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Anotace 

V této práci je zpracována problematika ekonomického porovnání alternativních pohonů 

motorů osobních automobilů. V prvních kapitolách jsou vysvětleny druhy alternativních pohonů 

vyskytující se na trhu, jejich rozdíly, výhody a nevýhody. Další kapitola je praktická, skládá se 

z představení tří zástupců hybridních vozů a Škody Octavia Combi. Následuje simulace nákladů 

na provoz těchto automobilů v jednotlivých letech v závislosti na ujetých kilometrech. Čtvrtá 

kapitola se zabývá dopadem hybridních pohonů na životní prostředí. V závěru jsou zohledněny 

všechny skutečnosti vyplývající z předcházejících kapitol a uveden výsledek.  

 

 

 

 

 

 

 

Summary  

There are processed the questions of economical comparing alternate fuel of car‘s 

engines in this work. The types of alternate fuel, differences, adventages and disadventages 

are explained in the first captures. Next capture is practical, containing introduction of three 

representatives alternace fuel and Škoda Octavia Combi. Then the simulation of operation costs 

follows in dependence on travelling kilometers per year. The fourth part is about hybrid car’s 

impact on environment. In conclusion there are all matters resulting from previous captures taken 

into account and the result mentioned. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

LPG – Liquid Petroleum Gas  (tekutý propan-butan) 

CNG – Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn) 

E85 – 85 % biotanolu a 15 % klasického benzínu 

CO – oxid uhelnatý 

NOx – oxidy dusíku 

CxHy – uhlovodíky 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

CO2 – oxid uhličitý 

FFV – Flexi Fuel Vehicle 

DPH – daň z přidané hodnoty 

ULEV – Ultra Low Emission Vehicles (ekologicky zvlášť čistá vozidla) 

GM – General Motors 

USA – United States of America (Spojené státy americké) 

PM – pevné částice 

EURO 1-5 – označení emisních norem 

NO2 – oxid dusičitý 

ES – evropská směrnice 

ČSN EN – označení pro normu 

PHM – pohonné hmoty 

DOHC - Double Over Head Camshaft (rozvod se dvěma vačkovými hřídeli v hlavě válce) 

IMA – Integrated Motor Assist (elektromotor umístěný před převodovkou vedle benzínového 

motoru) 

ABS – Anti-lock Brake System (antiblokovací systém) 
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EBD – Electronic Brakeforce Distribution (elektronický rozdělovač brzdného účinku) 

CVT – převodovka s plynule měnitelným převodem 

OHC – Over Head Camshaft (typ ventilového rozvodu pístového motoru) 

SOHC – Single Over Head Camshaft (rozvod s jedním vačkovým hřídelem) 

i-VTEC – Variable Valve Timing and Electronic Lift Control (proměnné časování ventilů u 

Hondy) 

ECU – Electronic Control Unit (elektronická řídící jednotka motoru) 

i-DSI – Intelligent Dual and Sequentional Ingnition (inteligentní duální a sekvenční 

zapalování spalovacího motoru) 

VSA – Vehikle Stability Assist (stabilizační systém v zatáčkách)  

Co., Ltd. – Company, Limited (společnost s ručením omezeným) 

TDi – Turbo Diesel s přímým vstřikováním 

EPA – Environmental Protection Agency (Agentura pro ochranu životního prostředí) 

SUV – Sport Utility Vehicle (sportovní užitkové vozidlo) 
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1 Úvod 

Diplomová práce se bude zabývat ekonomickým zhodnocením vybraných typů 

osobních automobilů na alternativní pohon a jejich vlivem na životní prostředí, a to právě 

v době, kdy je třeba se zamyslet nad naším životním prostředím a zejména tím, jak ho i my 

sami ovlivňujeme. Zaměřila jsem se hlavně na silniční dopravu, protože i já sama každodenně 

přispívám ke znečišťování životního prostředí svou jízdou automobilem. Dennodenně 

můžeme vidět na cestách stovky i tisíce automobilů a téměř každý z nich nějak ovlivňuje naše 

životní prostředí, ať už způsobem pohonu auta nebo technickým stavem vozu. Nezávisle na 

tom rostou ceny pohonných hmot, což děsí motoristy, kteří si zvykli na svobodu pohybu 

v automobilu, a nechtějí se jí vzdát. Jednou z možností jak vyřešit cenový růst pohonných 

hmot související s neobnovitelnými zdroji nerostných surovin je přechod k jiným 

(alternativním) palivům jako je LPG, CNG, E85 či vodík. Samozřejmě s pořízením 

a provozováním takového vozu jsou spojeny nemalé náklady a starosti. 

Cílem mé diplomové práce je ekonomické porovnání hybridních pohonů motorů 

osobních automobilů a zhodnocení dopadů hybridních pohonů na životní prostředí.  

Motory automobilů emitují hlavně CO, NOx a CxHy (160 i více uhlovodíkových 

škodlivin, z nichž nejškodlivější je benzen a benzo(a)pyrén). Koncentrace těchto škodlivin je 

nejvyšší hlavně ve městech na rušných křižovatkách, a to i přesto, že většina automobilů je již 

dnes vybavena katalyzátory. Silniční doprava se na tvorbě NOx v přízemní vrstvě podílí 

z cca 60%, což je hodnota srovnatelná s hodnotami ve všech vyspělých zemích světa. Silniční 

doprava trvale znečišťuje naše vody a půdu ropnými produkty, saponáty atd. Výfukové plyny 

motorových vozidel obsahují skoro 164 anorganických a organických složek. Z ekologického 

hlediska představují největší nebezpečí pro živou přírodu nasycené uhlovodíky a oxidy 

dusíku, které se podílejí na vzniku oxidačního smogu. Množství exhalátů ze silniční dopravy 

je řádově 40krát vyšší nežli všech ostatních doprav dohromady (letecká, železniční, vodní). 

Po roce 1989 byl u nás utlumen těžký průmysl, byli jsme nuceni k odsíření tepelných 

elektráren, takže u těchto velkých zdrojů znečištění byly emise SO2 sníženy až o 68 % a NOx 

o 50 %. Avšak vzrostl počet osobních a užitkových automobilů. Po vstupu ČR do EU 

významně vzrostla tranzitní nákladní doprava přes naše území. Z čehož plyne, že se význačně  
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zvýšil objem emisí plynoucí ze silniční dopravy. Je tedy nezbytné snižovat emise spalovacích 

motorů různými technickými opatřeními. [1] 
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2 Jednotlivé druhy alternativních paliv motorů automobilů 

Jak již bylo uvedeno výše, v posledních letech se zvýšil objem emisí škodlivých látek 

ze silniční dopravy. Proto by měly být kromě katalyzátorů využívány i jiné technické 

možnosti v oblasti využívání vozového parku silniční dopravy, které jsou ekologicky a někdy 

i ekonomicky výhodnější. Mezi tyto možnosti můžeme zařadit využití alternativních paliv 

a pohonů. Vozidla využívající alternativní pohony a paliva můžeme rozdělit do tří skupin 

podle technické náročnosti úprav. 

2.1 Skupina I 

Využívá spalovacích motorů téměř bez úprav, spadá zde využívání alternativních 

kapalných paliv jako bionafta a paliva s využitím alkoholů. 

Bionafta je palivo na bázi metylesteru mastných kyselin (řepkový olej). Klasická 

motorová nafta je složená z uhlovodíků z ropy. V zahraničí se používá 100 % bionafta. U nás 

je využívána směs 70 % motorové nafty a 30 % čisté bionafty. 100 % řepkový olej je dražší 

a poměr cena/výkon u „naší“ bionafty je lepší, protože je levnější a přitom zachovává dobré 

emise. [1] 

 Bionafta je špatně skladovatelná, vylučují se z ní voda a organismy, které odbourávají 

klasickou naftu. Čím víc se vozidlo používá, tím jsou problémy menší. 

Klasický zážehový motor s minimálními úpravami lze použít i u spalování alkoholů 

(bioetanolu z rostlinných produktů jako obilí, cukrová řepa, či brambory). Nevýhodou 

bioetanolu je jeho malá výhřevnost, což v praxi znamená zvýšení spotřeby až o 30 %. Výhodu 

má v tom, že se jeho spalováním nezvyšuje množství CO2 v atmosféře, protože přibližně 

stejné množství CO2 spotřebovaly rostliny, z nichž se bioetanol získává, během svého růstu 

z atmosféry. I emise NOx jsou při spalování bioetanolu nižší. Pro představu z obilí 

pěstovaného na ploše 1 ha dostaneme cca 2500 litrů bioetanolu.  

