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Anotace 

Tato práce postihuje problematiku katalyzátorů současných motorových vozidel 

od jejich zavedení aţ po současnost. V prvé části práce mapuje důvody vedoucí k zavedení 

katalyzátorů do výfukových soustav motorových vozidel ve světě a posléze i v ČR. 

Následně je téma práce řešeno ze tří hlavních pohledů (ekonomického, environmentálního, 

ale téţ technického) tak, aby bylo jasné, ţe tato problematika má nejen své všeobecně 

známé zápory, které jsou v povědomí široké motoristické veřejnosti, ale i méně známé 

klady, jeţ je nutné hodnotit komplexně. Dále jsou zde prezentovány legislativní 

mechanismy a zákonitosti, které řeší i metodiky pouţití a měření, aby byla maximální 

vyuţitelnost. V závěru je dán celkový pohled ve srovnání ČR s některými zeměmi EU. 

Klíčová slova: katalytický konvertor, měření emisí, filtr pevných částic, emisní limity, 

smog, exhalace 
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Summary 

The work deals with points at issue of catalytic convertors of current motor vehicles 

since their introduction till now. 

The first part contents reasons why catalytic convertors have been introduced into 

exhaust systems of motor vehicles in the World and then in the Czech Republic. 

Subsequently the topic of the work is composed from the three main points of view 

(economic, environmental and technical) to be evident that the issue has not only generally 

known negatives which are in awareness of wide motor public but as well as less known 

positives which must be evaluated complexly. An integral part is a presentation 

of legislative mechanisms and regularities solving as well as methodology of using and 

measuring relating to the maximal usage. 

The conclusion provides a general view of the issue and comparison of the situation 

in the Czech Republic to some EU countries. 

Key words: catalytic convertor, emission measuring, diesel particulate filter, emission 

limits, smog, exhaust emission 
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Seznam použitých zkratek 

SME - Stanice měření emisí 

STK - Stanice technické kontroly 

OBD - On Board Diagnose 

EOBD - Evropská verze OBD 

EURO - Emisní předpis platný v zemích EU (doplněno vţdy číslem) 

EHK - Evropská hospodářská komise 

BA - Benzin automobilový 

NM - Nafta motorová 

LPG - Označení pro ropný plyn (Propan - Butan)  

CNG - Označení pro stlačený zemní plyn 

MDČR - Ministerstvo dopravy ČR 

MFČR - Ministerstvo financí ČR 

DPH - Daň z přidané hodnoty 

USMD - Ústav silniční a městské dopravy

 



Bc. Vladimír Jošek: Ekonomické zvýhodnění provozovatelů katalyzátorů v  ČR a zahraničí 

2011  1 

I. ÚVOD 

S pojmem katalyzátor se setkávají ţáci uţ v chemii na základní škole, kde se 

dozvídají, ţe se jedná o látku, která vstupuje do chemické reakce, ovlivňuje ji a přitom 

sama zůstává reakcí nezměněna. Katalyzátor není tedy ţádný filtr, který zachycuje 

nečistoty, ale působí svojí přítomností. Proč se s tímto termínem setkáváme u motorových 

vozidel? Odpověď na tuto otázku není však zcela jednoznačná a je nutné se na celý 

problém podívat z různých úhlů pohledu. Pomineme li technickou stránku věci, zbývá nám 

pohled ekonomický a ekologický. Ani jeden z nich nelze povaţovat za zanedbatelný. 

A právě všem těmto aspektům se chci věnovat ve své práci, protoţe velmi často je 

problematika katalyzátorů motorových vozidel, někdy téţ nazývaných jako katalytický 

konvertor a vším co je s touto problematikou spojeno někdy pojímáno jako pohled, pouze 

environmentální. To je ještě vlastně coby jakési nutné zlo, které je vlastně podřízeno 

současné době nebo lépe řečeno módní záleţitost. Jak uţ jsem zmínil je však nutné vzít 

v úvahu i hlediska další a to zejména technické, ale nelze zapomínat i na ekonomické, 

které je velice často opomíjeno a mnohdy i zatlačováno do ústraní. 
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II. VLASTNÍ PRÁCE   

1. Katalyzátory v motorových vozidlech 

Kdyţ se po roce 1989 začala do naší republiky doslova houfně dováţet motorová 

vozidla ze západu Evropy, málo kdo si uvědomoval, ţe jsou vybavena zařízením, které má 

za úkol sniţovat škodliviny ve výfukových plynech a hlavně, ţe se jedná o technické 

řešení, jeţ např. u našeho tuzemského výrobce firmy ŠKODA je někde ,,v plenkách“. 

Světoví výrobci však v té době jiţ běţně pouţívali katalytické konvertory, dále jen 

katalyzátory zcela běţně, protoţe prodat vozidlo do země s vyspělou motorizací jinak 

nebylo moţné. My jsme začali svět dohánět aţ v roce 1993, kdy jej boleslavská ŠKODA 

AUTO začala montovat do poslední verze automobilu Favorit. 

Podívejme se však na skutečnost, kde a proč se vůbec katalyzátory výfukových 

plynů začaly pouţívat. Jiţ v dobách prvních automobilů bylo zřejmé, ţe z jejich výfuků se 

šíří nepříjemný zápach. Pro zmírnění tohoto zápachu se přidávaly do výfukových plynů 

parfémy či voňavky. 

