoduchou p estavbu vozidla. Do této skupiny pat í: 

• Tekutý propan-butan (LPG) 

• Stla ený zemní plyn (CNG) 

• Zkapaln ný zemní plyn (LNG) 

• Vodík 

• Bioplyn 
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3.1.5 Tekutý propan-butan (LPG) 

Jako LPG byly p vodn  ozna ovány zkapaln né ropné plyny C2 – C5 (Liquefied 

Petroleum Gases), v sou asné dob  je tak ozna ována sm s propan-butan získaná 

zpracováním t chto plyn . Zkapaln né ropné plyny lze získat ze dvou zdroj  a to ze 

zemního plynu (zhruba60 % celkové bilance LPG) a z ropných rafinerií, z primárního i 

sekundárního zpracování ropy (zhruba 40 % celkové bilance LPG). Kondenzát odd lený ze 

zemního plynu má podobné složení a vlastnosti jako frakce C2 až C6 vydestilovaná v 

ropných rafineriích p i primárním nebo sekundárním zpracování ropy. Zpracovávat ob

tyto suroviny jako sm s je velmi výhodné. Ropné rafinerie mají o nákup kondenzátu ze 

zemního plynu rostoucí zájem. Potenciál ropného LPG je limitován sv tovými zásobami 

ropy, což do budoucna ne eší problém s nahrazením fosilních paliv. Naopak se ale 

p edpokládá zvýšení produkce LPG ze zemního plynu v souvislosti s jeho o ekávaným 

rostoucím využitím. S tím související zvýšení t žby zemního plynu a jeho lepší zpracování 

by m lo zvýšit dostupnost LPG, což by m lo vést i k následnému mírnému zvýšení jeho 

využití jako pohonné hmoty v doprav  [5]. 

Zkapaln ný plyn je palivo se zajímavými vlastnostmi, nejen z hlediska ochrany 

životního prost edí. LPG obsahuje jen velmi málo síry, žádné olovo a žádné benzenové 

uhlovodíky. Umož uje dosáhnout velmi homogenních sm sí vzduchu a paliva, tato sm s 

se poté velmi dob e rozd luje mezi válce, což je zna ná výhoda pro spalování. Vozy na 

plynový pohon jsou vybaveny t ícestným katalyzátorem, zcela vyhovují normám na 

snížení zne išt ní a požadavky normy zna n  p ekra ují. Automobil s plynovým pohonem 

si navíc uchovává své jízdní vlastnosti a díky moderní technologii i tém  stejný výkon. P i 

jízd  v nižších otá kách je motor dokonce pružn jší. Také tankování je velmi jednoduché a 

probíhá stejným zp sobem jako p i erpání benzínu.  Sí erpacích stanic LPG se postupn

rozr stá a dnes jich je v R už více než 500. Další d ležitou výhodou plynového pohonu je 

také cena nižší cena paliva. Jeden litr propan-butanu stojí ve srovnání se stejným 

množstvím benzínu asi polovinu. Spot eba zkapaln ného plynu je v motorovém vozidle 

p ibližn  o 20 % vyšší, p esto se provoz na plyn z ekonomického hlediska vyplatí [12]. 

LPG jako pohonné médium k provozu spalovacích motor  je sm sí propanu a 

butanu. P i teplotách a tlakových podmínkách b žného klimatu je tato sm s plynná. 

Zkapalnit sm s za normálních podmínek je možné pom rn  malým tlakem. P i zkapaln ní 

se výrazn  m ní objem. Z asi 250 litr  propan-butanu v plynném stavu se získá 1 litr 

kapaliny (z 1 m3 plynu vzniknou 4 litry kapaliny). Tato vlastnost propan-butanu umož uje 
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skladovat pom rn  velké množství energie v malém prostoru. LPG není jedovaté, ale má 

slabé narkotiza ní ú inky, m že zp sobovat bolesti hlavy, žalude ní nevolnost, drážd ní 

o í a dýchacích cest. V kapalném stavu je LPG leh í než voda, ale páry jsou až 

dvojnásobn  t žší než vzduch, mohou se proto kumulovat v níže položených místech, kde 

vzniká riziko požáru (tvorba výbušné sm si). Podle SN 65 0201 „Ho lavé kapaliny – 

Provozovny a sklady“, je LPG v kapalné fázi za azen do I. t ídy nebezpe nosti. LPG m že 

rovn ž akumulovat statickou elekt inu s nebezpe ím vzniku elektrického výboje. Podle 

SN 33 0371 „Nevýbušná elektrická za ízení – Výbušné sm si – Klasifikace a metody 

zkoušek“, je LPG za azen do teplotní t ídy T1 a skupiny výbušnosti IIA [5], [12]. 

Plyn jako pohonná látka pro pístové spalovací motory je používán v r zné mí e od 

po átk  existence pístových spalovacích motor . Velký zájem o využití LPG k pohonu 

motorových vozidel za al v druhé polovin  80. let.LPG má jako palivo pro vozidla 

s pístovými spalovacími motory velmi efektivní vlastnosti, zejména vysokou antidetona ní 

odolnost a vysokou výh evnost. LPG poskytuje rovn ž velice dobré p edpoklady 

k dosažení nižšího množství emitovaných škodlivin, než mají motory na klasická kapalná 

paliva, pouhé použití plynného paliva však v bec nemusí zlepšit ekologické vlastnosti 

motoru. Další p íznivou vlastností LPG je menší hmotnostní podíl uhlíku v 1 kg paliva – u 

LPG 60/40 (pom r propanu a butanu) je to 0,825 kg C, klasická kapalná paliva (benzín, 

nafta) mají v 1 kg cca 0,86 – 0,87 kg C. Tato skute nost vede v optimalizovaném 

provedení plynového zážehového motoru k nižší produkci oxidu uhelnatého. Energetický 

obsah LPG lze vyjád it ve vztahu ekvivalentního množství k ostatním paliv m, resp. 

elektrické energie: 

1 kg LPG = 1,14 kg motorové nafty = 1,3 m3 zemního plynu = 10,8 kWh el. energie  

Pro použití LPG v pístových ve spalovacích motorech musí být mnohem vyšší 

istota plynu než je obvyklé pro použití propan-butanu jako topného plynu 

v domácnostech. Tento požadavek bývá v ad  p ípad  nedocen n, pro úsp šné a 

bezproblémové zvládnutí provozu na LPG je kvalita paliva primárním p edpokladem: jde 

zejména o odstran ní t ch složek v tekutém plynu, které se nej ast ji vyskytují jako 

p ísady p i destilaci ropy a dále elementární síru. Kvalitní technologie výroby LPG musí 

obsahovat adu kontrolních postup  na zjiš ování t chto nežádoucích p ím sí – množství 

v palivu pro motory m že být v tšinou pouze v jednotkách ppm, zatímco norma pro topný 

propan-butan dovoluje mnohonásobn  vyšší obsah t chto složek. 

Palivový systém plynofikovaného vozidla je složen z tlakové nádrže na LPG, 

palivového potrubí a p íslušenství motoru pro LPG. Všechny hlavní sou ásti LPG 
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plynového za ízení pro pohon motorových vozidel podléhají homologa nímu procesu 

podle p edpisu OSN EHK R67 [5], [12]. 

LPG lze použít v pístových spalovacích motorech, které pracují jak vzn tovým, tak 

zážehovým zp sobem. Plynové vzn tové motory jsou nej ast ji realizovány jako tzv. 

dvoupalivové motory, které pracující s plynným palivem jako hlavním a kapalným jako 

pomocným (vzn covacím). Jejich dnešní použití ve vozidlech je již výjimkou, 

nevyhovující z ekologického hlediska, uplatn ní nacházejí p edevším ve stacionárních 

aplikacích. Nejrozší en jší p ípady realizace plynových pístových spalovacích motor

p edstavují plynové zážehové motory. Jsou zpravidla vytvo eny jednoduchými 

p estavbami p vodn  pouze benzinových motor , jako dvoupalivových systém  s 

p epínáním mezi benzinem a LPG, nebo vznikají složit jší rekonstrukci motor  p vodn

naftových (tj. vzn tových) na plynové, jednopalivové, zážehové motory. Sou asné znalosti 

o pr b hu spalování palivo-vzdušných sm sí, o vzniku škodlivin p i ho ení t chto sm sí a 

o technických opat eních pro minimalizaci výfukových emisí vedou technická ešení 

nízkoemisních plynových motor  k typu zážehových motor  a ur ují obecn  dva možné 

koncepty. Prvním koncept funguje p i stechiometrickém složení sm si, se sou initelem 

p ebytku vzduchu  (lambda) = 1 ve všech provozních režimech. Druhý koncept je 

pohán n na chudou až velmi chudou sm s s ízenou bohatostí sm si v závislosti na zatížení 

motoru, tj. ve volnob hu  = 1,00–1,15 a v režimech plného zatížení pak se sou initelem 

p ebytku vzduchu  = 1,45–1,55. Tato varianta plynového zážehového motoru je zpravidla 

používána p i p estavb  p vodn  naftového motoru. Rozhodnutí o volb  konceptu závisí 

na p vodním (tj. nahrazovaném) palivu, na provedení p vodního motoru i na použitém 

alternativním palivu [5]. 
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Obrázek 1: Schéma automobilu s pohonem na LPG [11].

 LPG je ú elná alternativa paliva s adou výhod, hlavní výhodou je ekologická 

šetrnost z hlediska produkce emisí (cca 40 % oproti benzínu). Významn  se tento efekt 

projevuje zejména v m stských aglomeracích, nap . ve Vídni u inilo s programem 

m stských autobus  na LPG zásadní krok ke snížení skleníkových plyn  až o polovinu. 

Dalším ekologickým aspektem je nižší opot ebení motor  jezdících LPG a jejich celková 

menší hlu nost, což má další významné ekologické aspekty (motory vydrží déle, není t eba 

tolik mazacích olej ). Kv li jeho pozitivní bilanci z hlediska vlivu na životní prost edí byla 

v n kterých státech Evropské unie da  z pohonných hmot až do roku 2018 zákonn

stanovena v nejnižší sazb . Také proto Evropská unie zahrnuje celosv tov  vedoucí 

alternativu zkapaln ného plynu jako pohonné hmoty ke koncepcím, zasluhujícím 

podporu [12], [13]. 

Z ekonomického hlediska se nám i p es vyšší prvotní náklady na p estavbu tento 

pohon stále vyplatí, protože i p i rostoucích cenách pohonných hmot se cena LPG stále 

drží na polovin  p i srovnání s benzínem nebo ropou.  

V n kterých státech Evropy, nap . v Itálii se na propan-butan jezdí již n kolik desítek let, 

p i emž v sou asnosti je tam p es 1,3 mil. osobních automobil  s pohonem na LPG, 

k jejich pohonu se ro n  spot ebuje více jak 1,2 mil. tun LPG. Pozoruhodný rozmach 

zaznamenává i Polsko, kde na LPG jezdí p es 310 000 vozidel (3,3 % z celkového po tu 

osobních automobil ) a je zde p es 1 500 erpacích stanic LPG. Ve Francii je v provozu 

p es 150 000 osobních aut na LPG a p es 1 500 erpacích stanic. Všechny významné 



Martin Paszko: Možnosti snižování emisí v automobilové doprav

31 
2012 

francouzské automobilky, jako Peugeot, Citroën i Renault, nabízely n které své typy 

automobil  s alternativním pohonem, instalovaným p ímo na výrobní lince  

Na území eské republiky jezdí na LPG p es 200 000 osobních automobil  a po et stanic 

stoupl na 900 [8]. 

3.1.6 Stla ený zemní plyn (CNG) 

Zemní plyn je fosilní palivo, jehož hlavní složka je tvo ena metanem (minimáln

85 %), CNG (Compressed Natural Gas) je tedy zemní plyn, který je stla ený kompresorem 

plnící stanice 20 MPa a v této „stla ené“ form  se plní do tlakových nádrží vozidel. Zemní 

plyn jako palivo v doprav  lze v budoucnu postupn  nahradit obnovitelným bioplynem, jak 

je to v sou asnosti provád no nap . ve Švédsku a v této souvislosti lze tedy o CNG hovo it 

v kontextu s obnovitelností paliva [14]. 

Fyzikální vlastnosti zemního plynu zp sobují, že je CNG bezpe n jší motorové 

palivo než klasická tekutá fosilní paliva. Zemní plyn je ho lavý, není však klasifikovaný 

jako výbušný plyn. V porovnání s benzínem je h e zápalný a p i spalování má velmi 

dobré antidetona ní vlastnosti. Zemní plyn je leh í než vzduch a p i úniku se rychle 

rozptýlí v atmosfé e (LPG klesá k zemi, kde se kumuluje a v p ípad  iniciace by mohlo 

dojít k výbuchu). 

Jednou z možností jak jezdit na zemní plyn je nechat si stávající v z p estav t. 