100% bioetanol se u nás nepoužívá, zpracovává se na palivo s označením E85, které 

obsahuje 85% bioetanolu a zbytek je klasický benzín umožňující snadnější spouštění 

studeného motoru. Nejvíce je bioetanol rozšířen ve Švédsku, kde ho vyrábějí ze slámy  
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a štěpků. Směs E85 je ve Švédsku k dostání u cca 300 čerpacích stanic s cenou o čtvrtinu 

nižší než benzín. Úprava palivové soustavy zvýší cenu vozu (Saab v ČR si účtuje 30 000 Kč) 

a také je nutno počítat s vyšší spotřebou. V ČR však do 11. června 2009 nebylo možné E85 

volně koupit nikde. První čerpací stanice společnosti KM Prona, která nabízí palivo E85, 

stojí před výjezdem z Mladé Boleslavi směrem na Mělník. Dnes se cena bioetanolu pohybuje 

něco kolem 25 Kč za 1 litr. Vozidla umožňující spalování této směsi paliva se nazývají Flexi 

fuel vehicle (FFV). Nárůst spotřeby při použití paliva E85 je cca 40%. Výrobní cena 

bioetanolu je vyšší než cena fosilního paliva, což znamená, že cena směsi je vyšší a také 

výhřevnost směsi E85 je nižší než u fosilní složky. Roste tedy i spotřeba směsného paliva.  

Autorka se domnívá, že by muselo dojít k osvobození čistých paliv od spotřební daně, 

aby došlo k rozšíření využití biopaliv namísto fosilních paliv. Celkovou cenu paliva tvoří 

výrobní cena, spotřební daň z minerálních olejů, DPH a náklady na míchání směsi. Je již teď 

zřejmé, že pokud ke změně nedojde, tak nebude moci Česká republika splnit svůj závazek 

podle směrnice Evropského parlamentu z ledna 2008, že do konce roku 2020 bude minimálně 

10% všech paliv v zemích EU zastoupeno biopalivy.  

Tabulka č. 1. Minimální cílové hodnoty podílu příměsi etylalkoholu v benzínu či v motorové naftě (%) 

K datu Evropská unie (EU) Česká republika 

1.1.2006 2 5 

1.1.2010 5,75 10 

1.1.2020 20 20 

2.2 Skupina II 

Skupina II vyžaduje jednoduchou přestavbu vozidla. Patří zde LPG (Liquefied 

Petroleum Gas – tekutý propan-butan), CNG (Compressed Natural Gas – stlačený zemní 

plyn) a metan, resp. bioplyn. 

2.2.1 LPG 

Co se týká přestavby vozidla na LPG je velice snadná, rychlá a finančně nenáročná, 

pohybuje se od 10 000 do 40 000 Kč podle automobilu a typu použitého LPG zařízení.  
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U starších vozů se vyplatí i tomu kdo jezdí méně. Konstrukčně se do automobilu musí umístit 

tlaková nádrž na tekutý plyn. Obvykle bývá válcového tvaru a montuje se do zavazadlového 

prostoru, kde ubírá prostor. To je asi nejpodstatnější mínus, které od provozu na LPG mnohé 

zájemce odrazuje. V současné době je však tento problém řešitelný montáží speciální nádrže 

kruhového tvaru (tzv. toroid) místo rezervního kola. „Rezervu“ je možné nahradit tlakovou 

lahvičkou pro opravu unikajících pneumatik (cena cca 300 Kč). Tento prostředek provizorně 

zamezí úniku vzduchu z poškozené pneumatiky a zároveň ji dohustí. Rychlost přestavby 

spočívá v tom, že pokud se pro ni majitel vozu rozhodne, přistaví auto do dílny, a za den, 

nejdéle dva může s předělaným vozem odjet. Velká většina dílen již dnes nabízí 

homologovanou montáž, takže zákazník nemusí absolvovat časově náročné a mnohdy 

riskantní schvalovací řízení individuální přestavby na úřadech. Výstavba čerpacích stanic není 

nijak náročná. V ČR je v provozu přes 570 plnicích stanic LPG a počet osobních aut s tímto 

pohonem je u nás vyšší než 150 000.  

Jedním z důvodů, proč se motoristé obávají přestavby na LPG je také strach, 

že poklesne výkon motoru a vzroste jeho spotřeba. Obavy zde nejsou na místě. Automobil se 

při jízdě na plyn rozhodně nechová jako „lenoch“ a přestože se někdy uvádí pokles výkonu až 

o 6% v porovnání s jízdou na benzin, tento rozdíl se při jízdě prakticky nepozná. Pokud jde 

o zvýšenou spotřebu, u provozu na benzin zůstává pochopitelně stejná, spotřeba kapalného 

plynu v litrech v porovnání s benzinem stoupne podle typu přípravy palivové směsi 

(karburátor, vstřikování benzinu) a technického stavu motoru asi o 10 %. Před dvěma lety 

byly u nás homologovány nejmodernější palivové systémy, které LPG vstřikují do sacího 

potrubí podobně jako benzin. Systémy vstřikování plynu v porovnání s benzinem vykazují 

stejnou nebo dokonce nižší spotřebu plynu při zachování výkonu motoru. Jejich montáž je 

samozřejmě dražší. [1] 

Zásoby LPG jsou omezené a provoz s ním je nebezpečný, jelikož je těžší než vzduch. 

Drží se tedy při zemi a při poruše zařízení může uniknout do kanalizace, kde může dojít 

k explozi. Toto je sice pravda, ale je také nutné zmínit, že nebezpečí požáru je u aut 

přestavěných na LPG srovnatelné s pravděpodobností, že začne hořet benzinová palivová 

soustava – riziko v obou případech představuje především zanedbaná kontrola a údržba 

palivového systému. Tlaková nádoba LPG je nejen několikanásobně odolnější vůči 

mechanickému zatížení (odolá i nárazu, který dokáže zcela zničit karoserii), ale je daleko lépe  
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zajištěna proti úniku a vzplanutí paliva i v případě, že vůz při nehodě začal hořet. V případě, 

že je poškozeno LPG potrubí mezi nádrží a motorem, bezpečnostní ventil v nádrži při 

prudkém poklesu tlaku v potrubí okamžitě zabrání jakémukoli dalšímu úniku plynu 

a v případě požáru je tlaková nádrž schopna odolat i vysoké teplotě.  

2.2.2 CNG 

Využití CNG u nákladních vozidel vyžaduje nákladnější přestavbu (kolem 60 000 Kč), 

protože vznětový motor, který je u většiny nákladních automobilů samozřejmostí, musí být 

přestaven na zážehový, avšak u osobních a užitkových vozů se zážehovým motorem, toto 

není problém. V ČR je již možné zakoupit vozy upravené na CNG přímo od výrobce jako 

Fiaty Panda, Multipla, Doblo, Citroeny C3 a Berlingo, Opely Combo a Zafira, Renaulty 

Kangoo a Kangoo Express nebo Volkswageny Touran a Caddy. Co shledávám jako 

obrovskou nevýhodu je nedostatečná síť plnicích stanic, celosvětově je jich dnes k dispozici 

cca  3000. Ale nic nebrání tomu pořídit si vlastní malou kompresorovou stanici, která může 

být napojena na běžné veřejné nízkotlaké plynové potrubí. Takové stanice s výkonem 3 m3/h 

(velké mají výkon 1000 m3/h) vyrábí švýcarská firma Sulzer pod názvem Fuel Maker. Ročně 

jich firma Sulzer prodá cca 250 a cena jedné kompresorové stanice se pohybuje kolem 5000 

EURO. Největším trhem pro plnicí stanice je dnes Jižní a Severní Amerika, kde ve většině 

zemí vlády podporují využití ekologických paliv. Mimo jiné na CNG jezdí i vozidla Bílého 

domu. Cena za 1 kg CNG je 20,90 Kč, přičemž v 1 kg zemního plynu je více energie než 

v 1 litru benzínu. 

Při použití CNG jsou emise CO nižší než při použití konvenčních paliv u stejných 

vozů, navíc emise uhlovodíků jsou nižší o 15 – 20 % a emise NOx jsou na stejné úrovni jako 

při spalování konvenčních paliv, ale je zde možnost je omezit zpětným vedením plynů. 