V roce 1942 byl v Kalifornii (měla tehdy sedm milionů obyvatel a tři miliony 

automobilů) poprvé zaznamenán smog, ale teprve v roce 1952 bylo moţné poprvé podat 

důkaz, ţe existuje souvislost mezi emisemi oxidů dusíku a uhlovodíků z výfukových plynů 

automobilů a ultrafialovým zářením ve slunečním světle, která vede k fotochemické reakci. 

Od té doby došlo v oblasti omezování škodlivých emisí k významnému pokroku. Dnes 

vypouští 20 automobilů méně škodlivých emisí neţ před čtyřiceti lety automobil jediný. 

Proto vznikly instituce pro stanovování limitních hodnot emisí ve výfukových 

plynech. Jedná se v Evropě o EC – Evropská komise, dále Enviromental Protection 

Agency – EPA pro USA, California Air Resources Board – CARB v Kalifornii a japonské 

ministerstvo dopravy – MLIT. Ostatní státy světa se ve svých zákonných ustanoveních se 

většinou opírají o normy jmenovaných institucí anebo je přebírají. V některých státech 

(Asie či Blízký východ) přitom sahají k starým limitním hodnotám výfukových plynů 

z počátečních let této zákonné úpravy. Jen pro doplnění na podmínky České republiky je 

nutné připomenout, ţe aplikaci zmiňovaných limitních hodnot na našem území má ve své 

působnosti Ústav silniční a městské dopravy v Praze na Klíčově, který je členem sdruţení 
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DEKRA. Tato organizace deleguje své pravomoce na stanice měření emisí, které jsou 

ze zákona oprávněny provádět pravidelná měření u motorových vozidel ve stanovených 

časových intervalech určených zákonnou normou. Současně jsou oprávněny k vydání 

rozhodnutí, zda li je uvedené motorové vozidlo po stránce emisních limitů způsobilé 

k dalšímu provozu na pozemních komunikacích. 

Právě oblast produkce emisí ve výfukových a vše co s ní souvisí, mě vedlo 

k rozhodnutí zaměřit se ve své diplomové práci nejen na všeobecně známé skutečnosti, 

které zná většina motoristické veřejnosti, ale současně zmapovat skutečnosti a fakta 

poněkud méně známá. Jak uţ bylo zmíněno v úvodu je nutné na danou problematiku 

pohlíţet z různých úhlů pohledu. Hledisko technické se převáţně orientuje pouze na jiţ 

zmíněné katalytické konvertory, známé spíše pod názvem katalyzátory. Hledisko 

environmentálního pohledu na tuto oblast je bráno jako nutnost pro ţivotní podmínky 

z hlediska toho co dýcháme a jak emise motorových vozidel přispívají ke vzniku 

smogových situací. Hledisko ekonomické je téměř opomíjeno, přičemţ řada skutečností 

po hlubším zamyšlení nám ukáţe zajímavé skutečnosti a finanční přínosy.  

Jak uţ jsem zmínil, je problematika emisí motorových vozidel a tedy i katalyzátorů 

chápána širokou a to nejen motoristickou veřejností zcela jednostranně a v podmínkách 

České republiky i jako zlost, problém, komplikace, zkrátka něco co mi komplikuje ţivot. 

Sám jsem více neţ 10 let působil v rámci své odborné praxe jako technik SME 

(stanice měření emisí) a zaţíval na vlastní kůţi téměř kaţdodenně názory majitelů 

motorových vozidel zejména ve chvílích, kdy je jim sdělena skutečnost, ţe jejich motorové 

vozidlo je momentálně nevyhovující a pro další provoz tedy nezpůsobilé. Je nutná menší či 

větší oprava a s tím pochopitelně spojené i menší či větší finanční náklady na její 

uskutečnění. A právě v tomto okamţiku si zákazník začíná uvědomovat ekonomickou 

stránku věci a co je ještě zajímavější, ţe ji začíná vnímat jako prioritně nejdůleţitější. 

Dlouhou dobu se totiţ běţně stávalo, ţe zákazním poţadoval odstranění katalyzátoru, který 

je na jeho vozidle nefunkční a vlastně je i k ničemu. Velice špatně jsme vysvětlovali účel 

katalyzátoru, ale téměř vţdy se toto vysvětlování míjelo účinkem a zákazníci odjíţděli 

k tzv. ,,garáţovým mechanikům“, kteří věděli jak vozidlo ,,snadno opravit“ a za relativně 

nízkou cenu pouţili pouze obal katalyzátoru a nejdůleţitější vnitřní část, kterou tvoří 

především aktivní hmota např. z Platiny odstranili a z katalyzátoru zbyla vlastně pouze 



Bc. Vladimír Jošek: Ekonomické zvýhodnění provozovatelů katalyzátorů v  ČR a zahraničí 

2011  4 

trubka, jíţ pouze proudí výfukové plyny bez jakékoliv moţnosti chemické úpravy. Řešení 

velice rychlé, jednoduché a laciné, ale důsledek uţ ani jedna ze zúčastněných stran 

nechtěla domýšlet. Navíc pro toto řešení mluví i další skutečnost. Hlavní nevýhodou 

katalyzátoru je zvýšení protitlaku ve výfukovém systému a tím pochopitelně sníţení 

výkonu motoru. Dále se ve vozidlech vybavenými katalyzátory nesmí pouţívat olovnatý 

benzín, protoţe by došlo k zanášení aktivních ploch katalyzátoru a tím k sníţení jeho 

účinku tzv. ,,otrávení“ katalyzátoru. To jsou důvody, které zákazníkům jenom nahrávaly 

a utvrzovaly je, ţe jejich rozhodnutí je správné. Navíc velice často padá názor, ţe se to dá 

vţdy nějak obejít a smutné je to, ţe mnohdy se to povede.  