Cena p estavby ve srovnání s p estavbou na LPG je o n co vyšší. Nevýhodou je, že výkon 

motoru je po p estavb  p ibližn  o 5 - 10 % nižší. Odborná spole nost však p edpokládá, 

že trend se bude ubírat sm rem k nákupu nových sériov  vyráb ných CNG vozidel, než 

hromadné p estavby vozidel, které ani nedosahují tak významného p ínosu pro životní 

prost edí. V R je v sou asnosti dostupný pouze omezený sortiment osobních a 

užitkových vozidel na toto palivo (jedná se nap íklad o zna ky Renault, Fiat, Citroen nebo 

Opel). Sériov  vyráb ná vozidla s pohonem na CNG jsou konstruované jako 

jednopalivové, tyto vozidla jsou pohán ny pouze na  CNG (nákladní a dodávkové vozidla, 

autobusy) nebo dvoupalivové, které jsou pohán ny benzínem a CNG (osobní a malá 

užitková vozidla). Motor je zpravidla speciáln  konstruovaný na pohon stla eným 

plynem [9], [15]. 

Tlakové nádrže na CNG jsou v osobních automobilech zabudovány v podlaze nebo 

v zavazadlovém prostoru, v p ípad  nákladních vozidel je nádrž umíst na na rámu zadní 
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nápravy a autobusy mají nádrže umíst ny na st eše vozidla. Uživatel vozidla v bec 

nepozná rozdíl mezi b žným a na CNG upraveným vozidlem. 

I když v sou asnosti není CNG obnovitelným palivem, je právem azeno mezi 

alternativní paliva, protože jeho spalováním se v porovnání s klasickými fosilními palivy, 

jako jsou benzín a nafta, produkuje podstatn  menší množství exhalát , což je významným 

p ínosem z pohledu kvality životního prost edí, a tedy i lidského zdraví. Spalováním CNG 

nevznikají tém  žádné tuhé ástice (saze) a další úbytek emitovaných škodlivin je 

znázorn n v tabulce. 

Tabulka 1: P ehled poklesu emisí p i použití pohonu CNG [13]. 

CNG je palivo zajímavé nejen z hlediska ekologie, ale i ekonomické aspekty jsou u 

tohoto paliva výhodn jší než u nafty nebo benzínu. Cena 1 m3 CNG je u nás v sou asnosti 

na úrovni cca poloviny ceny 1 l benzínu nebo nafty, osobní a malá užitková vozidla 

spot ebují na 100 Km p ibližn  stejné množství CNG v m3 jako benzínu v litrech tzn., že 

ušet íme až 50 % náklad  na palivo oproti benzínovému pohonu. Nákladní vozidla a 

autobusy s pohonem na CNG ušet í náklady na palivo ve výši 35 – 40 % oproti stejným 

vozidl m s naftovým pohonem. 

V porovnání s ostatními alternativními palivy je CNG už dnes k dispozici 

v dostate ném množství a neustále p ibývají sériov  vyráb ná vozidla s pohonem na CNG. 

Sv tové zásoby zemního plynu jsou i z pohledu stále rostoucí spot eby, n kolikanásobn

v tší (150 let) než zásoby ropy. Výhodou CNG je také jeho relativn  jednoduchá distribuce 

ke spot ebitel m, p es již vybudované plynovody [14]. 

Anketu o nejlepší ekologický v z roku 2012 (Green Car of the Year 2012) vyhrálo 

auto s pohonem CNG, jedná se o v z Honda Civic CNG. Podle hodnocení americké 

organizace pro ochranu ovzduší EPA tento v z dosáhl nejlepší hodnoty ze všech vozidel 

pohán ných motory s vnit ním spalováním [15]. 
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Automobilka BMW již v roce 1996 nabízela dva sériov  vyráb né osobní modely 

tehdejších ad 3 a 5 pro pohon zemním plynem – CNG. P i provozu t chto voz  na zemní 

plyn jsou emise oxidu uhelnatého a uhlovodík  nižší, než p i spalování konven ních paliv, 

jen emise oxid  dusíku byly v tomto p ípad  na stejné úrovni jako p i spalování benzínu, 

ale tento problém se poda ilo vy ešit sekundárním spalováním plynu. 

Taky Mercedes-Benz v rámci modernizace nejmenších typ  t ídy B zavedl 

v polovin  roku 2008 do výroby model B 170 NGT, který byl pohán n zážehovým 

motorem 2.0 v dvoupalivovém provedení. Motor mohl krom  benzínu jezdit také na zemní 

plyn (NGT = Natural Gas Technology), p i emž v obou p ípadech je jeho výkon shodných 

85 kW. V z využívá krom  b žné benzínové nádrže ješt  p t tlakových nádob na 18 kg 

zemního plynu, jenž posta í na dojezdovou vzdálenost 300 km. Se spot ebou 7,3 l benzínu 

a 4,9 kg zemního plynu na 100 km má tento v z dojezd p esahující tisíc kilometr ; emise 

oxidu uhli itého iní 135 g/km [9]. 

eská republika je významným výrobcem CNG autobus  i ve sv tovém m ítku, a 

to v podob  t í výrobc  – Ekobus, a.s., Iveco Czech republic a Tedom, s.r.o. Na 

tuzemský trh jsou dodávány taky autobusy od t i zahrani ních výrobc – Mercedes-Benz, 

Solaris, Volvo. Používáním CNG autobus  lze významn  snížit emise škodlivin v 

m stských aglomeracích produkované ve ejnou hromadnou dopravou, a to zejména emise 

NOx a PM. CNG autobusy spl ují jak emisní limit EURO V (platnost v roce 2008), tak 

emisní limity vozidel zvlášt  šet ící životní prost edí (EEV – Enhanced Environmental 

friendly Vehicle). Evropské spole enství v nabídce témat programu v dy a výzkumu v 

rámci 7. rámcového programu uvedla také podporu vývoje plynových motor  dosahujících 

navrhovaného emisního limitu EURO VI, který se významn  zam uje na snižování 

výfukových emisí NOx a PM [1]. 

Dnes je v eské Republice asi 3 600 vozidel na zemní plyn. Z toho je p es 3 tisíce 

osobních a užitkových aut. Prodej automobil  i spot eba CNG meziro n  významn  stoupá 

a z hlediska budoucnosti se p edpokládá, že CNG bude jedním z nejrozší en jších 

alternativních paliv. V letošním roce rozvoj zemního plynu R podpo í i Škoda Auto, 

která uvede na trh sv j model Citigo na CNG, v p íštím roce již i Škodu Octavii na 

CNG [15]. 
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Obrázek 2: Schéma automobilu Fiat Doblo s pohonem na CNG [15]. 

Mezi hlavní nevýhody pohonu CNG v eské republice, je zatím nedostate ná sí

ve ejných erpacích stanic, kterých je u nás 21. Za átkem letošního roku p ibyly 2 nové 

stanice - v Semilech a Milovicích. Koncem b ezna byla do provozu uvedena plnící stanice 

CNG v T ebí i a v polovin  kv tna potom v po adí již t etí CNG stanice v Praze - ve 

Vyso anech.  

Do konce letošního roku by se m lo otev ít ješt  dalších 11 CNG stanic - 2 v Praze 

(v Mod anské ulici a na Evropské t íd  v Ruzyni) a další potom v Haví ov , Plzni, Liberci, 

eské Líp , na dálnici D1 u Humpolce, Brn , Trutnov , Ostrav  a v Pardubicích. 

Na další období je naplánováno spušt ní CNG stanic v Kladn , Lounech, Nymburku, 

Opav , B eclavi, Valašském Mezi í í, Písku, Jind ichov  Hradci, Jihlav , Vysokém Mýt , 

Olomouci, Chebu a další [15]. 

V roce 2011 bylo na sv t  v provozu více než 13 mil. vozidel provozovaných na 

stla ený plyn a po et plnících stanic byl odhadován na cca 19 000. V Evrop  to bylo víc 

než 1,5 mil vozidel, vedoucí pozici ve využívání CNG má Itálie s po tem vozidel více než 

730 000 a následuje N mecko se zhruba 90 000 vozidly. Nejv tším trhem pro CNG stanice 

zemního plynu je v sou asné dob  Jižní a Severní Amerika, kde je toto palivo 

podporováno vládou. V používání CNG pro pohon autobus  vedou zejména Venezuela, 

USA, Argentina, Kanada, ale rychlý rozmach zažívá používání CNG i v Itálii, Holandsku, 

N mecku a Rusku [17]. 
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3.1.7 Zkapaln ný zemní plyn (LNG) 

LNG (Liquefied Natural Gas) je zkapaln ný zemní plyn p i teplot  -162 °C a 

atmosférickém tlaku tzn., že jeho zkapal ování je pom rn  energeticky náro né. K 

praktickému využití zkapaln ného zemního plynu došlo poprvé v 50 letech v Sov tském 

svazu, kde plyn z naleziš  u Azovského mo e byl použit k pohonu zem d lských traktor . 

Pro energetické srovnání 1,5 litru LNG odpovídá 1 litru benzínu a 1,7 litru LNG pak 

odpovídá 1 litru nafty [16]. 

Z technického hlediska jsou vozidla s pohonem na LNG, oproti vozidl m na CNG 

v mnoha v cech zvýhodn ny, jako nap . menší objem a hmotnost nádrže pro uskladn ní 

stejného množství plynu, protože objem LNG je zhruba 2,5x menší než objem CNG. To 

znamená, že pro shodný dojezd vozidla m že mít nádrž vozidel 2,5 x menší objem a ve 

vozidle je tedy k dispozici v tší užite ný prostor a nižší váha vozidla [16]. 

Nádrže LNG ve vozidlech jsou vybaveny dvoupláš ovou nádobou z nerezové oceli 

o minimální tlouš ce 3 mm na vnit ním i vn jším plášti. Mezi ob ma plášti je tzv. super 

izolace, což je navinutá hliníková folie prokládaná sklo–vláknitým papírem a od erpaná na 

vysoké vakuum. Nádrž je vybavena armaturami pro pln ní, regulaci tlaku, odb r LNG do 

vým níku tepla, m ením hladiny a tlaku. Nádrže jsou konstruovány na tlak 1,6 MPa. 

Skute ný provozní tlak se ídí pot ebou vst ikovacího za ízení motoru a pohybuje se od 0,3 

do 1 MPa. Krom  LNG nádob a odpa ova e je technologie LNG obdobná jako u CNG 

vozidel [5]. 

Obrázek 3: Uložení nádrže na LNG v zavazadlovém prostoru [21]. 
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Plnící stanice jsou velmi podobné plnícím stanicím LPG s tím rozdílem, že plyn je 

p epravován a skladován v kryogenních nádržích p i velmi nízkých teplotách -160 až -

170°C a tomu odpovídá použitá technologie. K chlazení zásobník  zkapaln ného LNG ve 

stanicích se používá kapalný dusík. Tím odpadají problémy s odparem plynu a jeho 

uchováváním ve stla eném stavu [5]. 

Podobn  jako u CNG, vzniká i p i spalování LNG podstatn  mén  škodlivin a jeho 

produkce není p ímo (oproti LPG) závislá na rop . Mezi další výhody LNG je možno 

za adit, v tší hustotu energie oproti (CNG), což v kone ném d sledku znamená zvýšení 

dojezdu vozidla na srovnatelnou úrove  s klasickými pohonnými hmotami, vysokou 

istotu paliva (tém  100% metan) vzhledem ke zp sobu p ípravy LNG, dobu pln ní LNG, 

která je srovnatelná s klasickými palivy. 

Mezi nevýhody LNG pat í zejména, uchovávání plynu za velmi nízkých teplot, samovolný 

odpar z nádrže p i delší odstávce vozidla, složit jší a nákladn jší technologie v porovnání 

s CNG a nedostate ná sí erpacích stanic. Jestliže z výše uvedeného vý tu p evažují 

výhody použití LNG oproti CNG, je z ejmé, že d vodem malého rozší ení LNG bude 

z ejm  rozdílná ekonomika a z toho vyplývající cena obou produkt  (Šebor a kol., 2006). 

LNG pat í mezi dosud málo využívaná alternativní plynná paliva, v sou asné dob  ve sv t

využívá stla ený zemní plyn více jak 4,5 milionu vozidel, po et vozidel na zkapaln ný 

zemní plyn se však pohybuje jen v ádech tisíc , nejvíce v USA. Nár st využívání LNG je 

však v nejbližších letech o ekáván také v Asii ( ína, Korea) a v Evrop  (Anglie, 

N mecko, Špan lsko) [17]. 

3.1.8 Vodík 

Energii vodíku m žeme využívat ve dvou formách, bu  p ímo ve spalovacích 

motorech, nebo ve form  palivových lánk  (viz kapitola palivové lánky). 

Možnost práce spalovacího motoru na vodík byla zkoušena od 20. let minulého století 

(vzducholodní motory, Ricardo a Maybach). Vodík se vyzna uje tím, že ho í velmi rychle 

a jeho plamen je v d sledku vysoké výh evnosti stabilní i p i velmi chudé sm si s dobrou 

ú inností, kterou lze využít pro omezení emisí. Nejprve je však nutné zvýšit hustotu 

vodíku, protože jeho skladování je jinak velmi obtížné. Nejlepším zp sob, jak upravit jeho 

fyzikální vlastnosti je zkapaln ní nebo stla ení, což však sebou p ináší celou adu 

technických problém  [18]. 
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Nevýhodou uchování vodíku v kapalném stavu (LH2) je extrémn  nízká teplota -

253 C, která vyžaduje ú innou izolaci nádrže – jde o tzv. kryogenní nádrž (tlak bývá kolem 

0,3 až 0,6 MPa). P es všechna opat ení se však po zastavení vozidla teplota v nádrži 

zvyšuje, vodík se odpa uje, musí se odvád t pojistným ventilem a v katalyzátoru se m ní 

na vodu i bez spalování. Tento proces nelze zastavit, což znamená, že p i delším parkování 

se nádrž samovoln  vyprázdní (ztráty mohou init až 25 % objemu vodíku za týden). 