Při spalování zemního plynu vzniká o 25 % méně CO2 než při spalování benzínu, takže se tím 

významně snižuje vznik skleníkového efektu. Opět nevýhodou používání zemního plynu jako 

paliva je nižší výkon motoru až o 15 %. Naopak jeho velikou výhodou je, že je o 50 % 

levnější než benzín a o 30 % levnější než nafta. Cenu zemního plynu nelze jednoduše srovnat 

s cenou nafty za 1 kg, jelikož 1 kg zemního plynu má vyšší energetický podíl o 38 % oproti 

1 l nafty a o 47 % vyšší než 1 l benzínu. 
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Přestože se jako o palivu budoucnosti mluví o vodíku, měl by náš stát a automobilky 

podporovat pohon na zemní plyn (CNG), protože jeho zásoby by měly vystačit na dalších 

150 let a z klasických fosilních paliv je i nejekologičtější. [1] 

Řidiči se do alternativního paliva nepoženou, pokud nebude dostupná dostatečně hustá 

síť čerpacích stanic. Provozovatelé klasických "benzínek" zase logicky nechtějí prodávat 

zemní plyn, dokud nebude mnohem více potencionálních zákazníků. Tento problém pomohou 

vyřešit plynárenské společnosti, které otevírají v současné době minimálně jednu stanici 

měsíčně. Aktuální počet k 14. 7. 2009 je 20 a plány jdou ještě dále - do roku 2013 by mohly 

být stanice na všech hlavních silničních tazích. [2] 

    

Obrázek č. 1. Veřejné plnící stanice CNG v ČR (Zdroj: www.hybrid.cz) 

Česká republika je protkaná plynovým potrubím, a tak lze s trochou nadsázky říci, 

že natankovat zemní plyn je možné téměř všude. Jde jen o to, jakým způsobem natlakovat 

nádrž na 200 barů tak, aby to bylo bezpečné. Domácí plnící stanice české výroby je už také 

na světě, je k dostání za 140 000 Kč bez DPH. Je to sice vysoká investice, ale při intenzivním 

využívání může být  návratnost docela rychlá. Problematičtěji se jeví rychlost plnění, která je 

v řádu hodin. Na každých 70 km připadá hodina plnění. Doba plnění se však vrátí v podobě 

ještě levnějšího plynu. Aby to nebylo s CNG tak jednoduché, přichází na řadu zmatení 

jednotek. Jeden metr krychlový plynu odpovídá energeticky zhruba jednomu litru benzínu.  
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Veřejné stanice však operují v kilogramech, kde cena není na první pohled tak 

výhodná. Např. v Praze 1 kg vyjde na 21,20 Kč (červenec/09), cena metru krychlového je po 

přepočtu však pouze 15,14 Kč, což už je ve srovnání s benzínem přeci jen líbivější. Při využití 

domácí plničky cena může vyjít ještě mnohem výhodněji, 11,80 Kč za metr krychlový. 

Pravda, je třeba přičíst pár desítek korun za každé naplnění na pokrytí nákladů el. energie 

pohánějící kompresor plničky, ale i tak cena jednoho krychlového metru vychází výhodněji. 

[2] 

2.2.3 Metan 

Metan proti benzínu produkuje při spalování o 25 % méně CO2, o 95 % méně 

nespálených uhlovodíků a celkovou čistotou svých exhalací vyhovuje těm nejpřísnějším 

světovým normám pro ekologicky zvlášť čistá vozidla ULEV (Ultra Low Emission Vehicles). 

Nejrozšířenějším vozem s tímto pohonem je Fiat Multipla ve variantách Bipower a Blupower. 

Vozy Bipower jsou poháněny dvoupalivovými motory na benzin a metan, vozy Blupower 

pohání pouze metan. 4 litry stlačeného metanu nahradí 1 litr benzínu. [1] 

2.2.4 Bioplyn 

Bioplyn lze získat z biomasy několika způsoby, termochemickým způsobem, což je 

v podstatě zplyňování biomasy nebo biochemickým způsobem, což je methanolové kvašení 

při němž je nutné vyloučit kyslík. Bioplyn obsahuje 55 – 70 % methanu, 27 – 47 % CO2, 1 % 

H2 a 3 % H2S. Toto palivo je svou kvalitou srovnatelné se zemním plynem a téměř neškodné 

pro životní prostředí, protože dochází k opětovnému dorůstání rostlin prostřednictvím 

fotosyntézy, což znamená navázání škodlivého CO2 na ně. [1] 

2.3 Skupina III 

U této skupiny pohonů se jedná již o velice náročnou přestavbu nebo od základů 

novou konstrukci. Patří zde elektrický pohon, hybridní pohon a vodíkový pohon. 
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2.3.1 Elektrický pohon 

Elektrický pohon byl u zrodu automobilismu, avšak svůj boj prohrál v důsledku 

nedostatečné výdrže (dojezd) a infrastruktury (dobíjecí stanice). Nevýhodou elektromobilů 

stále zůstává velice nízký výkon a již zmíněný dojezd, který jen málokdy přesáhne 150 km. 

Baterie jsou navíc stále příliš těžké, mají krátkou životnost a představují ekologické riziko. 

Automobily na elektrický pohon tedy mají naprosto neoslnivé vlastnosti, např. Opel Corsa 

1,2 l a z něj vytvořený elektromobil mají následující parametry: pohotovostní hmotnost 860 

kg/1300 kg, celková hmotnost 1340 kg/1640 kg, nejvyšší rychlost 145 km/h/80 km/h, dojezd 

650 km/80 km. Největším handicapem tedy zůstává zásoba elektrické energie ve vozidle. 

Jednou z možností, která by tento problém mohla pomoci vyřešit je využití palivových článků 

(fuel cells). Elektřina se v tomto případě vyrábí pomocí elektrochemické reakce, jedná se 

o tzv. „opačnou“ elektrolýzu. Palivový článek se skládá z vodíkové elektrody (anoda), 

kyslíkové elektrody (katoda) a elektrolytu. Na anodě se vodík štěpí a kladně nabité kationy 

směřují elektrolytem ke katodě, přičemž procházejí polymerovou membránou. V důsledku 

nestejného počtu kladně a záporně nabitých částic vzniká mezi elektrodami napětí cca 0,7 V. 

Na druhé straně membrány se kladně nabité ionty vodíku spojují se záporně nabitými ionty 

kyslíku a vzniká voda. Celý proces je velice jednoduchý a nehlučný. Sestavením více 

takových článků do série vzniká tzv. sada článků, jež může vyrobit dostatečné množství 

elektřiny pro napájení elektromotoru osobního auta. Toyota FCHV – 4 má trojnásobnou 

účinnost a nulové emise, avšak přičteme-li energeticky náročnou výrobu vodíku, nevypadá již 

výsledek emisí tak dobře, protože celkové emise CO2 dosahují u palivových článků úrovně 

vznětových motorů. [1] 

2.3.2 Vodíkový pohon 

Automobily na čistý vodík vyrábí 2 automobilky, a to GM a Toyota Kluger V 

(Highlander). Hlavní nevýhodou vodíkových pohonů jsou velmi vysoké výrobní náklady a 

výkon při teplotách pod bodem mrazu.  
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2.3.3 Hybridní pohon 

Hybridní pohon dosahuje velice zajímavých výsledků v ochraně životního prostředí, 

což oceňuje řada vlád a magistrátů finančními pobídkami majitelům – USA, Velká Británie, 

Švédsko, Belgie a Nizozemsko. Nejznámějším ze všech hybridních vozů je Toyota Prius. 

Před několika měsíci Toyota představila již třetí z řady vozů Prius, Toyotu Prius III. 

Předcházející dvě generace Priusu dokázaly zdánlivě nemožné – dokonalou tichost běhu, 

sotva postřehnutelné startování i vypínání benzínového čtyřválce nebo plynulost zrychlování, 

což mu mohou závidět i luxusní vozidla o několik tříd výše. V kombinovaném režimu dosud 

Prius jezdil za 4,3 litru na 100 km a nyní si dokonce vystačí se 4,0 litry na 100 km. [1] 

2.4 Legislativa 

2.4.1 Emisní normy EURO 

Evropské emisní standardy jsou souborem nařízení a požadavků, které stanovují limity 

pro složení výfukových plynů všech automobilů vyráběných v členských zemích EU. Tyto 

směrnice jsou označovány jako emisní normy Euro. Cílem je postupné snižování obsahu 

oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků (HC), oxidu uhelnatého (CO) a pevných částic (PM) 

v emisích. Oxid uhličitý (CO2) jako takový není součástí tohoto balíčku směrnic, nicméně 

příslušný legislativní návrh na tato omezení byl před časem  schválen. 

Nová emisní norma EURO 5 se tentokrát více zaměřuje na dieselové motory a snaží se 

je, co se obsahu zplodin týče, srovnat s motory benzínovými. EURO 5 snižuje emisní limit 

pro PM na pětinu oproti současnému stavu, což se dá splnit prakticky jen při instalací filtrů 

pevných částic, které však nejsou zrovna nejlevnější. Rovněž bude třeba použít nových 

technologií pro dosažení limitů na NO2. Naopak mnoho již dnes vyráběných benzínových 

motorů novou směrnici EURO 5 splňuje. V jejich případě půjde pouze o 25 % snížení limitů 

na HC a NO2, emise CO zůstávají nezměněny. Nově přibyla povinnost montovat filtry 

na olovnaté částice do benzínových motorů s přímým vstřikováním paliva. Zavedení normy 

EURO 5 bylo původně plánováno již na rok 2008, ale díky nátlaku ze strany automobilového 

průmyslu se podařilo zavedení této normy oddálit. Navíc se tato restrikce bude týkat zatím jen 

nových modelů, starší modely s dobíhající výrobou ji plně pocítí až od roku 2011. 
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EURO 1 

První ze směrnic - EURO 1, která je platná od roku 1993, byla poměrně benevolentní. 