K určitým změnám došlo díky úpravě legislativy v oblasti měření emisí a tím 

i v konstrukci spalovacího procesu v současných motorech. Vezměme jen vývoj 

samotných katalyzátorů. Zavedení předpisu EURO 2 od 1. 1. 1996 se podstatně zpřísnily 

emisní limity ve státech řídících se předpisy EHK. Následně pak od 1. 1. 2000 EURO 3, 

1. 1. 2005 EURO 4 a posléze i EURO 5. Tyto skutečnosti vţdy s největší tvrdostí dopadají 

na řadové motoristy, majitele motorových vozidel, kteří jiţ musejí mnohem důkladněji 

nechat připravovat svá motorová vozidla na pravidelnou kontrolu ve stanici měření emisí. 

Je smutné, ţe však v naší republice nebyl zcela jasně přijat dokument o metodice 

provádění pravidelných kontrol na SME. Vţdyť jak jiţ bylo zmíněno, všechna vozidla 

vyrobená po 1. 1. 2000 musí být vybavena systémem tzv. palubní diagnostiky známou 

pod označením OBD. I přes skutečnost, ţe Česká republika jako stát Evropské unie 

v tomto případě nepřejal metodiku, která je zcela běţně pouţívaná ve většině zemí EU. 

Jedná se o skutečnost, ţe všechna vozidla schválená pro provoz na pozemních 

komunikacích ČR jsou vybavena tzv. diagnostickou zásuvkou, přes kterou se v případě 

servisních prohlídek běţně zjišťují závady uloţené v paměti závad, ale kde je moţné 

okamţité zjištění momentálního stavu a okamţitých hodnot. Je smutné, ţe naše legislativa 

na tuto skutečnost nebere ohled a ani podle posledních informací získaných z Ministerstva 

dopravy ČR se s touto změnou týkající se metodiky a způsobu měření stále nepočítá. 

Tyto skutečnosti mne vedly k rozhodnutí, zmapovat v rámci své diplomové práce 

problematiku pouţití katalyzátorů a ostatních s tím spojených souvislostí nejen 

v motorových vozidlech, tedy po stránce technické, ale i z pohledu legislativního a pokusit 

se eventuelně nalézt rezervy či srovnat jak je tomu jinde v rámci EU. Tedy řízení 

spalovacího procesu, samotné měření v rámci stanic měření emisí, ale taktéţ ekonomické 
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aspekty v rámci této problematiky, které se vlastně ani moc neuvádějí a není na ně 

poukazováno, coţ je asi chybou. 

2. Vyhodnocení katalyzátorů 

Cílem této práce je zaměřit se nejenom na všeobecně známé záporné stránky 

katalyzátorů, ale především zmapovat skutečnosti, které nejsou v motoristické veřejnosti 

v popředí zájmu. 

V této části bych se chtěl zaměřit na jiţ zmíněné otázky ,,Proč katalyzátor a zda ano 

či ne“. 

Jak uţ bylo zmíněno, velice často se vnucuje otázka nutnosti katalyzátoru 

v současných  motorových vozidlech a zda se nejedná o záleţitost prosazenou díky 

ekologické lobby? Navíc všeobecně známý fakt, ţe katalyzátory sniţují výkon motoru 

vozidla, často nahrává skutečnosti, ţe se jedná o podloţenou myšlenku. A tak se pokusím 

tyto myšlenky vyvrátit na podkladě faktů.  

Od roku 1952 víme, jak je to s vlivem emisí motorových vozidel vzhledem 

k ultrafialovému záření slunečních paprsků. Snad kaţdému rozumnému člověku je dobře 

znám fakt, ţe exhalace vycházející z výfuku motorového vozidla nejen, ţe nejsou nic 

příjemného, ale především se jedná o velice silně škodlivé látky mající zcela nepochybně 

neţádoucí vliv na zdraví člověka a v jeho důsledku i ţivotní prostředí. Je tedy zcela jasné, 

ţe tam, kde je zvýšený stupeň motorizace, zákonitě dochází k podstatně vyšší hladině 

škodlivých emisí v ovzduší a častějšímu vzniku a přetrvávání smogových situací. Proto je 

nutné v civilizované společnosti přijímat a respektovat byť nepopulární opatření určená ke 

sniţování emisních limitů ve výfukových plynech motorových vozidel. Jak tyto emisní 

limity však sniţovat? Odpovědí začaly být katalyzátory současně s řízeným spalováním. 