Abychom eliminovali tuto nevýhodu, je vodík uchováván také ve stla eném stavu 

(CH2) p i tlaku 25 (Toyota) až 70 MPa (General Motors). Nádrž je v tomto p ípad

v tšinou zdvojená master/slave cylinder (hlavní a pomocná) a tém  80 % náklad  na její 

výrobu p ipadá na kompozitové materiály (uhlík/kevlar) pro sendvi ovou vícevrstvou 

konstrukci. Vozidla s nádrží na stla ený vodík mají nicmén  menší dojezd, než vozidla 

využívající uchování vodíku v kapalném stavu [8]. 

Palivový systém motoru, je pro spalování vodíku p izp soben pomocí 

elektronického sm šovacího systému, který ur uje pom r vodíku a vzduchu. Spalování 

probíhá s p ebytkem vzduchu. P ídavný vzduch ve spalovacím prostoru odebírá teplo a tím 

klesá teplota plamene pod kritickou mez, nad kterou by se sm s mohla sama vznítit. Nižší 

teplota spalování sou asn  brání vzniku oxid  dusíku, které jsou u zážehových motor

neutralizovány reduk ním katalyzátorem. Bez dalších p ídavných za ízení pracují 

vodíkové motory prakticky bez emisí, p i srovnání s benzínovými pohony jsou všechny 

emisní komponenty sníženy až o 99 % [12]. 

O tom, že je vodíkový spalovací motor d stojnou alternativou motor  spalující 

benzín i naftu nás p esv d ují p ední výrobci automobil , jako je nap . BMW, MAN, 

Mazda a další, jejichž vozy již pár let takovéto motory velmi úsp šn  testují, ale pouze dva 

z t chto renomovaných výrobc  osobních automobil  mají velké zkušenosti s vodíkovým 

palivem pro spalovací motory. Zatímco u BMW na toto ist  alternativní palivo p estavují 

klasické pístové stroje, u Mazdy tradi n  sáhli po motorech rota ních, které pat í k jejich 

image – jako jediní p es ty icet let rozvíjejí vynález Felixe Wankela. U Mazdy považují 

tento druh spalovacího motoru za mimo ádn  vhodný i pro spalování vodíkového 

paliva [9], [12]. 

N mecká firma MAN již p ed n kolika lety vyrobila prototyp autobusu, 

pohán ného kapalným vodíkem, který byl podroben provozním zkouškám v Mnichov  a 

Erlangenu, kde m ly snížit emise z m stské hromadné dopravy.  
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Zkoušky vozidel pohán ných vodíkem jsou velice náro né, nebo  nejv tším 

problémem vodíkového pohonu je vysoké riziko výbuchu p i sebemenší net snosti a 

smísení vodíku se vzduchem. 

Na p elomu let 2006/2007 p edstavila automobilka BMW limuzínu nejvyšší t ídy 

BMW Hydrogen 7 a posléze vyrobila stokusovou sérii. Vzhledem k cen  vozu (cca 30 mil. 

K ) se však tohle vozidlo nesetkalo s o ekávanou podporou. BMW Hydrogen 7 byl 

postaven na základ  zážehového dvanáctiválce BMW 760i ady E65. Protože s budováním 

erpacích stanic na vodík se teprve za íná, bylo nutné v tomto stadiu vývoje p ejít na 

bivalentní provoz vodík/benzín. Z prostorových d vod  byla zvolena nádrž na zkapaln ný 

vodík, ale i tak má ocelová nádrž na necelých 8 kg vodíku, umíst ná za zadními sedadly, 

objem 170 l. Benzín v plastové nádrži o objemu 74 l a 7,8 kg vodíku vysta í na dojezd 500 

+ 200 km. Protože kapalný vodík musí být udržován p i teplot  pod -250 C, je velmi 

d ležitá izolace nádrže. Nerezový plech tlouš ky 2 mm, dvoupláš ové provedení s 

vakuovou mezerou o tlouš ce 30 mm, hliníkové fólie a skelná tkanina vytvá ejí obdobnou 

tepelnou izolaci jako 17 mm silná vrstva styroporové izola ní hmoty. Odpa ování vodíku 

pat í stále k nejv tším slabinám jeho využití. U Hydrogenu 7 platí, že po dosažení tlaku 

0,51 MPa v nádrži se plynný vodík za íná odpoušt t p etlakovým ventilem p es Venturiho 

trubici pro smísení se vzduchem a p es katalyzátor pro jeho oxidaci na vodu. BMW udává, 

že u nádrže odstaveného vozu napln né do poloviny za íná odpoušt ní vodíku po devíti 

dnech a poté v ní z stává ješt  takové množství, které vysta í na ujetí asi 20 km ve 

vodíkovém režimu [9]. 

Obrázek 4: BMW Hydrogen 7 [21]. 
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U tohoto bivalentního vozidla bylo nutno dát do souladu kryogenní mísení 

plynného vodíku se vzduchem p i teplot  asi -200 °C a p ímý vst ik benzínu pod tlakem 

asi 20 MPa. Tento požadavek byl spln n pomocí zvláštního za ízení integrovaného do 

sacího traktu motoru. Plynný vodík se do tohoto systému dostává z nádrže p etlakem (bez 

erpadla) a pro mísení se vzduchem se musí v tepelném vým níku p edeh ívat. Pot ebný 

tlak pro tuto innost je kolem 0,3 MPa. Vodíkové trysky vefukování do sacího traktu jsou 

v tší než b žné vst ikova e a musí pracovat s kolísajícím objemem i tlakem. Rychlost 

ho ení je asi 10x vyšší než u benzínu, emuž muselo být p izp sobeno ízení motoru. 

Motor vozu BMW Hydrogen 7 dává výkon 191 kW (260 k) p i 5 100 ot/min, to ivý 

moment má hodnotu 390 Nm/4 300 ot/min. U tohoto motoru se nicmén  projevil jeden 

emisní problém. P i vysoké zát ži a teplotách ho ení sm si p es 1 000°C vznikají bez 

ohledu na druh paliva emise Nox zp sobené reakcí vzdušného dusíku s kyslíkem. 

Flexibilním ízením motoru se tento nedostatek poda ilo odstranit. CO2 se p i spalování 

vodíku nevytvá í [8]. 

Dosavadní experimenty u nás i v zahrani í ukazují dosud nevyužitý potenciál 

pístových spalovacích motor . Prozatím se poda ilo použitím moderní technologie 

p ímého vst iku vodíku do válce odstranit úpln  obávané zp tné zášlehy plamene do sacího 

potrubí. Ukázalo se, že i p i provozu na vodík lze využít pom rn  vysoký kompresní 

pom r, zejména v nízkém zatížení [18]. 

Mezi hlavní výhody vodíku pat í krom  „nulových“ emisí, také jeho zásoby, které 

jsou p i získávání z vody prakticky nevy erpatelné. Nicmén  tento zp sob p edstavuje 

velkou spot ebu elektrické energie a tak se p edpokládá, že vodík se ve v tším objemu 

bude zpo átku vyráb t zejména tepelným št pením zemního plynu. I p es adu výhod, 

které p ímé spalování vodík  bezesporu poskytuje, se podle mého názoru bude drtivá ást 

vodíku využívat v palivových láncích. 

3.1.9 Bioplyn 

Bioplyn se získává metanogením kvašením (anaerobní digescí) organických látek. 

Okruh surovin pro výrobu bioplynu je pom rn  široký. Významnou surovinu pro výrobu 

bioplynu p edstavuje zbytková biomasa, které vzniká nejvíce v zem d lství. Jedná se 

p edevším o odpady z živo išné výroby, jako exkrementy hospodá ských zví at a zbytky z 

rostlinné výroby. D ležitým zdrojem biomasy jsou také odpady z údržby m stské zelen  a 

kaly z istíren odpadních vod. Dalším zdrojem zbytkové biomasy je komunální odpad, ve 
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kterém biologický rozložitelný odpad tvo í asi 40 % hmotnostního podílu. Odpady vhodné 

pro zpracování anaerobní fermentací vznikají rovn ž v pr myslu, zejména potraviná ském. 

P estože se tyto materiály dají asto využít efektivn  jiným zp sobem (nap . jako krmiva i 

hnojiva), p edstavují ur itý potenciál pro zpracování na bioplyn. V neposlední ad  je 

významným zdrojem odpadní biomasy lesnictví [5]. 

Bioplyn je tvo en sm sí plyn : 55 – 75 % metan, 25 – 40 % oxid uhli itý a 1 – 3 % 

dalších plyn  (vodík, dusík, sirovodík). Z energetického i pohonného hlediska je pro nás 

nejd ležit jší složkou bioplynu metan, proto je d ležité, aby jeho obsah v bioplynu byl co 

nejvyšší. Ve v tšin  p ípad  se bioplyn používá pro pohon stabilních motor , které se 

využívají pro výrobu elektrické energie s plným využitím odpadního tepla (kogenera ní 

jednotky). Bioplyn pro pohon motorových vozidel je nutné zbavit mechanických ne istot a 

nežádoucích p ím sí, hlavn  oxidu uhli itého a sirovodíku, tak aby odpovídal požadavk m 

zemního plynu z hlediska výh evnosti a obsahu metanu nad 95 %. Poté je bioplyn 

kumulován a distribuován.  Pro tankování do vozidel se bioplyn stla uje na tlak 250 – 300 

bar  a tlak v nádrži je poté 50 – 100 bar . 

Výhody zemního plynu oproti benzínu jsou nižší emise oxidu uhli itého o 25 % a o 

95 % nižší emise nespálených uhlovodík . Dalším významným faktorem je taky úspora 

náklad  na palivo, ale na úkor menšího výkonu vozidla, kv li nižší výh evnosti bioplynu. 

Nevýhodou je nestabilní produkce plynu, protože fermenta ní procesy probíhají nejlépe p i 

teplotách okolo 40 °C, takže v zimních m sících je nutné fermentor vyh ívat, což nám ást 

bioplynu spot ebuje. Další nevýhodou sou asného použití bioplynu jako pohonné hmoty je 

jeho omezené množství a pouze lokální použití (nap . jen ur itá ást vozového parku ve 

m stech [12]. 

P ed n kolika lety za ala firma fiat s výrobou modelové ady Multipla, která 

obsahovala také vozy ve variantách Bipower a Bluepower. Vozy Multipla Bipower byly 

pohán ny dvoupalivovými zážehovými motory (bioplyn – metan/benzín). Verze Blupower 

byla pohán na pouze metanem. Tato verze byla vybavena ty mi nádržemi na metan ze 

ty milimetrové oceli o celkovém objemu nádrží 216 litr . P i srovnání paliv odpovídá 1 

litru benzínu asi 4 litry stla eného metanu. Motor verze Blupower dosahoval výkonu 70 

kW (133 Nm p i 4 000 ot/min) a kompresní pom r byl 12,5 : 1. 

V sou asnosti firma Fiat nabízí pro trh eské republiky nap ., model Multipla ve 

verzi Natural Power, která umož uje provoz na zemní plyn i benzín. Emise CO2 p i 

provozu na benzín iní 216 g/km, p i provozu na zemní plyn pak 161 g/km, ani to však 

z t chto vozidel ned lá z hlediska produkce emisí, nijak závratné automobily [9]. 
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V Evrop  je bioplyn nejhojn ji využíván ve Švédsku, kde jsou v n kterých m stech 

bioplynem pohán ny m stské autobusy, Dánsku, Rakousku, Švýcarsku, Francii a Itálii, 

mimo Evropu pak v Brazílii, Chile, USA a na Novém Zélandu. 

3.2 Vozy s velmi náro nou p estavbou – novou 

konstrukcí 

U této skupiny se jedná již o velice náro nou p estavbu nebo od základu novou 

konstrukcí [9]: 

• Hybridní pohon 

• Elektrický pohon 

• Elektrický pohon pohán ný palivovým lánkem 

3.2.1.1 Hybridní pohon 

Hybridní vozidlo využívá dva nebo více zdroj  mechanické energie. Definice 

„hybridního motorového vozidla“ by zn la – je to vozidlo, které má na ú ely pohonu 

nejmén  dva r zné m ni e energie a dva r zné zásobníky energie (ve vozidle). Hybridní 

vozy tedy na ú ely mechanického pohonu erpají energii z obou zásobníku energie ve 

vozidle: 

• dopravního paliva, 

• elektrického energetického zásobníku (nap . baterie, kondenzátor, 

setrva ník/generátor atd.)  

Typické hybridní elektrické vozidlo používá elektrický motor a spalovací motor k 

pohonu vozidla. Hydraulické motory a systémy skladovaní energie jsou ve vývoji, ale 

nejsou komer n  up ednost ované. Použití dvou r zných zdroj  energie umož uje vozidlu 

být navrhnuté tak, aby profitovalo z optimálního kombinovaného chodu motor . Hybridní 

automobil zvyšuje efektivitu prost ednictvím lepšího hospoda ení s energii a energetického 

využití skupiny motor  a brzd ni. Vhodnou kombinací obou t chto agregát  se dají využít 

jejich p ednosti a potla it jejich nevýhody. Hybridní soustava nemusí mít samoz ejm  jen 

jeden elektromotor [19]. 