Benzinovým i naftovým motorům určovala limit na oxid uhelnatý přibližně 3 g/km a emise 

NOx a HC se sčítaly. Omezení emisí pevných částic se týkalo jen dieselových motorů. 

Benzínové motory musí užívat bezolovnatá paliva. 

 

Obrázek č. 2. Grafické označení norem EURO (Zdroj: www. clanky.katalog-automobilu.cz) 

EURO 2 

Norma EURO 2 od sebe oba typy motorů již oddělovala - naftové motory měly určité 

zvýhodnění v emisích NO2 a HC, kdy limit platil pro jejich součet, benzínové motory si 

naopak mohly dovolit vyšší emise CO. Tato směrnice též nařizovala snížení obsahu pevných 

olovnatých částic ve výfukových plynech. 

EURO 3 

Se zavedením EURO 3, která platí od roku 2000, začala Evropská komise přitvrzovat. 

U dieselových motorů snížila obsah PM o 50 % a stanovila pevný limit pro emise NO2 

na 0,5 g/km. Současně nařídila snížení emisí CO o 36 %. Benzínové motory musí podle této 

normy splňovat přísné podmínky pro emise NO2 a HC. 

EURO 4 

V současné době platná norma EURO 4 emisní limity ještě více zpřísnila. Oproti 

předchozí normě Euro 3, snížila obsah pevných částí a emisí oxidu dusíku ve výfukových  
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plynech automobilů na polovinu (0,08 g/km pro benzínové motory a 0,25 g/km pro naftové 

motory). V případě naftových motorů pak donutila výrobce k výrazné redukci CO, NO2, 

nespálených uhlovodíků a pevných částic. [3] 

2.4.2 Biopaliva v ČR 

Transformace směrnice 2003/30/ES do české legislativy byla provedena 

prostřednictvím zákona č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně 

ovzduší. Zákon uvádí jaké je minimální množství biopaliv, které musí obsahovat celkový trh 

s pohonnými hmotami v České republice, a to od 1. ledna 2009 jsou o 4,5% objemových 

z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorové nafty. Uvedená 

povinnost je splnitelná podle normy ČSN EN 590 přidáním podílu biopaliva do motorové 

nafty nebo v souladu s normou ČSN EN 228 přidáním do motorových benzinů, či uvedením 

čistého biopaliva nebo směsného paliva (E85). 
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3 Ekonomické porovnání vybraných typů osobních 

automobilů 

Vzhledem k tomu, že dnes světové automobilky vyrábějí nepřeberné množství 

automobilů, které jezdí na alternativní pohon, byli v této práci vybráni jen někteří zástupci, a 

to vozy kombinující spalovací motor s hybridním pohonem. 

Rozhodla jsem se v praxi ověřit, který z těchto vozů bude mít nejnižší náklady 

na 1 km. Bude mne zajímat pořizovací cena automobilu (účetní odpisy), servisní podmínky 

(cena pravidelné údržby vozu), kombinovaná spotřeba, cena PHM, cena pojištění a jaké 

vlastnosti mi může automobil za stávajících podmínek poskytnout, tedy poměr cena/výkon. 

Automobily, které budou porovnávány spadají všechny do nižší střední třídy osobních 

automobilů. Byly zvoleny tyto vozy: Toyota Prius III 1,8 l, Honda Insight 1,3 l, Honda Civic 

Hybrid. Pro dosažení vypovídající hodnoty ekonomického porovnání hybridních pohonů jsem 

tyto alternativy porovnala s nejprodávanějším vozidlem v České republice za rok 2009, 

kterým je Škoda Octavia. Z modelové řady Octavia byla vybrána Škoda Octavia Combi 

1,9 TDi.  

3.1 Toyota Prius III 1,8 l Sol 

 

Obrázek č. 3. Toyota Prius III 1,8 l  (Zdroj: www.obrazky.cz) 
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Toyota Prius se třetí generací posunula k většímu pohodlí a výkonu při snížené 

spotřebě. Jedná se o jedinou skutečnou alternativu k úsporným turbodieslům. Dokonalou 

tichost běhu, sotva postřehnutelné startování a vypínání benzínového čtyřválce nebo plynulost 

zrychlování mu mohou závidět i luxusní vozy o několik tříd výše. 

Toyotu Prius III je možné zakoupit ve třech možných výbavách Prius, Sol a Premium. 

Test byl proveden s výbavou Sol. Toyota Prius se dnes vyrábí s typem motoru 2ZR-FXE e-

CVT, což znamená zážehový čtyřválec DOHC o objemu 1798 cm3 a synchronní elektromotor 

650 V s permanentním magnetem a s nikl-metal hybridovým akumulátorem a automatickou 

převodovkou.  Výkon „jedna-osmičky“ je 73 kW a točivý moment 142 N.m. Prius dokáže 

zrychlit na stovku za 11,2 s, což znamená, že je oproti stávající patnáctistovce o půl sekundy 

pomalejší. Vysvětlení najdeme v tom, že se díky jeho bohatší standardní výbavě a tužší, tedy 

bezpečnější karoserii zvýšila hmotnost vozu o 60 kg. Velice zajímavý na tomto voze je 

provozní režim EV (do 49 km/h), kdy auto jede pouze na elektromotor, akumulátor však musí 

být dostatečně nabitý. Zcela potichu je možné s tímto vozem ujet 1,5 km. Další režim Eco už 

připouští připojení benzínového motoru, ale odkládá jej až do chvíle, kdy se akumulátor blíží 

vybití (zbývají dvě čárky na displeji), nebo pokud elektřina není schopna zajistit požadované 

zrychlení. Až do rychlosti 70 km/h jede Prius převážně na elektromotor a spotřeba dosáhne 

3,4 l. Po stisknutí tlačítka Power se v hybridní Toyotě spojí obě pohonné jednotky, a to např. 

pro zajištění bezpečného předjíždění. I v tento okamžik spotřeba zůstává v přijatelných 

mezích.  

 

Obrázek č. 4. Toyota Prius III 1,8 l (Zdroj: www.obrazky.cz) 
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Prius dokáže transformovat na elektřinu energii, která se obvykle při brzdění mění 

v odpadní teplo. Mozkem složitého systému je řídící jednotka, která rozhoduje, zda aktivovat 

benzínový nebo elektrický motor, případně oba zároveň. Optimalizuje veškeré energetické 

toky. Elektromotor o 60 kW může v reverzní funkci alternátoru dobíjet akumulátor. Baterie 

nikl-metal-hybridových článků o napětí 202 V je schopna špičkového výkonu 27 kW. [4] 

Pořizovací cena tohoto vozu udávaná výrobcem je 710 900 Kč a spotřeba udávaná 

výrobcem je u tohoto automobilu uvedená v tabulce č. 2.  

Tabulka č. 2.  Spotřeba paliva Toyoty Prius III 

Město (l/100 km) 3,9 

Mimo město (l/100 km) 3,7 
Kombinovaná (l/100 

km) 3,9 

Kombinovaná spotřeba mnou naměřená během mého testu je 4,1 l/ 100 km, což mohlo 

být způsobeno i tím, že při začátku mého testu motor ještě nebyl zajetý, protože vůz ukazoval 

ujetých 1260 km na tachometru.  

3.2 Honda Insight 1,3 l Comfort 

                                        

Obrázek č. 5. Honda Insight 1,3 l (Zdroj: www.idnes.cz) 

Honda Insight 1,3 l je pětidveřový rodinný hatchback s hybridním pohonem, který 

kombinuje benzínový a elektrický motor (systém IMA). Nový Insight se může pochlubit 



Bc. Kateřina Rýparová: Ek. porovnání alternativních pohonů motorů os. automobilů 

2010  16 

 

unikátním systémem Ecological Drive Assist System a technologií vedení řidiče, které řidiči 

pomohou dosáhnout co nejnižší spotřeby paliva. Sportovní a aerodynamický design je 

ovlivněný modelem FCX Charity. Vůz byl konstruován maximálně pro pět cestujících se 

zavazadlovým prostorem o objemu 408 litrů.  

Kombinovaná spotřeba paliva je 4,4 l/100 km, zatímco emise CO2 dosahují pouze 101 

g/km. Design modelu Insight odráží jeho ekologické zaměření. Vypadá jako „zelený“ 

automobil, ale jeho vzhled současně evokuje dynamiku a potěšení z jízdy. Rozvor náprav je 

2 550 mm (o 50 mm delší než u modelu Jazz). Na této platformě je využit systém zavěšení 

předních a zadních kol z modelu Jazz, což znamená vzpěry MacPherson vpředu a zkrutný 

nosník ve tvaru H na zadní nápravě, který umožnil vytvoření plochého dna zavazadlového 

prostoru a zvětšení jeho kapacity. Brzdový systém je tvořen předními a zadními kotoučovými 

brzdami, které jsou standardně vybaveny systémem ABS, elektronickým rozdělováním 

brzdné síly (EBD) a brzdovým asistentem.  