Hned v prvopočátcích to byly oxidační katalyzátory, pracující s přídavným vzduchem, 

který působí na škodliviny a právě vlivem tohoto přídavného vzduchu je podstatně sniţuje, 

zejména tedy oxid uhelnatý – CO. V současnosti je tento typ katalyzátoru pouţíván pouze 

u starších typů záţehových motorů, kde s úspěchem vyhovuje stanoveným emisním 

limitům u těchto motorů, ale nelze s nimi kalkulovat do podmínek motorů, které jsou 

uváděny na trh v současnosti 
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2.1 Ekonomické hledisko  

2.1.1 Pohled na skutečnost  

Ekonomické hledisko problematiky katalyzátorů se více či méně zaměřovalo pouze 

na skutečnost výdajů neţ na stránku přínosů. Katalyzátor jako součást sniţující výkon 

motoru, zvyšující spotřebu, ale přínos vlastně ţádný. Vzhledem ke skutečnosti ochrany 

ţivotního prostředí je prostě nutnost. A zde si opravdu málokdo uvědomuje, co by vlastně 

katalyzátory v součinnosti s měřením emisí motorových a přípravy na toto měření vozidel 

mohly přinést. Je smutné, ţe tento ekonomický pohled si zřejmě dostatečně neuvědomují 

ani příslušná ministerstva (Financí, Dopravy a Průmyslu). V současné době totiţ 

v souvislosti s provozem motorových vozidel a jejich kontrolou platí v České republice 

zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

a vyhláška Ministerstva dopravy č. 302/2001 o měření emisí výfukových plynů 

motorových vozidel. Na základě těchto dvou právních norem by bylo moţné docílit 

zvýšení finančního obratu pro firmy zabývající se výrobou a prodejem např. autodílů 

a v jejichţ důsledku zákonitě i přínosu pro státní rozpočet ČR. 

Tabulka č.1 Prodej katalyzátorů pro potřeby opravárenství (Zdroj: AUTO KELLY) 

 

Uni katalyzátor - univerzální katalyzátor, pouţitelný dle zdvihového objemu 

motoru 

OBD katalyzátor - katalyzátor odpovídající normě OBD, náhrada za originální díl  

Pro informaci uvádím příklady cen katalyzátorů firmy BOSAL několika běţných 

vozidel v síti prodejen AUTO KELLY: 
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Tabulka č. 2 Ceny katalyzátorů (Zdroj: AUTO KELLY) 

Vozidlo Palivo 
Cena 

s DPH 

DPH 

20% 

ŠKODA Octávia 1.6i MPi BA 10 140,- 1 690,- 

ŠKODA Octávia 1.9 TDi NM 5 748,- 958,- 

ŠKODA Fabia 1.4 MPi BA 13 596,- 2 266,- 

FORD Fiesta V. 1,3 i BA 5 766,- 961,- 

FORD Focus II 1,8 TDi NM 13 428,- 2 238,- 

OPEL Astra G 1,6 16V BA 14 643,- 2 441,- 

NISSAN Almera 1,5 BA 10 144,- 1 691,- 

Navíc je naše republika tranzitním státem, coţ by jistě vedlo k dalším finančním 

přínosům. Vţdyť řada kamionů, které projíţdějí, má např. technickou závadu, kterou je 

nutné řešit prostřednictvím servisních opraven. Ţe se v případě oprav nákladních 

automobilů nejedná o zrovna malé částky, je asi kaţdému zřejmé. Důsledným vyuţíváním 

kontrolního mechanismu (Dopravní policie ČR, Celní správa) v technické oblasti podobně 

jako je tomu např. v jiných státech EU by se velice brzy dosáhlo finančního navýšení, 

protoţe v případě zjištění technického problému jako je např. zvýšená kouřivost motoru by 

tyto orgány měli moţnost vozidlo zadrţet, nařídit opravu odbornou servisní organizací a aţ 

na základě protokolu o provedené opravě by bylo vozidlo moţno pouţít k provozu 

na pozemních komunikacích ČR. Tato praxe je zcela běţná např. v SRN, Rakousku 

a dalších státech směrem na západ od našich hranic. Ţádný kontrolní orgán neřeší, zda-li 

má řidič prostředky na opravu či ne, ale zadrţí doklady od vozidla a nařídí opravu 

v autorizovaném servisním středisku, kde teprve po ukončení opravy a pochopitelně 

zaplacení vydá doklady od vozidla zpět. Je pochopitelné, ţe čím delší dobu je vozidlo 

zadrţováno v příslušné servisní organizaci nebo na záchytném parkovišti, tím více se 

zvyšují náklady. Pochopitelně zisk je z práce i materiálu a ani jedna z uvedených poloţek 

není v případě nákladního automobilu zanedbatelná. Na straně druhé je tomu obdobně 

i u osobních a uţitkových automobilů. Vţdyť řada vozidel s registrační značkou České 

republiky byla v SRN či Rakousku popsaným způsobem zadrţena a jejich majitelé měli 

na výběr ze dvou moţností. Oprava v cizí zemi či odvoz poškozeného vozidla 
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prostřednictvím odtahové sluţby. A opět se nejedná o malé finanční náklady. Nechci, aby 

uvedené působilo snad jako nějaká honba na řidiče z jiných zemí, ale myslím, ţe lze najít 

v tomto případě shodu ekologického pohledu s pohledem ekonomickým.  

Tuto problematiku se pokoušela zapracovat do příslušných legislativních norem 

celá řada odborníků zaobírajících se touto problematikou. Jednou z nich je např. skupina 

pracovníků firmy IHR Technika s.r.o. Kosmonosy vedená p. Liborem Fleischhansem, 

předním diagnostikem. Není bez zajímavosti, ţe se pokoušeli na výše uvedené skutečnosti 

upozornit ve snaze zapůsobit na příslušné legislativce (poslední jednání vedená s poslanci 

parlamentu ČR proběhla v polovině března letošního roku). Avšak zkostnatělost v této 

oblasti vede po celé roky k nepochopení a finance unikají jinam, neţ do státní pokladny. 