Ve vozidle každého hybridu se nachází i dva zásobníky energie v podob  nádrže na 

kapalné nebo plynné palivo (nej ast ji benzín) a v tší i menší soupravu akumulátor . 

Sou ástí výbavy hybridního vozidla je i za ízení na p em nu mechanické energie na 



Martin Paszko: Možnosti snižování emisí v automobilové doprav

42 
2012 

elektrickou. Tuto funkci plní elektromotor s generátorem, který pracuje bu  v režimu 

motorickém (spot ebovává elektrickou energii a mechanickou pohání) i generátorovém 

režimu (m ní mechanickou energii na elektrickou – dobíjí akumulátory) [19]. 

Prakticky ve všech hybridních systémech se zvyšuje ú innost celého hnacího ústrojí 

rekuperací kinetické energie p i brzd ní nebo p í jízd  bez stla eného plynového pedálu. 

Použití hybridních elektrických vozidel (HEV – Hybrid Electric Vehicle) je 

v automobilovém pr myslu (AP) stále ast jší. Úspora paliva se stala prvo adou v celém 

odv tví AP, což vedlo k rozvoji mnoha typ  zmi ovaných vozidel: 

• Elektrické vozidlo na baterii (BEV – Battery Electric Vehicles, NEV – 

Neigborhood Electric Vehicle) 

• Hybridní vozidlo s dobíjením z elektrické síti (PHEV – Plug-in Hybrid Electric 

Vehicle) 

• Elektromobil s prodlouženým dojezdem (EREV – Extended Range Electric 

Vehicle) 

Jedním z d vod  hybridizace konven ních pohon , byla poptávka po zvýšení 

palivové ú innosti pohonných hmot. Jednou z primárních výhod hybridizace spo ívá v 

jejich schopnosti využívat rekupera ní brzd ní. Hybridní elektrická vozidla prokázali 

schopnost výrazn  snížit spot ebu paliva a emisí. 

Cesta hybrid  založená na spolupráci elektromotoru a spalovacího motoru je však 

jen p estupní stanicí do doby, než technologie umožní plnohodnotn jší uskladn ní 

elektrické energie v akumulátorech a využívaní výhradn  elektromotoru jako pohonného 

agregátu vozidla. Na za átku zavád ní elektromotoru do hnací soustavy byla jeho úloha 

zanedbatelná vzhledem k rozm r m a mí e jeho integrace ve srovnání s klasickým 

spalovacím motorem. Na základ  stup  elektrifikace hnacího ústrojí rozeznáváme [19]. 

• Micro Hybrid – automobil vybavený systémem Start&Stop, kde se celou dobu 

využívá na pohon kol spalovací motor a jen p edimenzovaný startér umož uje 

ast jší vypínání a startování motoru podle p íkaz ídící jednotky (ECU – 

Electronic Control Unit), systémy 2. generace obsahují i funkci rekuperativního 

brzd ní. Mezi zástupce této skupiny hybrid  m žeme adit nap . vozy BMW 

s ozna ením Efficient Dynamics. 

• Mild Hybrid – je hybridní automobil, u kterého se elektromotor na pohybu nikdy 

nezú ast uje sám. Elektromotor jen pomáhá klasickému spalovacímu motoru p i 

rozjezdu nebo p i akceleraci automobilu. Mild Hybrid je vybavený funkcí 
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rekuperace brzdové energie, což znamená, že startér funguje p i brzd ní jako 

alternátor a dobíjí akumulátor. 

Do této skupiny hybrid  m žeme za adit v z Honda Insight a od ervna 2009 také 

Mercedes-Benz S 400 BlueHYBRID. První generace hybridní Hondy Insight se objevila 

na severoamerickém trhu již v roce 1999 jako kupé s absencí zavazadlového prostoru s 

t íválcovým zážehovým motorem o objemu 1,4 l a výkonu 56 kW. Druhá generace Hondy 

Insight dostala ty válec o stejném objemu nicmén  s výkonem 72 kW (98 k) a to ivým 

momentem 167 N.m p i 4500 ot. V p ípad  pot eby mu pomáhá úzký trak ní 

elektromotor/generátor, vložený mezi zážehový motor a plynulou p evodovku CVT, jehož 

funkce je však vzhledem k výkonu pouhých 10 kW jen asisten ní. Akumulátory jsou nikl-

metalhybridové (Ni-MH) s kapacitou 5,75 Ah a nap tím 100,8 V (sedm modul ; 84 lánk

po 1,2 V). Jsou uloženy vzadu pod podlahou vozu. Kombinovaná spot eba vozu je podle 

metodiky EU 4,4 l/100 km, emise CO2 104 g/km [9]. 

Obrázek 5: Honda Insight [21]. 

Mnoho odborník  však nepovažuje Mild a Micro Hybrid za skute ný hybrid. 

Úspory paliva u t chto hybrid  jsou minimální. Full hybridy poskytují v tší úsporu paliva, 

která m že dosahovat, až 50 % v porovnání s konven ními pohony Spalovací motor totiž 

m že být výrazn  menší, bez toho, aby nastalo zhoršení dynamických vlastností vozidla.  

• Full Hybrid – vyjad uje, že elektrická ást hybridní soustavy je tak výkonná, že 

dokáže za jistých okolností sama zabezpe ovat pohon vozidla, zatím co 

spalovací motor z stává vypnutý. 
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Typickými p edstaviteli této kategorie hybridních automobil  jsou Toyota Prius a 

Lexusy GS 450h, LS 600h, RX 400h a RX 450h. 

Pr kopníkem této kategorie je v z Toyota Prius, který byl už v polovin  roku 1998 

vyroben v po tu více jak 500 exemplá  pro japonský trh. Od roku 2000 se upravená verze 

vozu Toyota Prius prodávala ve Spojených státech a s p tiletou zárukou i v západní 

Evrop . V sou asnosti se prodává již t etí generace vozu Toyota Prius (III) [9]. 

První generace vozu Toyota Prius byla pohán na zážehovým motorem s 

Atkinsonovým cyklem o objemu 1 500 cm3 a výkonu 43 kW s to ivým momentem 102 N. 

m p i 4 000 ot/min. Vozidlo bylo dále vybaveno elektromotorem s permanentním 

magnetem, který nabízel od 0 do 940 otá ek p sobivý to ivý moment 305 N.m, a od 940 

až do 2 000 ot/min zase stálý výkon 30 kW. P i teme-li špi ku 43 kW spalovacího motoru 

(oba agregáty mohou pracovat sou asn ), byl tedy výkon dosta ující. Je nutno 

poznamenat, že ídící po íta ový systém u tohoto vozu ídí tok energie bu  p ímo od 

spalovacího motoru p es reduk ní planetový p evod a variátor CVT, nebo p es generátor a 

elektromotor, pop . z nikl-metalhydridových (Ni-MH) akumulátor  p es elektromotor op t 

p ímo na kola. 

Obrázek 6: Toyota Prius [21]. 

V dubnu 2003 m la sv tovou premiéru další generace tohoto vozu – Toyota Prius 

II. Tento hybridní automobil povyrostl na úrove  st ední t ídy (délka 4 445 mm) a dostal 

úpln  novou dvouprostorovou karoserii nových, d sledn  aerodynamických tvar
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(sou initel odporu vzduchu cx = 0,26). Systém pohonu byl obdobný jako u p edchozí 

generace; u této generace se nazýval THS II (Toyota Hybrid Systém II). Jako první sériové 

auto tento automobil používal ovládání škrticí klapky, p evodovky a brzd systémem drive-

by-wire (bez mechanické vazby). Kapalinou chlazený adový zážehový ty válec (1 497 

cm3), uložený vp edu nap í , m l výkon 57 kW (77 k) p i 5000 ot/min a to ivý moment 

115 N.m p i 4 000 ot/min. Zážehový motor byl uložen spole n  s trak ním elektromotorem 

a generátorem elektrické energie (st ídavý synchronní). Trak ní st ídavý synchronní 

elektromotor s permanentními magnety m l p i nap tí 500 V výkon 50 kW (1 200 až 1 540 

ot/min) a to ivý moment 400 N.m (0 až 1 200 ot/min). Kombinovaný využitelný výkon 

vozu byl 82 kW. V z byl vybaven Ni-MH akumulátory o celkovém nap tí 201,6 V (168 

lánk  po 1,2 V) a kapacit  6,5 Ah. Hmotnost celého akumulátoru byla 48 kg. Emise CO2 

inily 104 g/km [9]. 

Hybridní typ vozidla m žeme klasifikovat taky podle toku výkonu, uspo ádání a 

propojení jednotlivých zdroj  energie v hnacím ústrojí. Táto kauzalita p enosu výkonu je 

ur ující v možnostech režim  pohonu a celkového provozu: 

• Sériový hybrid (Serial) 

• Paralelní hybrid (Paralell) 

• Sériov  – paralelní hybrid (Combinated Serial – Paralell )

Prvky jednotlivých druh  hybridních systém  se dají vzájemn  kombinovat, aby 

výsledná hybridní soustava dosahovala požadovaných vlastností. 

Sériová hybridní soustava má spalovací motor, který pohání jen generátor, ale s 

pohán nými koly není mechanicky spojený. Takto vyráb ná elektrická energie napájí 

p ímo trak ní elektromotor, zatím co p ebytky elektrické energie se ukládají do 

akumulátor  pro další využití. Z toho je z ejmé, že vozidlo je pohán né jen 

elektromotorem a spalovací motor se na pohonu podílí jen nep ímo. 



Martin Paszko: Možnosti snižování emisí v automobilové doprav

46 
2012 

Obrázek 7:Blokové schéma sériového hybridního pohonu [20]. 

Výhodou je možnost používat spalovací motor v úzkém rozsahu otá ek, kdy 

dosahuje nejvyšší ú innosti a vypínat ho v p ípadech, kdy je dostate n  nabitý akumulátor. 

Nevýhodou sériového uspo ádání je krom  ztrát z vícenásobné p em ny energie (snižuje 

celkovou ú innost soustavy) skute nost, že systém s vysokým výkonem by musel byt 

tvo ený velkým a výkonným spalovacím motorem, který by zajistil dostate né napájení 

elektromotoru.  

V paralelním hybridním systému je motor a elektromotor uspo ádaný tak, aby se 

oba tyto zdroje mohly spole n  p ímo podílet na pohonu vozidla. Paralelní hybrid m že 

mít oproti sériovému se stejným výkonem menší spalovací motor i elektromotor i tak však 

paralelní hybridní systém nenabízí všechny možné kombinace pohonu ani takovou 

efektivitu provozu jako sériov -paralelní systém. 
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Obrázek 8:Blokové schéma paralelního hybridního pohonu [20]. 

Sériov -paralelní hybridní soustava p edstavuje technicky nejnáro n jší, avšak z 

hlediska minimalizace spot eby paliva a škodlivých emisí nejú inn jší ešení (nap . systém 

Lexus Hybrid Drive). V tomto systému rozd luje hybridní p evodovka, složená z 

planetového p evodu a dvou elektromotor , výkon z jednotlivých zdroj  energie (spalovací 

motor, elektromotory). Díky tomu je možné fungování jen v režimu spalovacího motoru 

nebo samotných elektromotor  nebo jako spojení obou. 

V situacích, kdy spalovací motor b ží nehospodárn , nap . p i rozjezdu a pomalé 

jízd , pohání vozidlo jen elektromotor a spalovací motor je vypnutý. P i normální jízd

vyšší rychlostí optimalizuje ídící jednotka ú innost systému regulací podílu výkonu 

spalovacího motoru a elektromotoru. P ebytek výkonu spalovacího motoru se ukládá do 

akumulátor  pro další použití, nap . p i akceleraci, kdy je innost spalovacího motoru 

podpo ená to ivým momentem elektromotoru. 

Kdykoliv když není pro b h vozidla spalovací motor pot ebný, ídící jednotka 

(ECU) ho okamžit  vypne. V tomto ohledu je p ínosnou novinkou systém rekuperace 

tepelné energie z výfukových plyn , který m l premiéru v novém modelu Lexus RX 450h. 

Díky ob hu chladicí kapaliny jednotkou za katalyzátorem se motor oh ívá rychleji na 

provozní teplotu, takže ho ídící jednotka m že vypínat d íve, ast ji a na delší dobu. 

Optimální design pro hybrid by m l zahrnovat posouzení rekupera ního brzd ní a 

jeho energetického využití v b žném reálném ízení motorových vozidel. Možné je 

zapojení jiných komponent  do hybridního pohonu: 

• spalovací motor + elektromotor + akumulátor + ultrakapacitor 

• spalovací motor + elektromotor + externí p ívod elektrické energie (trolej) 
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• spalovací motor + setrva ník 

• plynová turbína + generátor + akumulátor + elektromotor 

3.2.2  Elektrický pohon 

Elektromobily jsou vozidla, které nejsou pohán ny konven ními spalovacími 

motory, ale hnací jednotkou je zde elektromotor. Elektromobily využívají energii uloženou 

ve svých bateriích, které jsou dobíjeny ze sít . Hnací ústrojí elektromobilu je tvo eno, 

podobn  jako u konven ních vozidel, motorem, p evodovkou, hnacími h ídeli a 

diferenciálu s rozvodovkou.  Alternativami mohou být tandemové hnací systémy se dv ma 

elektromotory a pohony elektromotory umíst nými p ímo v kolech. 