Hybridní systém IMA společnosti Honda byl poprvé představen v prvním modelu 

Insight v roce 1999. Zkratka IMA znamená Integrated Motor Assist, což znamená, že vůz je 

vybaven elektromotorem umístěným před převodovkou vedle benzínového motoru, který 

benzínovému agregátu v případě potřeby poskytuje podporu. Tento systém byl úspěšně 

využíván nejen u Hondy Insight, ale také u modelu Civic IMA a u jeho následovníka Civic 

Hybrid. Během let se systém neustále vyvíjel, zmenšoval, snižovala se jeho hmotnost i 

výrobní cena, takže poslední verze použitá u modelu Insight představuje nejpokročilejší 

technologii IMA, kterou dosud společnost Honda vytvořila. Kromě nového motoru je Honda 

Insight vybavena novým, vylepšeným elektromotorem, který využívá cívek s vyšší hustotou 

vinutí a výkonnějších magnetů. Výsledkem je výkon 10 kW (14 k) a točivý moment 92 N.m. 

Skutečného pokroku však bylo dosaženo pokud jde o velikost a tvar elektromotoru – 

nejnovější verze je mnohem tenčí než motor použitý u současného modelu Civic Hybrid 

(35,7 mm vs 45,5 mm), což znamená, že celý systém IMA je kompaktnější a lehčí. Vylepšení 

se dotkla také výkonných bateriových článků, které jsou kvůli snížení těžiště umístěny 

pod podlahou zavazadlového prostoru. Zlepšila se také rychlost dobíjení baterií, což znamená, 

že výkon z rekuperačního brzdění umožňuje jejich rychlejší nabití a tedy i častější 

připravenost k napájení elektromotoru. Benzínový motor a elektromotor společně zajišťují 

živé jízdní vlastnosti, jaké jsou ideální pro jízdu ve městech. Vůz živě reaguje na pokyny  
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plynového pedálu a zrychlení je srovnatelné s vozy vybavenými běžným 1,6litrovým 

motorem a automatickou převodovkou. Insight zrychlí z klidu na 100 km/h za 12,5 sekundy 

a dosahuje maximální rychlosti 182 km/h. Díky využití převodovky s plynule měnitelným 

převodem (CVT) nabízí tento hybridní automobil hladké a předvídatelné řazení a přispívá 

k tomu, aby systém IMA pracoval při optimální účinnosti. U Hondy Insight byla použita 

vylepšená verze převodovky CVT z modelu Civic Hybrid.  

3.2.1 ECO vodící systém - vedení řidiče 

Přestože systém IMA tvořený kombinací benzínového a elektrického motoru je již 

sám o sobě mimořádně úsporný, existují styly a způsoby jízdy, které umožní ještě lepší 

využití všech výhod hybridní technologie. Při co nejhladší jízdě bez prudké akcelerace 

a brzdění se snižuje spotřeba a baterie jsou udržovány nabité, díky čemuž může elektromotor 

poskytovat podporu spalovacímu motoru pravidelněji. To vede ke snižování spotřeby paliva. 

Konec konců, jízda s „lehkou nohou“ je prakticky vždy zárukou lepší spotřeby.  

Honda vyvinula některé užitečné technologie, které majitelům vozu Insight pomohou 

jezdit úsporně. Tento systém se nazývá Ecological Drive Assist System (Asistenční systém 

pro ekologickou jízdu) a funguje přesně tak, jak napovídá jeho název. Při jízdě je tento systém 

tvořen dvěma hlavními prvky: ukazatelem úspornosti jízdy „eco drive bar“ na černobílém 

multifunkčním displeji a podsvícením digitálního ukazatele rychlosti s proměnlivou barvou 

(modrá, červená, bílá a zelená). Oba přístroje jsou synchronizovány, takže řidič má v reálném 

čase k dispozici informace o spotřebě paliva a má přehled o tom, jak by měl svůj styl jízdy 

změnit.  

3.2.2 Tlačítko ECON 

Po stisku zeleného tlačítka ECON přejde vůz Insight do „super-úsporného“ režimu 

Eco Assist. Řídicí jednotka se přepne na speciální nastavení, které má za cíl zlepšit spotřebu 

paliva. Při jízdě rozhoduje sešlápnutí pedálu plynu, barva displeje rychloměru a sloupec 

okamžité spotřeby uprostřed otáčkoměru. Když jsou tyto prvky optimálně sladěny, vyroste 

po několika kilometrech na displeji malý lístek. Tento režim přitom nemá vliv na celkovou 

úroveň bezpečnosti ani na použitelnost vozidla.  
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Na model Insight je standardně poskytována záruka v délce 3 let nebo 100 000 km, 

tříletá záruka na lak karoserie, 5 let záruka na výfukový systém a 12 let záruka na prorezavění 

karoserie – plus unikátní osmiletá záruka (nebo 160 000 km) na celý systém IMA včetně 

bateriových článků. Pořizovací cena tohoto vozu udávaná výrobcem je ve výbavě Comfort 

539 000 Kč. [5]  

Kombinovaná spotřeba uváděná výrobcem je 4,4 l benzínu na 100 km. Mnou naměřená 

hodnota byla 4,6 l benzínu na 100 km.  

3.3 Honda Civic Hybrid 

 

Obrázek č. 6. Honda Civic Hybrid (Zdroj: www.impexta.com) 

Čtyřdveřový čtyř až pětimístný sedan, hybridní pohon, motory vpředu a pohon 

předních kol. Tento model je vybaven čtyřválcovým řadovým hybridním motorem o obsahu 

1339 ccm spojeným s elektromotorem o výkonu 20ti koní. Benzínový motor využívá rozvod 

OHC systém SOHC i-VTEC, který využívá pěti rozpojitelných vahadel pro každý válec, ty 

mohou být spojeny/rozpojeny působením hydraulického systému. Tím je dosaženo tří stupňů 

řízení ventilů v závislosti na jízdních podmínkách tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi 

dynamikou jízdy a spotřebou paliva. 

Elektromotor využívá cívek s vysokou hustotou vinutí a výkonných magnetů, které 

v porovnání se stávajícím modelem při zachování stejných rozměrů umožňují dosažení  
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1,5násobného výkonu. Invertor používaný pro řízení otáček motoru, je spojen s elektronickou 

řídicí jednotkou (ECU) motoru, díky čemuž je zajištěno přesné digitální řízení a umožněno 

dosažení ještě vyšší účinnosti motoru a nižší spotřeby. Kapacita baterií v porovnání se 

stávajícím modelem vzrostla přibližně o 30 %, přičemž kompaktnější a speciálně tvarovaný 

prostor pro jejich uložení zajišťuje vyšší účinnost chlazení, odolnost proti vibracím, a tedy i 

dlouhodobější spolehlivost. 

Spalovací motor je vybaven systémem inteligentního duálního a sekvenčního 

zapalování i-DSI (Intelligent Dual and Sequential Ignition) značky Honda, který v každém 

válci využívá dvou zapalovacích svíček a zlepšuje spalování paliva tím, že obě svíčky 

v závislosti na jízdních podmínkách vytvoří jiskru buď současně, nebo postupně. Vozidlo je 

rovněž vybaveno dynamickým regeneračním brzdovým systémem, který zajišťuje 

hydraulické řízení brzd v závislosti na úrovni regenerace. To umožňuje maximální regeneraci 

energie spolu s hladkým brzdným účinkem odpovídajícím tlaku vyvinutému na brzdový 

pedál. Převodovka s plynule měnitelným převodem (CVT) je u modelu Civic Hybrid součástí 

standardní výbavy. Nová konstrukce převodovky nabízí širší rozestup mezi maximálním 

a minimálním převodovým poměrem, díky kterému se zlepšila akcelerace, a snížily se otáčky 

motoru při vysoké rychlosti. Převodovka řadí hladce a předvídatelně a pomáhá udržet systém 

IMA na úrovni maximální účinnosti. 

Technologicky propracovaný a elegantní vzhled je tvořen dynamickou linií střechy, 

hladkým, nápadně skloněným čelním sklem (úhel sklonu 23,9 stupně) a krátkými převisy, 

které zdůrazňují působivý monoformní profil vozidla a jeho nízký a široký “posed". 

Mimořádně přesné slícování panelů přispívá k vynikající aerodynamice. Spodní spoiler 

a ochranné kryty snižují turbulence vzduchu v okolí motoru, zadních kol a zadního nárazníku, 

zatímco spoiler na víku zavazadlového prostoru upravuje proudění vzduchu za vozidlem. 