Vezměme jednoduchý příklad a to pouze ceny za měření emisí. 

Tabulka č.3 Ceny za měření emisní kontroly v Kč včetně DPH 

(Zdroj: SME Praha-Chodov) 

 

Uvaţujme, ţe na základě zákona č. 56/2001 Sb. se musí kaţdé motorové vozidlo 

podrobit technické kontrole s tím, ţe před touto kontrolou má za povinnost provedení 

emisní prohlídky na stanici měření emisí, která rozhodne o jeho způsobilosti vzhledem 

k předepsaným emisním limitům. Pokud budeme kalkulovat pouze s daní z přidané 

hodnoty ve výši 20% dostáváme se k číslům (viz. tabulka) které, je moţné téměř vţdy ještě 

povýšit o částku za výměnu např. vzduchových a palivových filtrů a pochopitelně částku 

za úkon výměny. A zde je nutné si uvědomit, ţe téměř vţdy před samotnou emisní 

zkouškou se provádějí servisní úkony předepsané výrobcem vozidla. Mimo jiţ zmíněné 

kontroly, ale častěji výměny např. vzduchových a palivových filtrů se často dále jedná 

např. o zapalovací svíčky, chemické či ultrazvukové čištění palivového systému. Toto jsou 
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další finance vydané zákazníkem v souvislosti s přípravou vozidla, které jsou v prvé řadě 

zdaněny DPH a posléze i dalšími daněmi. 

Tabulka č.4 Ceny ME a částka DPH za ME 

(Zdroj: SME Praha - Chodov et autor) 

Druh paliva 
Cena za ME 

(Kč) 

    DPH  20% 

(Kč) 

Benzinový 

pohon 
450 90 

Naftový pohon 700 140 

LPG pohon 850 170 

Revize LPG 360 72 

2.1.2 Daňové zvýhodnění 

V řadě zemí na západ od hranic České republiky je zcela běţné zvýhodnění vozidel, 

která produkují niţší emisní hodnoty, neţ které jsou momentálně předepsány zákonnými 

normami. Jedná se především o pojišťovací ústavy, které svým klientům na tato moderní 

vozidla poskytují slevy z pojistného. Smutnou skutečností je fakt, ţe na pojišťovacím trhu 

v České republice není ani jeden pojišťovací ústav, který by podobnou výhodu svým 

klientům nabízel. Na základě dotazů u České pojišťovny, pojišťovny Kooperativa, Allianz, 

Uniqa, Direct, Generali a Česká podnikatelská pojišťovna mi bylo sděleno, ţe zatím s touto 

skutečností ani v nejbliţší době nepočítají. 

Proto jediná moţnost finančního zvýhodnění je pouze pro vozidla podnikatelských 

subjektů a to na základě zákona č. 16/1993 Sb. O dani silniční, který v §6 odst. 6 a 7 uvádí 

následující: 

„Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel sniţuje o 48 % po dobu následujících 

36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících 

dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních 

měsíců. Nárok na příslušné sníţení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé 

registrace vozidla a končí u téhoţ vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně 

provozovatele vozidla s nárokem na sníţení sazby daně lze u nového provozovatele 

uplatnit příslušné sníţení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny 

provozovatele v technickém průkazu. U téhoţ vozidla se nepouţije současně sníţení sazby 
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daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5. Sníţení sazby daně se nevztahuje 

na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichţ provozovatelem byla do té doby Armáda 

České republiky“. 

U vozidel dovezených ze zahraničí prokáţe poplatník daně nárok na sníţení sazby 

daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, 

vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem 

na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichţ je první registrace 

zaznamenána. 

Je smutné, ţe neexistují ţádná daňová zvýhodnění pro fyzické osoby, v jejichţ 

vlastnictví jsou soukromá motorová vozidla, aby právě i tyto subjekty byly státem či jiţ 

zmiňovaným pojišťovacím ústavem stimulovány k vlastnictví moderního motorového 

vozidla. Je to moţná i téma na zamyšlení, protoţe vzpomeneme li na státem zavedené 

šrotovné, tak bylo zcela zřejmé, ţe vzrostla poptávka a prodej nových automobilů a v jeho 

důsledku nejen, ţe zmizela z našich silnic řada automobilových vraků, ale finanční přínos 

v podobě DPH nebyl zrovna zanedbatelný, kdyţ v nejlacinější kategorii okolo 200 000,- 

Kč představuje zmíněná DPH částku 40 000,- Kč z jednoho vozidla. Byť stát vkládal svůj 

příspěvek v částce 30 000,- Kč, výsledný efekt byl v kaţdém případě přínosem pro státní 

pokladnu. Bohuţel konkrétní čísla vzhledem ke stanoviskům jednotlivých politických stran 

se nepodařilo získat, protoţe i názory ekonomů na zavedení šrotovného se různily. 