U elektromobil  jsou zkoušeny všechny druhy elektromotor : sériový nebo 

paralelní stejnosm rný motor, p ípadn  motor s cizím buzením, asynchronní motor 

s tranzistorovou regulací a synchronní motor s permanentními magnety. Vzhledem k tomu, 

že u elektromobil  neexistuje zatím žádná velkosériová výroba a skute nost, že hmotnost a 

náklady jsou u jednotlivých alternativ r zné, nevyjasnila se dodnes ješt  žádná jednotná 

konstruk ní linie. A koliv technika elektropohonu nevyžaduje žádný speciální vývoj 

v oblasti pohonu vozidla, musí být parametry celého systému p izp sobeny jízdním 

vlastnostem vozidla (zrychlení, stoupavost, maximální rychlost). Oblastí ve které však 

vývoj stále probíhá, jsou akumulátory (nap tí, výkonová hustota, zatížitelnost) (Vlk, 2004). 

 Akumulátory byly vždy omezujícím faktorem, a to p esto, že nejlevn jší olov né 

provedení dosáhlo v posledních letech relativn  zna ného pokroku. Nárok m automobilek 

a jejich zákazník  vzhledem k hmotnosti, nedostate né kapacit  i dalším nectnostem však 

stále nevyhovují. Nicmén  olov ný akumulátor ani v blízké budoucnosti o ekávaných 

modernizovaných pohon  nemusí z automobil  zmizet. Z stane p edevším u mikrohybrid

s funkcí Start/Stop. Moderní verze olov ných akumulátor , vybavená kyselinu pohlcujícím 

sklen ným vláknem, má p íznivou po izovací cenu a nevadí jí nabíjecí cykly specifické 

pro tento druh provozu. Aby akumulátor vydržel v provozu alespo  osm až deset let, je 

t eba vytvo it zcela p esný ídicí algoritmus nabíjení. Proces nabíjení rozhodujícím 

zp sobem ovliv uje u Ni-MH akumulátor  teplota – p i nízkých teplotách dochází k 

výraznému poklesu výkonu a navíc se urychluje i proces samovybíjení. P itom nap tí 

jednotlivých lánk  1,2 V je spíše nízké, takže pro jeho zvýšení se musí propojovat, což 

zvyšuje jak jejich vnit ní odpor, tak po izovací náklady [9]. 
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Všechny nad je sm ují k akumulátor m lithium-ionového typu (Li-Ion), 

využívajícím p íznivých elektrochemických vlastností alkalického kovu lithia, jež proti 

typu Ni-MH mají vyšší energetickou i výkonovou hustotu p i nap tí jednotlivých lánk

3,6 V – pot ebný po et se tak snižuje. Nevýhodou pro akumulátory Li-Ion je jejich citlivost 

na p ebití, které zkracuje životnost. Zcela zásadní podmínkou je v tomto p ípad  zajistit 

takové ízení nabíjecího procesu, které by podobné pochybení vylou ilo. Také vybití 

akumulátoru pod ur itou mez mu zrovna nesv d í a výpadek jednoho lánku vede k 

rozpadu celého systému 

Zajímavostí je jist  skute nost, že samotný princip Li-Ion akumulátoru není novou 

záležitostí – byl vynalezen již v roce 1912 G. N. Lewisem. Komer n  je tato technologie 

využívána teprve v posledních osmnácti letech díky iniciativ  spole nosti Sony. Nicmén

prognóza masivního využití akumulátor  Li-Ion v automobilovém pr myslu je velmi 

p íznivá [9]. 

I p es výše uvedené problémy s akumulátory se však pro specifické ú ely 

(nemocnice, lázn , centra historických m st, sportovní areály apod.) používají 

elektromobily již dlouhou dobu. 

Z historického hlediska elektromobily, n kdy také ozna ovány EV (Electric 

Vehicle) stály u zrodu automobil . Mezi první významné konstruktéry elektromobil  pat il 

v 80. letech 19. století Francouz H. Krieger, díky kterému jezdili po Pa íži první elektrické 

ko áry, které byly vybaveny dv ma elektromotory, pro pohon každého kola zvláš .  

Na našem území postavil první elektromobil v roce 1885 elektrotechnik František K ižík, 

který zkonstruoval dvoumístný vozík se stejnom rným elektromotorem o výkonu 3 kW. 

Vozík byl pohán ný tuhou zadní nápravou s diferenciálem, pomocí reduk ního ozubeného 

p evodu. V odpružené otev ené karosérii bylo nad zadní nápravou uloženo 42 olov ných 

akumulátor , které se staraly o chod vozíku [12]. 

Elektrický automobil Lohner-Porsche již v roce 1900 ujel s olov nými akumulátory 

o hmotnosti 410 kg celých 50 km rychlostí do 50 km/hod. Skute nost, že se vývoj 

elektromobil  na delší dobu zastavil, byla do v hlavní mí e zap í in na krátkým dojezdem 

a nevybudovanou infrastrukturou dobíjecích stanic [9]. 

Automobilový pr mysl se pro elektromobily znovu nadchnul až na sklonku století, 

do té doby zpomalovaly jejich integraci byrokratické a technické problémy. Jedním z 

hybatel  vývoje elektrických vozidel ve sv tovém m ítku byla Kalifornie, nebo  tzv. 

,,kalifornský zákon“ již p ed n kolika lety s p edstihem na izoval, aby od roku 1998 prodej 

nových vozidel s nulovými emisemi (ZEV – Zero Emission Vehicle) p edstavoval 2 % z 
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prodeje nových vozidel. Již v p edstihu se tehdy mnozí výrobci ze Spojených stát  i 

Evropy p ipravovali na výrobu elektromobil  – vznikaly elektromobily BMW E1 (1991), 

BMW E2 (1993), General Motors EV-1 (kupé s motorem 100 kW, 1996) a Mercedes-Benz 

A Elektro (1997). Poté p išly mnohé další evropské automobilky s elektrickými verzemi 

svých vozidel – jednalo se nap . o Peugeot 106 electric, Citroën Berlingo Electric, Citroën 

Saxo Electric a Renault, které v n kterých m stech Evropy slouží dodnes. U posledn

uvedených vozidel se jedná o elektromobily p estav né z klasických osobních automobil , 

které byly p vodn  vybaveny spalovacími motory, což se projevuje pom rn  zna nou 

hmotností t chto voz  (díky instalovaným klasickým akumulátor m). V této dob  mimoto 

vzniklo také mnoho elektrických velocipéd , skútr  a invalidních vozítek lehké 

konstrukce, která kompenzuje vysokou hmotností olov ných akumulátor  [9], [22]. 

Významným milníkem v elektromobilovém pr myslu byl také rok 2003, kdy další 

významná firma na poli EV, Tesla Motors zahajuje vývoj vozu Tesla Roadster, který byl 

komer n  dostupný v b eznu 2008, a jeho doporu ená cena pro americký trh byla 110 000 

USD [21]. 

Obrázek 9: Tesla Roadster [21]. 

Z mnoha dnešních zástupc  elektromobil  vybírám Chevrolet Volt, který byl 

p edstaven v roce 2008 koncernem General Motors, jeho výroba se rozb hla již v roce 

2009. Chevrolet Volt je evropské Auto roku pro rok 2012, tento titul mu ud lila porota 59 

nejd ležit jších nezávislých automobilových noviná  z 23 evropských zemí. Volt dokáže 

splnit požadavky na každodenní jízdy 80 % evropských idi  tím, že je schopen ujet 40 až 
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80 kilometr  na elektrickou energii uloženou ve svých bateriích. Volt je sice azen mezi 

elektromobily, ale je osazen i benzínovým motorem, ten však není využíván k pohonu kol, 

ale jako generátor baterií. Ve Spojených státech je volt již velice rozší en a te  se za íná 

prosazovat i na evropském trhu [21]. 

Elektromobily mají adu výhod, nap . neprodukují žádné emise výfukových plyn , 

výrazn  snižují naši závislost na fosilních palivech, jejich provoz je levn jší a efektivn jší. 

Proto v sou asnosti vývoj elektromobil  zažívá renesanci a na tento druh pohonu se 

postupn  za ínají specializovat spole nosti jako je Tesla, Lotus a další. Vyvíjená elektrická 

vozidla již dnes p evyšují svými kvalitami sportovní benzinové vozy jak jízdními 

vlastnostmi, tak spot ebou energie a i vývoj nových akumulátor  umož uje stejný dojezd. 

Samoz ejm  je však nutné posuzovat elektromobily ve svém celém životním cyklu. V 

budoucnu bude tedy velmi záležet na zp sobu výroby energie k dobíjení 

elektromobil  [1], [21]. 

3.2.2.1 Elektrický pohon pohán ný palivovým lánkem 

Princip fungování palivových lánk  byl objeven už v roce 1839 Williamem 

Robertem Grovem (jiné zdroje literatury uvád jí za objevitele principu palivových lánk , 

n meckého chemika Christiana Friedricha Schönbeina a rok 1838). Princip, který objevil, 

z stává nezm n n dodnes. První palivový lánek byl sestrojen již v roce 1843, ale teprve o 

více než sto let pozd ji, v roce 1959, zkonstruoval britský fyzik Francis Thomas Bacon 

první prakticky využitelný vodíkový palivový lánek o výkonu 5 kW. Rozsáhlejší využití 

palivových lánk  pak p išlo s vesmírným programem Apollo a dalšími projekty 

NASA [23]. 

Palivové lánky pat í mezi za ízení, v nichž dochází k p ímé p em n  vnit ní 

energie paliva na energii elektrickou, na základ  elektrochemických proces . Tím jsou 

palivové lánky podobné primárním i sekundárním lánk m (bateriím), s nimiž sdílejí 

elektrochemickou povahu. Jsou zde ovšem významné rozdíly, zásadní je ten, že aktivní 

chemické látky nejsou sou ástí anody a katody, ale jsou k nim kontinuáln  p ivád ny 

z vn jšku. Ob  elektrody p sobí jen jako katalyzátor chemických p em n. B hem innosti 

lánku nedochází k opot ebování elektrod a jejich chemické složení se nem ní. Pokud jsou 

do n ho aktivní látky p ivád ny trvale, m že pracovat prakticky neomezen . Proto se zde 

mizí pojem „kapacita lánku“. Krom  nap tí pat í mezi d ležité charakteristiky m rný 

hmotnostní výkon W/kg nebo m rný objemový výkon W/dm3. Další rozdíl oproti bateriím 

je ten, že palivové lánky pracují p i vyšších teplotách [23], [24]. 



Martin Paszko: Možnosti snižování emisí v automobilové doprav

52 
2012 

Elektrochemická reakce, které dochází v palivovém lánku, je opa ným procesem 

rozkladu vody pomocí elektrického proudu, tedy elektrolýzy. Jde o elektrochemické 

za ízení p em ující chemickou energii vodíku (nebo látek obsahujících vodík) a kyslíku 

na elektrickou energii, vodu a teplo. Palivový lánek se skládá ze dvou ástí napln ných 

kyselinou a vodíkem, jež jsou spojeny jednak elektrickým vedením a jednak 

polopropustnou membránou z fólie z materiálu PEM. Princip innosti palivového lánku je 

jednoduchý Vodík se na kladné platinové anod  katalyticky št pí na protony a elektrony. 

Protony procházejí membránou, zatímco uvoln né elektrony, pro n ž je nep ekonatelnou 

p ekážkou, putují vedení a vytvá ejí elektrický proud. V sekci s kyselinou se pak protony a 

elektrony op t spojují se vzdušným kyslíkem za vzniku vodní páry, která odchází 

výfukem. Pokud se vn jší obvod (p ívod paliva) p eruší, probíhající chemické reakce se 

z d vod  deficitu elektron  okamžit  zastaví. Celý proces je prakticky nehlu ný a 

nevyžaduje žádné pohyblivé sou ásti. Odpadní teplo je možno použít pro vytáp ní 

automobilu. M itelné nap tí lánku je asi 0,7 V, proto je nutné lánky sériov  spojovat. 

Spojením vzniká tzv. sada lánk , která je schopna vyráb t dostatek energie k pohonu 

elektromotoru osobního automobilu [24]. 

P ed n kolika lety byl m rný výkon sady lánk  0,26 kW na jeden dm3 zastav ného 

prostoru (resp. 0,16 kW na jeden kilogram hmotnosti sady), což m lo za následek velký 

rozm r i váhu sady lánk . Dnes se hodnota m rného výkonu pohybuje v rozmezí od 1,1 – 

2 kW/ dm3 a velikost zastav ného se také výrazn  snížila. Moderní technologie pomáhají 

ešit i celou adu problém  spojených s vodíkem ve vozidle. Postupn  se snižuje tlak 

kompresoru, který vhání palivo do lánk , snižuje se hmotnost nádrží na vodík, snižují se 

ztráty vodíku (podle  tlaku v nádrži to p edstavuje 1 – 3 % za den) a snižuje se také 

provozní teplota lánk  [9]. 