S ohledem na výrazně skloněné čelní sklo a jeho velkou plochu bylo nezbytné použít 

protilehlé stěrače, které jsou v porovnání s běžnými stěrači schopny pokrýt větší plochu 

a jejichž lišty jsou ploché, takže je proudící vzduch přitlačuje na sklo. Podobně jako 

u pětidveřové verze modelu Civic jsou ukazatele směru zabudovány do vnějších zpětných 

zrcátek. 

Co se týká bezpečnosti, nová řada Civic včetně sedanu Civic Hybrid je vybavena 

protiblokovacím systémem ABS a pro zajištění optimálního brzdného výkonu a stability také  
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elektronickým rozdělováním brzdné síly (EBD). Civic Hybrid je dále vybaven stabilizačním 

systémem Vehicle Stability Assist (VSA), který řidiči pomáhá zachovat kontrolu nad 

vozidlem v zatáčkách, při akceleraci a neočekávaných manévrech. 

Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech hrají klíčovou roli při ochraně 

před traumatizací krku v případě nehody. Za účelem snížení počtu úrazů chodců v případě 

kolize jsou kapota a blatníky modelu Civic Hybrid zkonstruovány tak, aby se v případě 

kontaktu s hlavou dospělého nebo dítěte deformovaly. Teleskopické podpěry kapoty 

pohlcující energii a ostatní prvky, jako například ramena stěračů a upevnění blatníků, byly 

zkonstruovány tak, aby v případě nárazu umožňovaly velkou míru deformace. 

U modelu Civic Hybrid je v horní části přístrojového panelu navíc zobrazován údaj 

o okamžité spotřebě paliva, ve spodní části se pak nacházejí informace o úrovni nabití baterie, 

ukazatel okamžitého stavu IMA – “dobíjení” či “asistence” a indikátor 'AUTO STOP' 

informující řidiče o tom, že motor se nachází v režimu automatického zastavení motoru. 

Podvozek nové Hondy Civic Hybrid nabízí v porovnání se současným modelem lepší 

ovladatelnost a vynikající jízdní komfort díky přepracované geometrii systému zavěšení kol 

a delšímu rozvoru náprav. Vzpěry MacPherson na přední nápravě poskytují větší úhel sklonu, 

zatímco inverzně vinuté pružiny zajišťují stabilitu v přímém směru a lepší ovladatelnost 

pro strmé a citlivé řízení. Zavěšení typu dvojitého lichoběžníku má novou konstrukci, která 

umožňuje delší zdvih tlumičů i lepší umístění samotného tlumiče. Tento delší zdvih tlumičů 

umožňuje podvozku vozidla lépe pohlcovat nerovnosti snadno a bez nepříjemných rázů. [6] 

Civic Hybrid se vyrábí a montuje v závodě společnosti Honda Motor Co., Ltd., 

v japonském městě Suzuka. Pořizovací cena hybridního „Civica“ činí 599 000 Kč. Spotřeba 

pohonných hmot uváděná výrobcem 4,6 l/ 100 km se příliš neliší od mnou naměřené hodnoty 

4,7 l na 100 km. 
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3.4 Škoda Octavia Combi 1,9 TDi Elegance 

 

Obrázek č. 7. Škoda Octavia Combi 1,9 TDi (Zdroj: www.idnes.cz) 

Nová Škoda Octavia Combi nabízí nejen všechny výhody předchozí generace, jako 

jsou kvalita provedení, nadčasový design či objemný zavazadlový prostor, ale přináší i nové 

designové prvky, technické novinky a vyšší míru bezpečí. Dokáže uspokojit nejrůznější přání 

a potřeby. Je klasická i moderní. Stále svá, a přece jiná. 

Při prvním nasednutí můžete hned odmávnout jakékoli pochybnosti o její aktualitě. 

Až na páčky, některé spínače a tvar přístrojů je vše nové nebo výrazně přepracované. Sedačky 

jsou mnohem užší a mají blíže ke středu, což zlepšuje ochranu pasažérů při bočním nárazu 

(čím dále jste od bodu srážky, tím lépe), i sedáky jsou delší. Vystouplý a široký středový 

panel navozuje pocit robustnosti, který se ještě několikrát v celém autě opakuje. Povrchové 

zpracování plastů palubní desky má hodně do sebe a svou texturou a tvrdostí se pohybuje 

někde mezi Alfou Romeo a BMW. Vedle toho jsou však madla dveří zachovalá z předchozí 

řady zbytečně lesklá. Za to gumovaný povrch na zadní straně vnitřních klik je příjemným 

detailem a při každém dotyku vám připomíná to, že Octavia celkově postoupila o příčku výš.  

Jestliže museli majitelé staré verze poslouchat stálé narážky na nedostatek místa na 

zadních sedadlech, tentokrát se karta obrací a dnes je to nová „oktávka“, která se může 

ostatním smát. I v případě, že přední sedačky obsadí cestující vysokých postav, na zadních  
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místech stále zbývá dostatek prostoru, a to nejen před koleny, ale i nad hlavou. Prodloužení 

karosérie o sedm centimetrů splnilo plně očekávání a Octavii může hřát i vědomí nadměrně 

velkého kufru, který má i ve standardní podobě objem 605 litrů. 

Devatenáctistovkový turbodiesel v testovaném modelu patří ve své kategorii 

s výkonem 105 koní k průměrně silným motorům, ale v kombinaci s příjemně odstupňovanou 

a také velmi hladkou převodovkou to na třináctisetkilogramovou hmotnost stačí. Nástup 

výkonu je u motoru mnohem plynulejší než dříve, obzvláště v porovnání se silnějšími řadami 

turbodieselů čerpadlo-tryska od VW. V minulosti se také hodně diskutovalo o tom, že tento 

typ konstrukce je všeobecně hlučnější než common-rail, pro novou Octavii je však 

charakteristický příjemný kulatý zvuk. 

Vedle prodlouženého rozvoru, díky kterému je uvnitř více místa, je hlavní změnou 

na podvozku nová víceprvková zadní náprava, se kterou je auto mnohem jistější na nerovném 

povrchu. Tlumení rázů od kol má na kostkách a dírách vysokou úroveň a cestujícím v Octavii 

dává ještě příjemnější a také bezpečnější pocit ze svezení než doposud.  

Za volantem je situace ale trochu jiná, ale z těch nesprávných důvodů. Samotný volant 

má v podélném i svislém směru velký rozsah nastavení a najít správnou polohu nedělá žádné 

potíže. Problém je spíše v novém elektrickém posilovači řízení, který Octavii v tomto případě 

obírá o veškerý cit. Volant je totiž natolik utlumený, že se do něj nepřenáší nic ze silnice, což 

bylo patrně cílem, ale zároveň tím přišel o všechnu citlivost. Jistě, cítíte v něm zatížení 

v zatáčkách a jde příjemně do ruky, ale tím to končí. Zároveň je k tomu třeba dodat, že si 

na to rychle zvyknete a po několika dnech vám to nepřijde tak divné, ale když pak skočíte 

do jiného auta, otevře vám to oči. Jediné plus, které v tom možná uvidíte, je to, že máte 

za volantem pocit, že řídíte mnohem větší a těžší auto. 

Pokud jde o jízdní vlastnosti, Octavia vrhá všechnu energii na to, aby byla v rukou 

libovolného řidiče co nejbezpečnější. Ruku v ruce se zábavností to zrovna nejde, ale 

výslednou nedotáčivost jí není třeba zazlívat. Svým osobitým způsobem je pro ní největším 

komplimentem možná to, že ať v ní jedete seberychleji, nikdy nemáte pocit, že jste 

v nebezpečí.  

Až na ten nevýrazný pocit ve volantu představuje Octavia ve všem opravdu vynikající  
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hodnotu. Je sice dražší než stará řada, ale také o dost lepší, a to jak svou kvalitou a příjemným 

ovládáním všech funkcí, tak i moderním vzhledem, se kterým má na pár let zase vystaráno. 

Není to sice nic extravagantního, ale když byla předchozí řada tak populární, Škoda nechtěla 

riskovat a vsadila na jistotu.  

Škoda Octavia Combi 1,9 TDi byla v této práci zvolena jako jediný zástupce jezdící na 

fosilní palivo ze dvou důvodů. Prvním je, že se Škoda Octavia již od svého uvedení na trh 

umisťuje v České republice na předních příčkách v prodejnosti, což potvrdila i v roce 2009, 

kdy s velkým náskokem obsadila první místo, viz. tabulky č. 3, 4 a 5. Druhým důvodem je, že 

i autorka je každodenním uživatelem tohoto vozu. 