Vývoj a výroba nových motorů produkujících niţší emise je však podle 

automobilek velmi nákladná záleţitost. Jednou z cest jak podpořit vývoj ekologických 

motorů jsou daňové a jiné úlevy a to nejen pro ekologicky smýšlející majitele motorových 

vozidel. Tento fakt by měla zváţit příslušná ministerstva. Většina výrobců je toho názoru, 

ţe zavedení nových emisních norem Euro bude vést k růstu cen nových automobilů, ale 

tento argument nemusí být aţ tak obávaný. Podíváme li se, jakým způsobem ceny nových 

a tedy i ekologických automobilů šly směrem dolů, tak je jasné, ţe rezervy u výrobců se 

jistě najdou. V neposlední řadě snad ještě je vhodné vzpomenout fakt, ţe katalyzátory 

a lambda sondy (kyslíková čidla), tedy součásti, které ovlivňují přímo ekologickou sloţku, 

bývaly zařazeny do niţší daňové skupiny DPH, ale cca před 5 lety i toto zvýhodnění padlo 

a jsou dnes ve 20% DPH. 
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2.1.3 Závěrečný pohled na ekonomický přínos katalyzátorů 

Tento pohled názorně poukazuje, ţe z hlediska státu není vlastně ţádná pobídka, 

která by nutila běţného motoristu, aby se více zabýval touto problematikou, protoţe jej 

vlastně nic nenutí a ať dělá, co dělá, výsledný efekt s výjimkou podnikatelského subjektu 

je vlastně nulový. 

Ekonomický pohled lze rozdělit do dvou skupin: 

a) z hlediska provozovatele 

b) z hlediska státu 

Z uvedených skutečností je patrný fakt, ţe to co provozovatel motorového vozidla 

opatřeného katalyzátorem vydá, tak určitá poměrná část se objeví jako příjmová sloţka 

v hledisku stát, respektive ve výběru daní. 

2.2 Environmentální hledisko 

Značně diskutovaná oblast, o níţ jiţ bylo napsáno s úvodu, která má za úkol reálný 

pohled na ţivotní prostředí. Není snad člověka, který by tvrdil, ţe výfukové plyny nemají 

ţádný negativní vliv na ţivotní prostředí či zdraví člověka. Všichni víme, ţe na znečištění 

ovzduší se mimo jiné z velké části podílejí i produkce výfuků motorových vozidel, které 

uţ tak silně zatíţenému ovzduší exhalacemi ještě přitěţují. Známé dlouhodobé smogové 

situace na Ostravsku, ale i severních Čechách v období podzimu a pak i konce zimy, 

způsobují obyvatelům těchto regionů značné dýchací obtíţe, které se ještě vlivem 

motorizace zhoršují. Řešení této problematiky je dlouhodobou záleţitostí a jak uţ jsem 

zmiňoval v oblasti motorizace, tedy produkování výfukových plynů se stalo nutností. 

V současnosti není moţné schválit do provozu motorové vozidlo, jehoţ součástí by i přes 

systém řízeného spalování nebyl minimálně jeden katalytický konvertor, tedy katalyzátor, 

přes který jsou vedeny veškeré výfukové plyny.  

2.2.1 Katalyzátor výfukových plynů 

Katalyzátor sniţuje mnoţství škodlivin ve výfukových plynech tím, ţe usnadňuje 

chemické reakce látek v nich obsaţených. Donedávna se katalyzátor pouţíval pouze 
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u záţehových motorů, ovšem s nástupem platnosti přísnějších emisních norem (Euro 4 

a vyšších) našel uplatnění i u vznětových motorů jako součást systému. 

 

Obrázek 1: Řez třícestným katalyzátorem 

(Zdroj: USMD Praha Klíčov) 

2.2.2 Složení výfukových plynů 

Hned na úvod je nutné podotknout, ţe v případě spalování paliva se vţdy snaţíme 

o co nejdokonalejší spalování. Hoření ve spalovacím motoru je poměrně sloţitý děj, který 

je ovlivňován mnoha faktory. Při spalování uhlovodíkového paliva (benzin, nafta) se 

vzduchem vzniká při dokonalém hoření oxid uhličitý CO2 a voda H2O. Dokonalého 

spalování je však za běţných podmínek prakticky nemoţné dosáhnout. Vlivem 

nedokonalého spalování a jiných faktorů je ve spalinách přítomný také oxid uhelnatý CO, 

vodík H2 a nespálené uhlovodíky HC. Protoţe vzduch pouţitý při spalování obsahuje také 

dusík N, bude i on a jeho oxidy NOx produktem jeho hoření. U vznětových motorů 

uvaţujeme stejné sloţky tedy CO, HC i NOx, poslední z nich v řádově vyšších 

koncentracích neţ motor záţehový a navíc k tomu musíme připočítat emise pevných částic, 

které jsou jednou z hlavních škodlivin vznětových motorů. Zde však naráţíme v technické 

praxi na nutnost ochrany přístrojové techniky (optimetru) před vnikáním pevných částic 

instalací odpovídajících filtrů. Je zde nutné měření kouřivosti. Hodnotu kouřivosti máme 

stanovenou výrobcem motoru a můţeme ji nalézt např. na štítku nebo v dokumentaci 

k vozidlu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%BEehov%C3%BD_motor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Emisn%C3%AD_normy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzn%C4%9Btov%C3%BD_motor
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Ještě neţ přikročíme k jednotlivým sloţkám výfukových plynů, je nutné se zmínit 

o několika důleţitých pojmech ovlivňující spalovací proces a tedy i produkci emisí 

ve výfukových plynech. 

 

Obrázek 2: Pohled na plyny z výfuku vozidla 

(Zdroj: USMD Praha Klíčov) 

2.2.2.1 Objemová koncentrace (zkráceně jenom koncentrace) 

Vyjadřuje podíl konkrétní sloţky spalin v celkovém mnoţství spalin, vyjadřuje se 

většinou v procentech nebo v případě velmi nízkých koncentrací v ppm (10 000 ppm = 

1 %). 