Vývoj palivových lánk  probíhá již relativn  dlouho. Jednotlivé druhy se liší podle 

použití pro kosmická za ízení, automobilovou dopravu i pro použití jako stacionární zdroje 

elektrického proudu, všechny však pracují na stejném principu – elektrochemické oxidaci 

vodíku. Liší se ale pracovní teplotou a dále také chemickou povahou elektrolytu. Podle 

druhu elektrolytu se rozeznávají následující typy palivových lánk  [5]. 

• s polymerním elektrolytem; PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell), 

• s alkalickým elektrolytem; AFC (Alkaline Fuel Cell), 

• s kyselinou fosfore nou; PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell), 

• s taveninou uhli itan ; MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell), 

• s tuhým oxidem; SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). 
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Tabulka 2:Hlavní charakteristiky uvedených typ  palivových lánk  [5].

Nap . u firmy General Motors jsou palivové lánky vyvíjeny už od roku 1964. 

Zajímavé je, že prvním automobilem na palivové lánky byl v roce 1966 p edstavený GM 

Electrovan. Vážil asi dvakrát více než b žný van a byl osazen dvaat iceti palivovými 

lánky. Mohl jet rychlostí až 100 km/h a na jednu nápl  ujel až 240 km. Další vývoj 

p edstavuje velkoprostorový v z Opel Zafira, u n hož se b hem p ti let celý systém 

pohonu výrazn  zmenšil. U prvního provedení Zafiri s palivovými lánky, p edstavené na 

autosalonu v Pa íži v roce 1998, zabíral palivový systém celou zadní ást karosérie, v z 

byl tedy jen dvoumístný. V roce 2000 byla p edstavena verze Hydrogen 1, tento v z m l 

veškerý palivový systém umíst ný v podvozku a m l p t plnohodnotných míst. Jako první 

na sv t  uvedla japonská automobilka Toyota koncem roku 2002 v omezeném po tu na 

japonský a americký trh automobil pohán ný palivovými lánky. VV rrooccee 22000088 ssee zzaa aallaa

vvyyrráább tt Honda FCX Clarity první speciáln  konstruovaný automobil s výkonem100 kW, 

osazený Li – Ion bateriemi, nádrží na 4 kg stla eného vodíku (35 MPa) a dojezdem 450 

km. Masivní výroba tohoto vozu by m la za ít v letech 2013 – 2015 [9]. 
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Obrázek 10: Honda FCX Clarity [21]. 

První ve ejná stanice pro dopl ování palivových lánk  byla otev ena v Reykjaviku 

na Islandu v roce 2003. Zasloužila se o ni automobilka Daimler Chrysler a slouží k 

dopl ování paliva pro systém hromadné m stské dopravy. Stanice si sama vyrábí vodík 

pomocí elektrolýzy. Další vodíkové tankovací stanice se následn  objevily ve 

Washingtonu, Tokiu a v Berlín , poté následovaly další m sta v Evrop . V eské republice 

je jediná vodíková erpací stanice v Otrokovicích [21]. 

Hlavním výhodným argumentem, který d lá palivové lánky nejvíce atraktivní pro 

použití v doprav  je skute nost, že emitují nulové (pokud je palivem vodík, odpadní látkou 

je jen voda) nebo ultranízké emise. Proto mohou významn  p isp t ke snížení spot eby 

fosilních paliv a emisí zne iš ujících látek. Na rozdíl od klasických konven ních motor

pracuje velmi tiše a efektivn , palivové lánky nejsou omezeny ú inností Carnotova cyklu. 

Díky palivovým lánk m, máme velmi blízko k tomu, abychom byli v automobilové 

doprav  zcela nezávislí na fosilních palivech a moderní technologie, které vyvíjí nap . 

palivové lánky na bázi lihu, tomu ješt  více napomáhají.  

Mezi nevýhody, které zatím brání komercializaci, pat í nedostate n  vyvinutá 

zásobovací infrastruktura a vysoké náklady na výrobu vodíku a následn  i palivových 

lánk . P esto palivové lánky pat í jednozna n  mezi nejprogresivn jší alternativní 

pohony a bude jim pat it budoucnost. 
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4  Srovnání alternativních paliv a pohon
z hlediska produkce emisí 

P i posuzování ekologické výhodnosti použití jednotlivých alternativních paliv a 

pohon  není možno hodnotit pouze finální fázi jejich spot eby ve vozidlech, ale je nutné 

hodnotit celý „životní cyklus“ zahrnující i fáze, které p edcházejí produkci zdroj , výrob

paliva a jeho distribuce ke spot ebiteli až po dopady vedlejších ú ink  na životní prost edí. 

Pouze komplexní analýza m že být objektivní a umož uje zohlednit skute nost, že v 

n kterých p ípadech m že výrobní fáze být natolik ekologicky a energeticky náro ná, že je 

v celkové bilanci zcela potla en pozitivní efekt kone né spot eby paliva ve vozidle (nap . 

vodík). Komplexní posouzení vlivu paliva na životní prost edí (LCA – Life Cycle 

Assesment) je v sou asné dob  p edm tem aktivity ady výzkumných pracoviš  po celém 

sv t , jedná se o problematiku zna n  složitou vyžadující analýzu velkého množství 

nejr zn jších vstupních dat z ady odv tví národního hospodá ství - zem d lství, t žba 

surovin, energetika, automobilový pr mysl, chemický pr mysl, ekonomika [5], [12]. 

Analýza vlivu na životní prost edí každého hodnoceného paliva a pohonu je 

rozd lena na dv ásti. První ást, tzv. Well to Tank (WTT) „od zdroje do nádrže“, 

posuzuje energetickou náro nost a emise skleníkových plyn  v krocích p edcházejících 

kone né spot eb  pohonné hmoty ve vozidle. Druhá ást, tzv. Tank to Wheels (TTW) „z 

nádrže na kola“, pak bilancuje spot ebu energie a produkci GHG plyn  ve fázi kone né 

spot eby paliva ve vozidle. Ob ásti dohromady pak zahrnují celý „životní cyklus“ 

konkrétní pohonné hmoty, tzv. Well to Wheells (WTW) „od zdroje na kola“ [5]. 

Obrázek 11: Znázorn ní životního cyklu paliv [5].

Následující tabulka (tab. 3) znázor uje porovnání alternativních pohon  z hlediska 

produkce emisí oxidu uhli itého a jde o rozd lení výrobc  a jejich nejšetrn jšího vozu, do 

roku 2011. Z hlediska životního cyklu jde pouze o posouzení ásti (TTW), tedy z nádrže 

na kola. Tabulka, která znázor uje 100 nejšetrn jších voz  z hlediska produkce oxidu 

uhli itého je uvedena v p íloze 1.  
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Výrobce Model Palivo Rok výroby CO2 (g/km)

1. HONDA  Insight (2000 YM)  Benzín 2000 80 

2. KIA  Rio  Diesel 2011 85 

3. SMART  fortwo cabrio  Diesel 2011 86 

4. TOYOTA  Prius Model Year 2009  Hybrid b. 2010 89 

5. VOLKSWAGEN  Polo  Diesel 2010 89 

6. SKODA  New Fabia Hatch  Diesel 2011 89 

7. MICRO COMPACT CAR MCC MCC Smart City Coupe  Diesel 2000 90 

8. FIAT  500 and 500C  Diesel 2011 92 

9. SEAT  Ibiza 5 door  Diesel 2011 92 

10. LEXUS  CT MY2011  Hybrid b. 2011 94 

11. RENAULT  Clio  Diesel 2011 94 

12. VAUXHALL  Corsa 3 Door Hatchback Diesel 2011 94 

13. ALFA ROMEO  MiTo  Diesel 2011 95 

14. FORD  New Fiesta, Post 2009 Model Year  Diesel 2009 98 

15. PEUGEOT  207, From August 2009 onwards  Diesel 2011 98 

16. CITROËN  New C3  Diesel 2010 99 

17. VOLVO  C30 Model Year 2010  Diesel 2010 99 

18. AUDI  A3  Diesel 2011 99 

19. HYUNDAI  i10  Diesel 2011 99 

Tabulka 3:Porovnání výrobc  a voz  z hlediska produkce emisí CO2 (zdroj: autor) 

Následující grafy (2 - 4) prezentují jednotlivá alternativní motorová paliva, resp. 

r zné surovinové zdroje a zp soby výroby, z hlediska porovnání energetické náro nosti 

fází „životního cyklu“ p edcházejících finální spot eb  paliva ve vozidle (WTT). V grafech 

jsou uvád ny relativní hodnoty WTT energie vztažené na využitelný energetický obsah 

paliva (TTW). Lze obecn  konstatovat, že prakticky u všech alternativních motorových 

paliv, pouze s výjimkou zemního plynu a LPG, je fáze p edcházející kone né spot eb

energeticky velmi náro ná. Spot eba energie ve fázi WTT v lepším p ípad  odpovídá 

vlastnímu využitelnému energetickému obsahu alternativního paliva (syntetická kapalná 

paliva, DME, vodík vyrobený ze ZP nebo biomasy), ve v tšin  uvád ných variant však 

využitelný energetický obsah paliva 1,5 až 5krát p ekra uje (bioetanol, bionafta, 

elektrolytický vodík). Potvrzuje se, že energie obsažená v biomase i p írodních zdrojích je 

velice málo koncentrovaná a v tší ást využitelného energetického potenciálu 

obnovitelných zdroj  je nutno rezervovat pro výrobu alternativních paliv a nebude ji 

možno efektivn  využít ve fázi kone né spot eby). 

 Tém  v každém procesu výroby alternativního paliva se více i mén  spot ebovává 

energie z neobnovitelných zdroj . P evážn  se jedná o elektrickou energii a motorová 
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paliva v zem d lství a doprav . Zcela minimální spot eba energie z neobnovitelných 

zdroj  je spojena p edevším s využitím odpadní biomasy v kogenera ních jednotkách p i 

spole né výrob  el. energie a tepla [5]. 

graf 3: Porovnání vybraných plynných alternativních paliv a zp sob  jejich výroby z hlediska 
spot eby energie ve fázi jejich výroby a distribuce (WTT) a celkové spot eby energie z fosilních zdroj

(WTWfos) –vztaženo na využitelný obsah energie p i spot eb  (TTW) [5].

graf 4: Celkové emise CO2 spojené s výrobou a spot ebou alternativních paliv, vztaženo na využitelný 
energetický obsah [5].
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graf 5: Emise z celého životního cyklu (WTW) v g/km [25].

4.1 Tvorba scéná

Významnými nástroji k predikci jsou scéná e a výhledy, využíváme-li scéná e, 

umíme popsat a porovnat r zné cesty budoucího vývoje. Jejich lepší znalost je 

p edpokladem pro správné strategické rozhodování a výb r efektivních opat ení a na 

druhou stranu mohou p isp t i k eliminaci postup , které by k cíli nevedly, p ípadn  by 

byly zna n  nákladné. V mém p ípad  je cílem snížení emisí z automobilové dopravy, 

integrací alternativních paliv. Scéná e tvo í vazbu mezi nejistotou spojenou s budoucností 

a pot ebou p ijímat aktuální rozhodnutí [26]. 

Myslím, že bude vhodné vysv tlit si pojem „scéná “, protože je to velmi široký 

pojem a existuje mnoho r zných definic. Následující definici formuloval Mezivládní panel 

o zm nách klimatu (IPCC):  

„Scéná  je koherentní, vnit n  konzistentní a v rohodný popis možného budoucího 

stavu sledovaného jevu. D ležitou skute ností je to, že se nejedná o p edpov , nýbrž o 

jeden z alternativních obraz  možného budoucího vývoje.“ [26].
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Rozlišujeme t i základní druhy scéná : vývojový, dopadový a strategický. 

Jednotlivé scéná e se od sebe liší metodikou tvorby i celkovou analýzou jednotlivých 

p í in.  

V mé diplomové práci se budu snažit vytvo it scéná  vývojový, který bývá v tšinou 

jednodušší a nej ast ji se používá k popisu jev  v ur itém rozp tí. V mém p ípad , budu 

vytvá et scéná  nár stu po tu automobil  s alternativním pohonem v eském a 

Americkém vozovém parku, od roku 2011 do roku 2020. Je nutné podotknout, že data 

v mých scéná ích jsou jen orienta ní a mnohdy odvozená z vývoje ur itých segment

v automobilovém pr myslu.  

4.2 Metodika tvorby scéná

Pro tvorbu scéná  v mé diplomové práci jsem použil „ P íru ku pro tvorbu scéná

a výhled “, která byla zpracována spole ností CENIA, eská informa ní agentura 

životního prost edí. 

V prvním fázi tvorby jsem ur il rozsah scéná , tedy tzv. oblast scéná . Touto 

oblastí m že být ur itý obor nebo konkrétní otázka omezená na ur itou geografickou 

oblast nebo asový horizont. V mém p ípad  je to po et automobil  s alternativním 

pohonem v eském a Americkém vozovém parku, od roku 2011 do roku 2020.   

V druhé fázi jsem identifikoval klí ové faktory, které významn  ovliv ující 

sestavení scéná . Rozlišujeme vn jší a vnit ní faktory. Vn jší faktory tvo í kontext, 

nemohou být ovlivn ny naším zásahem. Mnou zvolené vn jší faktory scéná  jsou: cena 

ropy a cena automobil  s alternativním pohonem. Vnit ní faktory lze ovlivnit opat eními v 

rámci politiky. Jejich vývoj je sou ástí vytvá eného scéná e. V tomto p ípad  jsem jako 

vnit ní faktory zvolil: legislativu v oblasti alternativních pohon , podporu státu, sí

erpacích stanic a nákup voz  s alternativním pohonem. 