Prodejům vládne stále Škoda, i když její tržní podíl rok od roku klesá. Ještě v říjnu se 

zdálo, že mladoboleslavská automobilka ztratí přes 20 % objemu prodejů roku 2008. Během 

listopadu a prosince se jí však podařilo meziroční ztrátu snížit na 14,3 %. Za uplynulý rok tak 

našlo svého majitele na 47 620 automobilů s okřídleným šípem ve znaku a každý čtvrtý 

prodaný vůz v republice tedy pochází z portfolia mladoboleslavské automobilky. [7] 

 

Graf č. 1: Registrace nových OA v ČR  za rok 2009
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Tabulka č. 3. Registrace nových OA v ČR za rok  2009 

pořadí značka 
2009 

ks podíl 

1 Škoda 47620 29,46% 

2 Ford 16054 9,93% 

3 Volkswagen 11781 7,29% 

4 Renault 10604 6,56% 

5 Hyundai 8416 5,21% 

6 Kia 7348 4,55% 

7 Citroën 7209 4,46% 

8 Peugeot 6684 4,13% 

9 Toyota 4716 2,92% 

10 Fiat 4287 2,65% 

11 Chevrolet 4206 2,60% 

12 Opel 3815 2,36% 

13 Suzuki 3446 2,13% 

14 Audi 2894 1,79% 

15 Mercedes-Benz 2665 1,65% 

16 Honda 2637 1,63% 

17 BMW 2628 1,63% 

18 Seat 2273 1,41% 

19 Dacia 2253 1,39% 

20 Nissan 2087 1,29% 

 

Nejprodávanějším modelem napříč obchodními třídami je Škoda Octavia (21 923 ks) 

kterou následuje Fabia (17 175 ks), Ford Fusion (6 957 ks), Kia Cee´d (4 110 ks), Renault 

Megane (3 644 ks), Hyundai i30 (3 274 ks), Škoda Roomster (3 166 ks), Volkswagen Golf 

(3 112 ks), Škoda Superb (3 058 ks) a Peugeot 207 s 2 482 registrovanými kusy. Ve více než 

tisíci exemplářích se prodalo na 33 různých modelů. [7] 
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Tabulka č. 4. Registrace jednotlivých modelů (celkově) 

1 Škoda OCTAVIA 21923 

2 Škoda FABIA 17175 

3 Ford FUSION 6957 

4 Kia CEE´D 4110 

5 Renault MEGANE 3644 

6 Hyundai i 30 3274 

7 Škoda ROOMSTER 3166 

8 Volkswagen GOLF 3112 

9 Škoda SUPERB 3058 

10 Peugeot 207 2482 

Nižší střední třídě vládne Škoda Octavia, která se stala absolutním vítězem 

jednotlivých modelů. Bylo totiž zaregistrováno 21 923 ks automobilů nesoucích název 

Octavia. Do tohoto počtu je nutné započítat všechny modely včetně stále prodávané první 

generace pod označením Tour. Přesné rozdělení pozic mezi tyto dva vozy není známo, pozice 

starší Octavie ale nebude nevýznamná. Mnozí prodejci od konce léta, kdy se Tour začal 

prodávat za velmi nízké ceny, dokonce hlásí, že se „01” prodává výrazně lépe než druhá 

novodobá generace. [7] 

Tabulka č. 5. Nižší střední třída 

pořadí značka, model 
2009 

ks podíl 

1 Škoda OCTAVIA 21923 69,93% 

2 Kia CEE´D 4110 14,37% 

3 Renault MEGANE 3644 12,74% 

4 Hyundai i 30 3274 11,44% 

5 Volkswagen GOLF 3112 10,88% 

6 Ford FOCUS 2430 8,49% 

7 Peugeot 308 1457 5,09% 

8 Suzuki SX4 1357 4,74% 

9 Citroën C4 1287 4,50% 

10 Toyota AURIS 1011 3,53% 
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U jednotlivých výše zmíněných typů osobních automobilů byla zvolena metoda 

simulace, kde jsem vycházela z následujících hodnot specifikovaných blíže v přílohách č. 1 -

11: 

- servisní náklady u jednotlivých vozidel 

- pořizovací cena u jednotlivých vozidel a účetní odpisy v jednotlivých letech  

- pojištění vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění čelního skla) 

- spotřeba jednotlivých automobilů (udávaná výrobcem a naměřená) 

- průměrná roční cena PHM (2005 – 2009)  

Při simulaci byl každý z automobilů pořízen hotově. U pojištění jsem vycházela 

ze svých iniciálů: rok narození 1981, bydliště Ostrava – Poruba, nemám žádná jiná pojištění 

u společnosti Generali, nevlastnila jsem dosud žádné vozidlo a neměla jsem tudíž žádné 

vozidlo pojištěné. Co se týká servisu, zjistila jsem pravidelné servisní náklady nezbytné 

k plnohodnotnému užívání těchto vozidel přímo z autorizovaných autoservisů. Spotřebu 

u jednotlivých vozů jsem brala v úvahu jak uvedenou výrobcem, tak mnou naměřenou během 

testovacích jízd těmito automobily. Testy jsem prováděla v období únor - duben 2010. 

Každým vozem bylo najeto cca 300 km po dálnici z Ostravy do Brna a zpět, následně cca 

50 km v městském provozu po Ostravě. Podle ujetých km a spotřebovaného paliva z nádrže 

jsem dostala výchozí hodnotu pro kombinovanou spotřebu. Poslední ukazatel, který jsem 

pro výpočet použila, je průměrná roční cena paliva v letech 2005 – 2009. 

Samotnou simulaci jsem provedla v počítačovém programu Microsoft Office Excel na 

základě ročně najetých kilometrů, a to pro 5 000 km, 10 000 km, 15 000 km, 20 000 km, 

25 000 km, 30 000 km, 50 000 km, 73 000 km a 85 000 km. Pojištění jsem brala v úvahu 

nejvýhodnější roční variantu od společnosti Generali, která se ukázala jako nejlevnější 

z mnou prověřených. K výpočtům jsem použila těchto vzorců: 

,        (1) 

kde NC jsou celkové náklady, NF1 jsou fixní náklady, v tomto případě odpisy, NF2 jsou 

fixní náklady, zde znamenají pojištění, NF3 jsou servisní náklady, rovněž fixní, NV značí 

variabilní náklady. 

,        (2) 
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kde NF1 odpisy se rovnají součtu RO1 odpisů v prvním roce, RO2 odpisů v druhém roce, 

RO3 odpisů v třetím roce, RO4 odpisů ve čtvrtém roce a RO5 odpisů v pátém roce. 

 ,          (3) 

  kde RO jsou roční odpisy, VC znamená vstupní cenu, což je pořizovací cena vozu a n 

je počet let, během kterých se odepisuje. Odepisuje se jen do výše vstupní ceny, jak majetek 

činný, tak nečinný. Odepisování se provádí každý měsíc, což je 1/12 ročního odpisu. Měsíční 

odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Jedná se o lineární odpisy. 

,          (4) 

kde MO jsou měsíční odpisy, RO roční odpisy a číslo 12 znamená počet měsíců v roce. 

,       (5) 

kde PO je poslední měsíční odpis. 

,        (6) 

kde CPHM je průměrná roční cena PHM, S spotřeba PHM na 100 km a PUkm počet 

ujetých km během roku. 

Dosazením všech zjištěných proměnných do výše uvedených vzorců jsem dospěla 

k celkovým nákladům za dobu užívání 5 let a k nákladům na 1 km u jednotlivých automobilů. 

Následně jsem tyto jednotlivé výsledné hodnoty porovnala mezi sebou a dospěla jsem 

k těmto zjištěním: 

- Honda Insight vyšla ve všech modelových situacích jako nejekonomičtější vůz 

- Toyota Prius je i přes nízkou spotřebu, nejméně ekonomicky výhodná kvůli své 

vysoké pořizovací ceně 

Podrobné pořadí vozidel z ekonomického hlediska viz příloha č. 12. 
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Tabulka č. 6. Technické údaje u jednotlivých typů automobilů 

Technické 
parametry 

Honda Civic 
Hybrid 

Honda 
Insight 1,3 

Toyota 
Prius 

Škoda Octavia 
Combi 1,9 TDi 

délka (mm) 4545 4395 4450 4569 
šířka (mm) 1750 1695 1725 1769 
výška (mm) 1430 1425 1490 1468 
rozvor (mm) 2700 2545 2700 2578  

zavazadelník (l) 350 408 408 605 
Max. výkon (kW) 70 65 57 77 

max. točivý 
moment (N.m) 123 121 115 250 
max. rychlost 

(km/h) 185 182 170 191 
0-100 km/h (s) 12,1 12 10,9 11,9 

prům. spotřeba 
(l/100 km) 4,6 4,4 3,9 5,1 

základní cena 
(Kč) 599 000 539 000 710 900 574 900 

 

3.5 Silné a slabé stránky  

Honda Insight Comfort: 

- nízká pořizovací cena 

- promyšlená technika 

- nízká spotřeba 

- tichý provoz na elektromotor 

- nízké emise 

- jedinečnost (není tolik rozšířená) 

- vláčnější pérování 
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- malý prostor vzadu 