2.2.2.2 Součinitel přebytku vzduchu – lambda 

Vyjadřuje podíl vzduchu a paliva ve směsi určené ke spalování. Pro dokonalé 

shoření daného mnoţství paliva je potřebné přesně stanovené mnoţství vzduchu. Je li tento 

poměr dodrţen, je součinitel lambda roven 1, takové směsi říkáme stechiometrická. 

2.2.2.3 Stechiometrický poměr 

Pokud je vzduchu přebytek, je součinitel lambda větší neţ 1, je li vzduchu dodáno 

méně, neţ je potřeba, je hodnota součinitele lambda menší neţ jedna. U záţehových 

motorů je tento součinitel roven přibliţně 1, u vznětových motorů musí být větší neţ 1 

(obvykle 1,3 – 1,5) jinak by docházelo k vysoké tvorbě sazí.  
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2.2.2.4 Emise výfukových plynů 

Díky vzrůstajícím exhalacím v hustě obydlených oblastech a nově zaváděným 

ekologickým daním jsou emise výfukových plynů pozorně sledovanou veličinou. Dnes jiţ 

většina výrobců automaticky udává hodnotu CO2 v technických datech ke kaţdému vozu, 

protoţe se jedená o plyn, který největší měrou se podílí na spalinách. Oxid uhličitý bohuţel 

není jedinou sloţkou výfukových plynů, které další zplodiny vycházejí z výfuku? 

Aby mohl být automobil homologován, musí plnit řadu norem, mezi jinými 

i důleţitou emisní normu. Emisní norma určuje mnoţství spalin, které automobil můţe 

vypouštět do ovzduší. V České republice upravuje tyto hodnoty zákon č. 56/2001 Sb. 

Ve znění pozdějších předpisů. Tyto předpisy vycházejí z norem Evropské hospodářské 

komise EHK a Evropského společenství (ES). Jako souhrnné označení norem emisních 

předpisů se pouţívá označení EURO + číslo normy, například v současné době platné 

EURO 5. Díky těmto normám se v Evropě daří sniţovat emise např. CO2. Od roku 

1995 do roku 2003 klesly emise CO2 ze 186 na 164 g/km. Evropská hospodářská komise 

by ráda dosáhla všeobecného průměru 120 g/km do roku 2012. Většina výrobců je toho 

názoru, ţe zavedení nových emisních norem Euro bude vést k růstu cen nových 

automobilů. Na druhou stranu zavedení nové normy Euro 5 sníţilo mnoţství sazí 

u vznětových motorů proti Euro 4 pětinásobně. Zajímavostí je, ţe aktuálně platná norma 

Euro 5 povoluje o 97% méně sazí neţ patnáct let stará norma Euro 1. 

http://cs.autolexicon.net/articles/emisni-norma-euro
http://cs.autolexicon.net/articles/emisni-norma-euro
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Tabulka 5 Vývoje emisních limitů 

(Zdroj USMD-DEKRA) 

Rok/norma   CO (g/km)   
NOx 

(g/km) 
  

HC + NOx 

(g/km) 
  

HC 

(g/km) 

PČ 

(g/km) 

1992 I 3,16 3,16  -   -  1,13 1,13  -  0,18 

1996 II 2,2 1  -   -  0,5 0,7*  -  0,8** 

2000 III 2,3 0,64 0,15 0,5  -  0,56 0,2 0,005 

2005 IV 1 0,5 0,8 0,25  -  0,3 0,1 0,025 

2009 V 1 0,5 0,6 0,18  -  0,23 0,1 0,005 

2015 VI 1 0,5 0,6 0,8  -  0,17 0,1 0,005 

2.2.2.5 Sledované emisní sloţky: 

CO – bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, lehčí neţ vzduch, nedráţdivý, 

výbušný; oxid uhelnatý se váţe na hemoglobin (krevní barvivo) 200–300 krát rychleji neţ 

kyslík, který je tímto způsobem vytěsňován, tím je zabráněno přenosu vzduchu z plic 

do tkání – je jedovatý. Vzniká při nedokonalém spalování uhlovodíků. V normálních 

koncentracích v ovzduší poměrně brzo oxiduje na oxid uhličitý CO2. 

CO2 – bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu; není jedovatý, ale zvyšuje účinky CO 

a podílí se na vzniku skleníkového efektu. Emisní norma EURO nelimituje mnoţství CO2. 

HC – nespálené uhlovodíky, obsahují karcinogenní aromáty, jedovaté aldehydy 

a nejedovaté alkany a alkeny, plus další sloţky. Vznikají v průběhu spalování, pokud není 

dostatečný přísun kyslíku nebo je příliš chudá směs a obsah válce dostatečně neprohoří. 

Na slunečním světle reagují s oxidy dusíku a vytvářejí látky dráţdící sliznici. V létě se tyto 

látky podílejí na vniku jedovatého přízemního ozónu. 

NOx – oxidy dusíku mají podobné účinky jako CO, NO2, napadají plíce a sliznice. 