Po sestavení seznamu klí ových faktor  je dalším krokem jejich analýza, vzhledem 

k jejich významu v rámci systému. Tuto analýzu lze provést mnoha zp soby, já jsem zvolil 

analýzu pomocí k ížové matice (Cross Matrix Analysis).  

Analýza k ížovou maticí je užite ná tím, že snižuje složitost vícefaktorového 

systému, kde je obtížné popsat vzájemné interakce mezi faktory. Všechny faktory jsem 

sepsal do prvního ádku a prvního sloupce tabulky. Následn  jsem posoudil ú inky 

každého faktoru na ostatní faktory a ohodnotil podle mnou vytvo ené stupnice (uvedená u 
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tab. 3) Je samoz ejm  možná volba i jiné škály. V dalším kroku jsem se etl hodnoty v 

jednotlivých ádcích a sloupcích. Sou ty hodnot v ádcích se nazývají aktivní sou ty, což 

znamená, že faktor s vysokým sou tem ovliv uje ostatní faktory významným zp sobem. 

Naopak sou ty hodnot ve sloupcích jsou tzv. pasivní sou ty: vysoký pasivní sou et 

znamená, že daný faktor je dobrým indikátorem stavu a vývoje systému. 

Tabulka 4: K ížová matice klí ových faktor  zavád ní AP a rozsah hodnocení (zdroj: autor)

Dle aktivního sou tu v k ížové matici vyplívá, že podpora státu je faktor, který 

významn  ovliv uje faktory další a tím i zavád ní alternativních pohon  a paliv v doprav . 

Pasivní sou et nám ur il, významný indikátor stavu a vývoje, kterým je po et zakoupených 

voz  s alternativním pohonem. 



Martin Paszko: Možnosti snižování emisí v automobilové doprav

61 
2012 

4.3 Scéná e vývoje 

4.3.1 Scéná e pro eskou republiku 

Tabulka 5: Složení vozového parku v roce 2011 a reálný scéná  pro rok 2020 v R (zdroj: autor) 

Tabulka 6: Složení vozového parku v roce 2011 a futuristický scéná  pro rok 2020 v R (zdroj: autor) 
1

                                                
11 Sloupec ozna ený „2011“ vyjad uje po et os. automobil  v roce 2011 pro jednotlivá paliva. 
Sloupec ozna ený „2020“ vyjad uje po et os. automobil  v roce 2020 pro jednotlivá paliva. 
Sloupec ozna ený „%“ vyjad uje procentuální zastoupení jednotlivých paliv v celkovém po tu os. 
automobil . 
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graf 6: Zastoupení jednotlivých pohon

graf 7: Zastoupe

graf 8:Zastoupení je
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(zdroj autor)

reálný scéná  (zdroj autor) 

scéná  (zdroj autor) 
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4.3.2 Scéná e pro Spojené státy americké

Tabulka 7: Složení vozového parku v roce 2011 a reálný scéná

Tabulka 8: Složení vozového parku v roce 2011 a futuristický s

graf 9: Zastoupení jednotlivých 
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e pro Spojené státy americké

Složení vozového parku v roce 2011 a reálný scéná  pro rok 2020 v USA (zdroj: autor)

Složení vozového parku v roce 2011 a futuristický scéná  pro rok 2020 v USA (zdroj: 
autor) 

: Zastoupení jednotlivých pohon  v USA 2011 (zdroj autor)
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 pro rok 2020 v USA (zdroj: autor)

 pro rok 2020 v USA (zdroj: 

2011 (zdroj autor)
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graf 10: Zastoupení jednotlivých pohon

graf 11:Zastoupení jednotlivých pohon

2

                                        
2 Paliva, která mají v celkovém po
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toupení jednotlivých pohon  v USA 2020 - futuristický scéná

                                                
Paliva, která mají v celkovém po tu vozidel menší podíl než 1%, nejsou v prstencovém grafu zobrazeny.
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reálný scéná  (zdroj autor)

futuristický scéná  (zdroj autor)

prstencovém grafu zobrazeny.
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5 Výpo et produkce emisí dle vytvo ených 
scéná

5.1 Metodika výpo tu 

Metodiku výpo tu, kterou jsem zvolil, lze najít na stránkách EPA (U. S. 

Environmental Protection Agency). Je taky nutné podotknout, že z hlediska životního 

cyklu jde pouze o výpo et emisí oxidu uhli itého z provozu motorového vozidla tedy ásti 

TTW (z nádrže na kola). Výpo et je založen na emisních faktorech vycházejících z 

chemických rovnic spalování benzinu a motorové nafty, které vyjad ují obsah uhlíku v 

palivu. Dále je doporu ení IPCC uvažováno, že nedochází ke stoprocentnímu spalování 

paliva, že dokonale spáleno je jen 99% objemu paliva. 

Takto získané hmotnosti uhlíku se potom p epo tou na hmotnost emisí CO2 p es 

pom r atomové hmotnosti uhlíku (12 g/mol) a molekulové hmotnosti CO2 (44 g/mol). 

Výsledné zn ní p evodních vzorc  dle EPA je tedy následující [27]. 

Emise CO2 z galonu benzínu = 2 421 gram  x 0.99 x (44/12) = 8 788 gram  / galon  

Emise CO2 z galonu nafty = 2 778 gram  x 0.99 x (44/12) = 10 084 gram  / galon 

Abych mohl ve výpo tu dále pokra ovat, je nutné výsledné hodnoty p epo íst na u 

nás b žné litry. Jeden americký galon odpovídá 3,7584 litru. Pokud tedy dané hodnoty 

pod líme tímto íslem, získáme množství emisí z jednoho spáleného litru benzínu 

respektive nafty. 

Pokud chceme zjistit emise CO2 na jeden ujetý kilometr, sta í p edchozí hodnoty 

vynásobit spot ebu našeho automobilu v litrech na 100 km a potom pod lit 100: 

 M rné emise CO2 na ujetý kilometr p i spalování benzínu = 8 788 / 3,7584 * m rná 

spot eba [l /100 km] / 100 = m rná spot eba * 23,38 [ g CO2 / km]  

M rné emise CO2 na ujetý kilometr p i spalování nafty = 10 084 / 3,7584 * m rná 

spot eba [l /100 km] / 100 = m rná spot eba * 26,83 [ g CO2 / km] 

Pro dokon ení výpo tu množství emisí v tunách CO2 za den a za rok bylo tedy 

nutné ur it emisní faktory pro jednotlivé pohony (tab. 4 a 5), dle jejich m rné spot eby, 

tuto spot ebu jsem expertn  ur il na základ  po tu a prodeje jednotlivých typ  vozidel na 

jednotlivých trzích a pr m rné denní a ro ní ujeté vzdálenosti v eské republice a ve 

Spojených státech amerických. Pr m rná denní vzdálenost ujetá v R je 38 km a hodnotu 

jsem ur il z webových stránek ACEA.BE (European Automobile Manufacturers 
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Association), což jsou stránky Evropské asociace výrobc  automobil . Pr m rná denní 

vzdálenost ujetá v USA je o n co vyšší a iní 56 km, tuto hodnotu jsem ur il z webových 

stránek BTS.GOV (Bureau of Transport Statistics - Research and Innovative Technology 

Administration), což jsou stránky Amerického ú adu pro automobilové 

statistiky [28], [29]. 

Pro p ehlednost výpo t  je nutné dodat, že u elektrického pohonu a pohonu na 

palivové lánky není u ená spot eba a emisní faktory jsou nulové, protože vozidla opat ené 

t mito pohony, neprodukují p i jízd  tém  žádné emise. Co se tý e spot eby pohon  LPG, 

CNG a biopaliv, nebylo nutné ji zjiš ovat, nebo  emisní faktory byly ur eny, jako 

procentuální podíly emisních faktor  benzínu a nafty [30]:  

• LPG - 12% snížení emisí CO2 ve srovnání s benzínem 

• CNG - 25% snížení emisí CO2 ve srovnání s benzínem 

• Biopaliva - 35% snížení emisí CO2 ve srovnání s naftou 

Tabulka 9: Spot eba paliva a emisní faktory pro jednotlivá paliva v R (zdroj: autor) 

Tabulka 10: Spot eba paliva a emisní faktory pro jednotlivá paliva v USA (zdroj: autor) 
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5.2 Výpo et  

Všechny výpo ty jsem provád l, dle zmín né metodiky a za použití programu 

Microsoft Excel 2007. Výsledky budou znázorn ny v tabulkách (7 až 12). Pro znázorn ní 

je uveden vzorový výpo et emisí CO2 pro benzínová vozidla v R v roce 2011: 

Po et vozidel * emisní faktor * denní ujetá vzdálenost = tun CO2/den 

3 034 574 automobil  * 175 g/km * 38 km * 10-6 = 20 180 tun CO2/den 

Po et vozidel * emisní faktor * denní ujetá vzdálenost * 365 = tun CO2/rok 

3 034 574 automobil  * 175 g/km * 38 km * 10-6 * 365 = 7 365 670 tun CO2/rok 

5.2.1 Výpo ty emisí pro eskou republiku 

Tabulka 11:Množství emisí CO2 pro rok 2011 v R (zdroj: autor) 

  

Tabulka 12: Množství emisí CO2 pro rok 2020 v R - reálný scéná  (zdroj: autor)
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Tabulka 13:Množství emisí CO2 pro rok 2020 v 

graf 12: Množství emisí

graf 13: Množství emisí
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futuristický scéná  (zdroj: autor)

R (zdroj: autor)

reálný scéná  (zdroj: autor) 
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graf 14: Množství emisí  CO

5.2.2 Výpo ty emisí pro

Tabulka 14

Tabulka 15: Množství emisí CO2 pro rok 2020 v USA 
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Množství emisí  CO2 v tunách pro rok 2020 v R - futuristický scéná
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scéná  (zdroj: autor)

Množství emisí CO2 pro rok 2011 v USA (zdroj: autor)

reálný scéná  (zdroj: autor)
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Tabulka 16: Množství emisí CO2 pro rok 2020 v USA 

graf 15:Množství emisí

graf 16: Množství emis
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futuristický scéná  (zdroj: autor)

(zdroj: autor)
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graf 17: Množství emisí  CO
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futuristický scéná  (zdroj: autor)
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6 Komentá e k výpo t m 

Z uvedených výpo t  je možnost vy íst množství a úsporu emisí CO2 pro rok 2011 a 

emise pro jednotlivé scéná e v roce 2020. Zajímavým zjišt ním byla úspora emisí pro 

jednotlivé scéná e oproti roku 2011. Pro eskou republiku jsem stanovil úsporu emisí pro 

rok 2020 v reálném scéná i 4,71 % a 16,30 % pro scéná  futuristický. Pro Spojené státy 

americké jsem stanovil úsporu emisí v reálném scéná i 4,59 % a ve scéná i futuristickém 

15,07 %.  

Dalším parametrem, který jsem stanovil pro rok 2011 a jednotlivé scéná e, bylo 

pr m rné množství emisí CO2/km pro jeden automobil. Pro rok 2011 v R mi vyšla 

hodnota 160 g CO2/km, hodnota pro rok 2020 v R se u reálného scéná e snížila na 

152,5 g CO2/km a u scéná e futuristického na 133,94 g CO2/km. Parametry pro USA byly 

pro rok 2011 262 g CO2/km, pro rok 2020 a reálný scéná  250,9 g CO2/km a pro scéná

futuristický 223, 30 g CO2/km. 

Všechny stanovené hodnoty vyšly p ízniv ji pro eskou republiku. Tato skute nost, je 

jasným d kazem toho, že i když z technologického hlediska nepat í náš vozový park 

k nejmodern jším, je z hlediska produkce emisí CO2 šetrn jší a to hlavn  z d vod

rozší eného využívání dieselového pohonu a menších objem  motor . 

graf 18: Pr m rné množství emisí CO2 v g/km na jeden automobil v R a USA (zdroj: autor) 
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7 Záv r 

Náhrada neobnovitelných fosilních paliv pro dopravu, jak bylo uvedeno výše, bude 

mít pozitivní vliv na životní prost edí, pokud se bude sv tová politika v této oblasti 

shodovat s principy udržitelnosti, zejména p i výrob  biopaliv. Avšak cena alternativních 

paliv je vyšší než cena konven ních energetických zdroj , což je jednou z významných 

p í in pomalého rozvoje alternativních paliv, mezi které dále pat í v R nedostatek 

vozového parku i infrastruktury pro jejich distribuci a erpání. Ze sou asného vývoje 

alternativních paliv a pohon  vyplývá, že budoucí vývoj není v bec jednozna ný a zcela 

jist  se do káme výrazných zvrat  jak v technologiích výroby paliv, tak automobilových 

systém .  

Jak bude vypadat prodej aut na sv tovém, americkém nebo eském trhu v budoucnu? 

Je velmi složité tyto údaje p esn  ur it, protože jsou ovliv ovány celou adou faktor , ale 

jsem p esv d en, že konven ní pohony ze dne na den nezmizí, protože i jejich vývoj, jde 

neustále kup edu.  