- malý zavazadelník 

- drahá příplatková výbava (parkovací senzory vzadu, 8 reproduktorů nejsou 

v základu ani u výbavy Elegance v ceně 579 000 Kč) 

- krátký dojezd na elektromotor 

Škoda Octavia Combi 1,9 TDi Elegance: 

- velký prostor vzadu 

- velký zavazadelník 

- nízká spotřeba 

- bohatá výbava 

- dlouhý dojezd 

- poměr cena/výkon 

- oblíbenost na místním trhu (jednička) 

- spolehlivost 

- vysoká zůstatková hodnota 

- koncernově dosluhující pohonná jednotka 1,9 TDi 

- chybějící šestý rychlostní stupeň 

- hlučnější motor 

- lákavá pro zloděje 

- menší možnost odlišit se 

3.6 Shrnutí 

Porovnáním jednotlivých hybridních automobilů z ekonomického hlediska v kapitole 

č. 3 této diplomové práce, jsem dospěla k výsledkům uvedeným v příloze č. 12, ze kterých 

vyplynulo jako nejekonomičtější vozidlo Honda Insight, na druhém místě se umístila Honda 

Civic Hybrid, kterou jako třetí následovala Toyota Prius III.  
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Vzhledem k tomu, že pro řadu uživatelů jsou důležité i další technické a užitné 

ukazatele jako např. objem zavazadlového prostoru, zohlednila jsem tyto údaje uvedené 

v tabulce č. 6 ve výsledku. Honda Insight je sice na 1 ujetý km výhodnější než Škoda Octavia 

Combi, ale pocit bezpečí, který v „oktávce“ její pasažéři prožívají díky její velikosti, 

prostornosti a robustnosti, větší výkon a o téměř 200 litrů větší zavazadlový prostor stojí 

za příplatek 82 614 Kč u Škody Octavia Combi v horizontu 5 let při ujetí 5 000 km ročně. 
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4 Dopady hybridních pohonů na životní prostředí 

Poslední dobou se stále více diskutuje o tom, jaké by měly být, a jestli vůbec, nové 

evropské limity na emise CO2 u osobních automobilů, které by měly platit od roku 2012 

a měly by se vztahovat na průměr u prodaných aut jednoho výrobce. Často se v této 

souvislosti mluví o hranici 130 g CO2 na jeden ujetý kilometr. [8] 

Popis metodiky výpočtu emisí CO2 automobilů lze najít na stránkách EPA (U.S. 

Environmental Protection Agency). Výpočet je založen na emisních faktorech vycházejících 

z chemických rovnic spalování benzínu a motorové nafty, které vyjadřují obsah uhlíku 

v palivu. Předpokládá se, že nedochází ke stoprocentnímu spalování paliva, že dokonale 

spáleno je 99 % objemu paliva. 

Takto získané hmotnosti uhlíku se potom přepočtou na hmotnost emisí CO2 

přes poměr atomové hmotnosti uhlíku, což je 12 g/mol a molekulové hmotnosti CO2, což činí 

44 g/mol. 

Výsledné znění převodních vzorců dle EPA je tedy následující: 

emise CO2 z galonu benzínu = 2 421 gramů x 0.99 x (44/12) = 8 788 gramů / galon 

emise CO2 z galonu nafty = 2 778 gramů x 0.99 x (44/12) = 10 084 gramů / galon 

Pro využití tohoto výsledku v našich podmínkách, je třeba výsledné hodnoty přepočíst 

na u nás běžnější litry. Jeden americký galon odpovídá 3,7584 litru. Pokud se tedy dané 

hodnoty podělí tímto číslem, získá se množství emisí z jednoho spáleného litru benzínu 

respektive nafty. 

Emise CO2 na jeden ujetý kilometr se pak vypočítají vynásobením předchozích hodnot 

spotřebou našeho automobilu v litrech na 100 km a potom podělí 100: 
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měrné emise CO2 na ujetý kilometr při spalování benzínu = 8 788 / 3,7584 * měrná 

spotřeba [l /100 km] / 100 = 23,38 * měrná spotřeba [ g CO2 / km] 

měrné emise CO2 na ujetý kilometr při spalování nafty = 10 084 / 3,7584 * měrná 

spotřeba [l /100 km] / 100 = 26,83 * měrná spotřeba [ g CO2 / km] 

Z uvedeného tedy plyne, že aby automobil splnil limit pro maximální emise CO2 

na jeden ujetý kilometr, musí mít spotřebu maximálně 5,56 litrů benzínu nebo 4,85 litru nafty 

na 100 km. [8] 

Tabulka č. 7 zaznamenává emise CO2 u sledovaných vozů tak, jak je uvádějí výrobci. 

Z toho plyne , že jediným automobilem z této „čtveřice“, který by podle nové legislativy 

platné od roku 2012, nebyl přípustný, je Škoda Octavia Combi 1,9 TDi. Avšak pokud by se 

počítalo s průměrem emisí na jeden kilometr vztažený na všechna prodaná vozidla dané 

automobilky, mohlo by se o tomto voze uvažovat. 

Tabulka č. 7. Emise CO2 

Typ automobilu g/km 

Honda Civic Hybrid 109 

Honda Insight 101 

Toyota Prius 89 

Škoda Octavia Combi 154 

 

Co se týká vlivu hybridních pohonů na životní prostředí, jsou hodnoty emisí CO2 

u mnou zvolených automobilů přijatelné vzhledem k provozu. Avšak podle nejnovější studie 

automobilky Lexus, která se zaměřila na srovnání produkce CO2 během životního cyklu 

uvedených modelů Lexus RX 450h a Lexus RX 350, a to s ohledem na jejich výrobu, 

desetiletý provoz a recyklaci. Ze studie vyplývá, že hybrid je „ekologičtější“ po ujetí 

6 600 kilometrů. Právě po tomto počtu ujetých kilometrů se vyrovnává množství oxidu 

uhličitého (CO2) hybridního vozu Lexus RX 450h a konvenčně poháněného modelu Lexus 

RX 350, které vznikne během výroby a provozu těchto vozů. Od tohoto okamžiku je hybridní 

model údajně výrazně ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Ekologické přínosy hybridních  
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vozů mají být patrné na první pohled. S nižší spotřebou paliva totiž úzce souvisí menší 

zatížení životního prostředí škodlivými emisemi, a to zejména ve městech, kde je tento efekt 

nejvítanější. Mnozí kritici hybridních automobilů ovšem namítají, že proti jejich 

ekologickému provozu stojí mnohem náročnější výroba a následná recyklace na konci 

životnosti. Ve výsledném součtu má být celková ekologická bilance hybridních automobilů 

údajně horší než u automobilů s klasickým pohonem. 

Lexus tvrdí, že během výroby hybridního modelu Lexus RX 450h vznikne cca o 10 % 

více CO2 než v případě konvenčního provedení RX 350. Hybridní model ovšem tuto ztrátu 

vymaže svou hospodárností již po zmíněném ujetí přibližně 6 600 kilometrů. Budeme-li 

uvažovat desetiletý provoz se 150 tisíci ujetými kilometry, pak se po likvidaci hybridního 

modelu objeví v jeho bilanci snížení emisí CO2 za celou dobu životnosti o plných 32 %, tedy 

téměř o jednu třetinu. Je však třeba zdůraznit, že toto srovnání bere v potaz pouze emise CO2 

a ostatní důležité aspekty, včetně problematiky výroby akumulátorů, ponechává stranou. 

Během výroby jednoho každého vozu vznikne cca 30 tun CO2 , které těžko vykoupí provoz 

relativně úsporného, ale absolutně pořád náročného SUV, které nebude mít výrazně (pokud 

alespoň trochu) nižší spotřebu než třeba deset let staré kombi střední třídy. Představa, že 

koupí nového hybridního vozu prospějeme přírodě, je alespoň v otázce emisí CO2 naprosto 

mylná. [9] 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo ekonomické porovnání hybridních pohonů motorů 

osobních automobilů a zhodnocení dopadů hybridních pohonů na životní prostředí.  

V rámci této práce jsem dospěla k závěru, že ať už najede řidič ročně 5 000 km nebo 

100 000 km, ekonomicky se mu vyplatí hybridní automobil Honda Insight Comfort, což se 

v rámci chystající se ekologické daně a neustále rostoucí ceny fosilních paliv jeví jako velice 

dobrá zpráva. Avšak když si tento automobil prohlédneme „z blízka“, zjistíme, že je sice 

finančně zajímavý, ale jeho funkční vlastnosti jako např. prostornost, možnost výběru barev 

karosérie, audio vybavení nebo parkovací asistent buď úplně schází, nebo jsou nedostačující. 

V závislosti na studii společnosti Lexus bych se nad koupí tohoto vozu dlouze zamyslela a 

nakonec bych opět zvolila oblíbenou, prostornou a variabilní Škodu Octavia Combi 1,9 TDi 

Elegance. 
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