Velmi d ležitým rozhodnutím, alespo  v rámci jednotlivých kontinent , bude pro 

lidstvo ur ení sm ru, kterým se bude v doprav  ubírat. Nedovedu si totiž p edstavit, že 

tady budou vedle sebe po dlouhou dobu existovat elektromobily, vodík, CNG a klasická 

paliva. To by znamenalo, že by u každé erpací stanice musela být možnost naplnit auto 

vodíkem, stla eným plynem, elekt inou, benzinem a naftou.  

Všechny prognózy jsou ale nakonec zbyte né. Tím, kdo rozhodne, budou samoz ejm

výrobci automobil , zástupci jednotlivých vlád, distributo i pohonných látek, ale hlavn  to 

budeme my zákazníci, kte í budeme automobily s alternativními pohony kupovat a 

využívat. 
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Seznam použitých zkratek

ACEA  Evropská asociace výrobc  automobil

ADR  Evropská dohoda o mezinárodní silni ní p eprav  nebezpe ných v cí

AFC  palivový lánek s alkalickým elektrolytem 

Ah  amperhodina

Al  hliník 

AP   alternativní pohon 

APHEIS Evropský informa ní systém zne išt ní ovzduší

As  arsen

Ba  barium

BTS  Ú ad dopravních statistik

Ca  vápník

Cd  kadmium

CDV  Centrum dopravního výzkumu

CH2  metylen

CH4  metan

CO  oxid uhelnatý

CO2  oxid uhli itý

CNG  stla ený zemní plyn

Cr  chrom

Cu  m

HMU eský hydrometerologický ú ad

R  eská republika 

dB  decibel

EREV  elektrické vozidlo s prodlouženým dojezedem

ETBE  etyl-tert. butyl eter

EU  Evropská unie

EV  elektrické vozidlo

E85  palivo s 85% obsahem bioetanolu

FAME  metylestery mastných kyselin

Fe  železo 

g  gram

GHG  skleníkové plyny 
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h  hodina

HEV  hybridní elektrické vozidlo 

Hz  herz

HxCy  uhlovodíky

IPCC  Integrovaná prevence a omezování zne išt ní 

Km  kilometr 

kW  kilowat

LCA  analýza životního cyklu

LH2  kapalný vodík 

LPG  tekutý propan butan

LNG  zkapaln ný zemní plyn

MCFC  palivový lánek s taveninou uhli itan

ME O  metylester epkového oleje

Mg  ho ík

Mo  molybden

MON  motorové oktanové íslo 

MPa  megapascal

NEL  nepolární extrahovatelné látky

Ni – MH nikl - metalhybrid

NOx  oxidy dusíku

N2O  oxid dusný

PAFC  palivový lánek s polymerním elektrolytem

PAH  polycyklické aromatické uhlovodíky

Pb  olovo

PCB  polychlorované bifenyly

PCDD  polychlorované dibenzodioxiny

PCDF  polychlorované dibenzofurany

Pd  paladium

PEMFC palivový lánek s polymerním elektrolytem

PHEV  hybridní vozidlo s dobíjením v elektrické síti

PM  tuhé ástice o velikosti 1 nm až po 100 µm 

PM1  tuhé ástice menší než 1 µm 

PM10  tuhé ástice menší než 10 µm 

PM2,5  tuhé ástice menší než 2,5 µm
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Pt  platina

REZZO Registr emisí a zdroj  zne išt ní ovzduší

Rh  rhodium

RON  oktanové íslo stanovené výzkumnou metodou

Sb  antimon

Si  k emík

SOFC  palivový lánek s tuhým oxidem

SO2  oxid si i itý

THS  toyota hybrid systém

TSP  celkové množství suspendovaných ástic

TTW  ást životního cyklu – z nádrže na kola

UFO  použité fritovací oleje

USA  Spojené státy americké

US EPA Americká agentura pro ochranu životního prost edí 

V  volt

VOC  t kavé organické látky 

WHO  Sv tová zdravotnická organizace

WTT  ást životního cyklu – od zdroje do nádrže

WTW  ást životního cyklu – od zdroje na kola

ZEV  bezemisní vozidlo

Zn  zinek
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P ílohy 

P íloha 1: 100 nejšetrn jších voz  z hlediska produkce emisí CO2 pro rok 2011 [31]. 
3

                                                
3 Pohony jednotlivých model  jsou barevn  roz len ny: Benzín – modrá, Diesel – r žová, Hybrid - zelená 
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  Výrobce Model Rok výroby CO2 (g/km)

1. HONDA  Insight  2000 80 

2. HONDA  Insight  2001 80 

3. HONDA  Insight  2001 80 

4. HONDA  Insight  2002 80 

5. HONDA  Insight  2003 80 

6. HONDA  Insight  2004 80 

7. HONDA  Insight  2005 80 

8. KIA  Rio 1.1I CRDi (Eco 85)  2011 85 

9. SMART  fortwo cabrio 54 bhp cdi  2011 86 

10. SMART   fortwo coupé 54 bhp cdi with Softip  wheels  2011 86 

11. SMART  fortwo cabrio 54 bhp cdi  2011 87 

12. SMART   fortwo cario 54 bhp cdi with Softouch  wheels  2011 87 

13. SMART  fortwo cabrio cdi no DPF 33kW  2009 88 

14. SMART  fortwo coupé cdi no DPF 33kW  2009 88 

15. SMART  fortwo coupé cdi no DPF 33kW  2010 88 

16. SMART  fortwoo coupé cdi no DPF 175/195  2010 88 

17. TOYOTA  Prius T3 1.8VVT-i hybrid E-CVT  2010 89 

18. TOYOTA  Prius TSpirit with  1.8VVT-i hybrid E-CVT  2010 89 

19. VOLKSWAGEN  Polo1.2 TDI (75ps) BlueMotion  2010 89 

20. SKODA  New Fabia 1.2 CR TDI 75PS Greenline II  2011 89 

21. SKODA  New Fabia 1.2 TDI 3 cylinder 75PS GreenLine  2011 89 

22. SKODA  New Fabia 1.2 CR TDI 75PS Greenline II  2011 89 

23. TOYOTA  Auris T4 89g 1.8 VVT-i hybrid E-CVT  2011 89 

24. TOYOTA  Prius T Spirit with1.8VVT-i hybrid E-CVT  2011 89 

25. TOYOTA  Prius T3 1.8VVT-i hybrid E-CVT  2011 89 

26. VOLKSWAGEN  New Polo 1.2 TDI 75PS BlueMotion  2011 89 

27. TOYOTA  Auris T4 89g 1.8 VVT-i hybrid E-CVT  2011 89 

28.  MCC  Smart City Coupé CDI Hatchback  2000 90 

29. MCC Smart City Coupé Hatchback CDI  2001 90 

30. VOLKSWAGEN  Polo 1.2 TDI 75PS BlueMotion  2011 91 

31. TOYOTA  Prius T4 1.8VVT-i hybrid E-CVT  2010 92 

32. TOYOTA  Prius TSpirit 1.8VVT-i hybrid E-CVT  2010 92 

33. FIAT  500 and 500C TwinAir Dualogic  2011 92 

34. SEAT  
Ibiza 5 door1.2 CR TDI 75PS Stop-Start 

Ecomotive  2011 92 

35. SEAT  
Ibiza coupé 1.2 CR TDI 75PS Stop-Start 

Ecomotive  2011 92 

36. SEAT  Ibiza ST 1.2 CR TDI 75PS Ecomotive  2011 92 

37. TOYOTA  Prius T Spirit 1.8 VVT-i hybrid E-CVT  2011 92 

38. TOYOTA  Prius T4 1.8 VVT-i hybrid E-CVT  2011 92 

39. TOYOTA  Prius 10 Anniversary Special Edition 1.8VVT-i  2011 92 

40. TOYOTA  Auris T4 1.8 VVT-i hybrid E-CVT  2011 93 

41. TOYOTA  Auris T Spirit 1.8 VVT-i hybrid E-CVT  2011 93 

42. TOYOTA  Auris T4 1.8 VVT-i hybrid E-CVT  2011 93 

43. TOYOTA  Auris T Spirit 1.8 VVT-i hybrid E-CVT  2011 93 

44. LEXUS  CT200h  2011 94 

45. KIA  Rio 1.1I CRDi  2011 94 

46. LEXUS  CT MY200h  2011 94 

47. RENAULT  Clio 1.5 dCi 88 ECO  2011 94 

48. VAUXHALL  Corsa 1.3CDTI (95PS) Ecoflex S/S (94G)  2011 94 

49. ALFA ROMEO  Mito 1.3 JTDm-2 85 bhp  2011 95 
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50. FIAT  500 and 500C  TwinAir  2011 95 

51. FIAT  Punto EVO 1.3 16v MultiJet 85 ECO  2011 95 

52. VAUXHALL  Corsa 5d 1.3CDTI (95PS) Ecoflex S/S (95G)  2011 95 

53. SMART  Fortwo Coupé71 bhp mhd  2011 97 

54. FORD  New Fiesta 1.6 Duratorq TDCi (90PS) (+DPF)  2009 98 

55. SEAT  New Ibiza 5d 1.4 TDI (80PS) Ecomotive  2009 98 

56. SEAT  New Ibiza Coupé1.4 TDI (80PS) Ecomotive  2009 98 

57. FORD  Fiesta 1.6 Duratorq (95ps) (+DPF) (ECO)  2010 98 

58. FORD  Fiesta1.6 Duratorq TDCi (90ps) (+DPF) (ECO)  2010 98 

59. SEAT  Ibiza1.4 TDI (80ps) Ecomotive  2010 98 

60. SEAT  Ibiza Coupé1.4 TDI (80ps) Ecomotive  2010 98 

61. VAUXHALL  Corsa 3d Hatchback1.3CDTi 16v 95ps  2010 98 

62. FORD  Fiesta 1.6 Duratorq (95PS) (+DPF) (ECO)  2011 98 

63. FORD  Fiesta 1.6 Duratorq TDCi (90PS) (+DPF) (ECO)  2011 98 

64. RENAULT  Clio dCi 86 90G  2011 98 

65. VAUXHALL  Corsa 3d hatchback 1.3CDTi 16v 95PS  2011 98 

66. FORD  Fiesta 1.6 Duratorq TDCi (90PS) (+DPF) (ECO)  2011 98 

67. FORD  Fiesta 1.6 Duratorq TDCi (90PS) (+DPF) (ECO)  2011 98 

68. RENAULT  Clio dCi 86 98g  2011 98 

69. VAUXHALL  
Corsa 3d Hatchback Ecoflex (98G) 1.3CDTI 

(95PS)  2011 98 

70. FORD  Fiesta 1.6 Duratorq (95PS) (+DPF) (ECO)  2011 98 

71. PEUGEOT  207 1.6 HDi FAP (92 bhp) Oxygo  2011 98 

72. SMART  Fortwo Coupé 71 bhp mhd  2011 98 

73. SEAT  Ibiza 1.4 TDI (80 PS) Ecomotion  2008 99 

74. VOLKSWAGEN  Polo 1.4 TDI (80PS)  with DPF BLUEMOTION  2008 99 

75. SEAT  Ibiza 1.4 TDI (80 PS) Ecomotive  2009 99 

76. TOYOTA  iQ 1.0 VVT-i  2009 99 

77. VOLKSWAGEN  Polo 1.4 TDI (80 PS) BlueMotion with DPF  2009 99 

78. CITROËN  NEW C3 1.6HDi 90hp Airdream+  2010 99 

79. CITROËN  DS3 1.6HDi 90hp with energy saving tyres  2010 99 

80. SEAT  Leon 1.6 CR TDI 105ps Ecomotive  2010 99 

81. VOLKSWAGEN  Golf 1.6 TDI (105ps) BlueMotion  2010 99 

82. FORD  Focus 1.6 Duratorq TDCi (109ps)(ECO) 2010 99 

83. PEUGEOT  207 1.6 HDi (90 bhp) 99g Economique  2010 99 

84. TOYOTA  iQ 1.0 VVT-i 5-speed Manual  2010 99 

85. VOLKSWAGEN  Polo 1.4 TDI (80ps) BlueMotion with DPF  2010 99 

86. VOLVO  C30 1.6D DRIVe Start/Stop (from wk0946)  2010 99 

87. AUDI  A3 1.6 TDI 105PS Stop Start  2011 99 

88. CITROEN  New C31.6HDi 90hp Airdream+  2011 99 

89. CITROEN  DS3 1.6HDi 90hp with energy saving tyres  2011 99 

90. HYUNDAI  i10 1.0l SOHC  2011 99 

91. MINI  MINI R56 One D Hatchback  2011 99 

92. MINI  MINI R56 Cooper D Hatchback  2011 99 

93. SEAT  Leon 1.6 CR TDI 105PS Ecomotive  2011 99 

94. SKODA  New Octavia Hatchback 1.6 TDI 105PS Greenline 2011 99 

95. SMART  fortwoo cabrio 71 bhp mhd  2011 99 

96. TOYOTA  iQ 1.0 VVT-i 5 speed Manual  2011 99 

97. VOLKSWAGEN  1.6 TDI 105PS BlueMotion  2011 99 

98. VOLVO  C30 DRIVe  2011 99 

99. VOLVO  S40 DRIVe  2011 99 

100. VOLVO  V50 DRIVe  2011 99 