Vznikají v motoru za vysokých teplot a tlaků během hoření při nadbytku kyslíku. Některé 

oxidy dusíku jsou zdraví škodlivé! Opatření vedoucí ke sniţování spotřeby paliva mohou 

vést ke zvýšení podílu oxidů dusíku ve výfukových plynech, neboť účinnější spalování 

vede k vyšším teplotám spalování. Často se stává, ţe „ekologický“ turbodiesel má sice 
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nízké emise CO2, ale díky nadměrné produkci NOx dosahuje pouze emisní normy Euro 

4. Řešení redukce oxidů dusíku je například aditivum AdBlue. 

SO2 – páchnoucí, bezbarvý plyn, napadá sliznici a plíce. 

Pb – olovo je jedovatý těţký kov, dnes je palivo u čerpacích stanic běţně k dostání 

pouze bez olova, mazací vlastnosti olova jsou nahrazeny aditivy. 

PM (Saze) – PM (Particulate Matter) částice sazí, způsobují mechanické dráţdění, 

fungují jako nosiče karcinogenů a mutagenů. 

2.2.2.6 Další emisní sloţky: 

N2 – dusík je nehořlavý, bezbarvý nejedovatý plyn bez zápachu. Dusík je hlavní 

součástí vzduchu, který dýcháme (78% N2, 21% O2, 1% ostatní plyny). Převáţná část 

dusíku se po skončení spalovacího procesu vrací ve výfukových plynech zpět do ovzduší. 

Malá část reaguje s kyslíkem a vznikají oxidy dusíku NOX. 

O2 – kyslík je bezbarvý, nejedovatý plyn bez chuti a zápachu. Je nezbytný 

pro proces spalování. 

H2O – voda ve formě vodní páry, je nasávána spolu se vzduchem 

Před čtvrtstoletím motoristé právem slavili vítězství nad prudce jedovatým oxidem 

uhelnatým (CO). K vítězství jim pomohl katalyzátor. Po masovém zavedení katalyzátorů 

měnících jedovatý CO na „pouze“ nedýchatelný oxid uhličitý (CO2) se podstatně sníţilo 

riziko otrav výfukovými plyny v uzavřené garáţi. Časem se však dostal i CO2 na pranýř 

jako jedna z hlavních příčin skleníkového efektu, respektive globálního oteplování. 

CO2 je v současné době pojem skloňovaný snad ve všech pádech, je však často 

zaměňován s pojmem emise výfukových plynů, coţ není zcela správně, jelikoţ sloţek 

výfukových plynů je mnohem více. V posledních letech se výrobci automobilů předhánějí 

ve sniţování produkce oxidu uhličitého, řidiči začínají myslet „zeleně“ a v řadě států běţí 

vládou podporované programy propagující ekologická vozidla. Oxid uhličitý se stal 

fenoménem dnešní doby. Co všechno o něm ale víme? (Školení techniků SME, USMD 

2007) 

Moţná by bylo vhodné si poloţit pár základních otázek a odpovědí, které souvisejí 

s CO2. 

http://cs.autolexicon.net/articles/bluetec
http://cs.autolexicon.net/articles/katalyzator
http://cs.autolexicon.net/articles/emise-vyfukovych-plynu
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Co je vlastně CO2 a škodí jeho vdechování zdraví? 

Molekula oxidu (postaru kysličníku) uhličitého představuje sloučeninu dvou atomů 

kyslíku a jednoho uhlíku. Vzniká při spalování uhlovodíkových paliv, ale i při obyčejném 

dýchání. Jedná se o plyn bez barvy chuti i zápachu. Na rozdíl od CO (oxid uhelnatý) CO2 

není jedovatý. 

Jak spočítám emise CO2 u svého starého automobilu? 

Ač to pro mnohé můţe znít překvapivě, emise CO2 lze spočítat velmi jednoduchým 

přibliţným výpočtem. Pokud znáte průměrnou spotřebu na 100 km, vynásobte litry 

benzínu koeficientem 23,69 (pro naftu 26,58) vyjde vám produkce CO2. Např.: sedmi 

litrům benzínu tudíţ odpovídá 166 g CO2 na km. 

Jak se podílí doprava na produkci CO2? 

Doprava se na celkové produkci CO2 podílí asi jen 13ti procenty! V porovnání 

s průmyslem a zemědělstvím se nejedná o zásadní podíl. Přesto je vyvíjen enormní tlak 

na výrobce automobilů, aby sníţili produkci CO2. 

První norma zabývající se mnoţstvím výfukových zplodin vznikla v Kalifornii 

v roce 1968, ale první katalyzátor se objevil v USA aţ v roce 1975 u automobilky 

CADILAC (jednalo se o oxidační katalyzátor) a o rok později opět u téţe automobilky byl 

představen katalyzátor řízený. Na starém kontinentu začala platit první emisní norma aţ 

v roce 1971 – EHK 15. První Euro se objevilo v roce 1992. Od té doby téměř pravidelně 

kaţdé čtyři roky vyjde nová emisní norma Euro. Čím vyšší číslo tím větší přísnost normy. 

V roce 2009 vstoupila v platnost Euro 5 a od září 2014 nastoupí Euro 6.  

Jak zjistím, jakou normu můj motor splňuje 

V českém technickém průkazu zatím přímo uvedenou normu Euro nenajdete. 

Najdete zde však údaj o normě EHK (např. Euro 3 = EHK 83.05). Normu Euro pouţívají 

pouze země Evropské unie, ale Česká republika do EU vstoupila aţ v roce 
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2003. V Německu je situace daleko jednodušší. Emisní normu, kterou motor splňuje, 

najdete přímo v technickém průkazu. 

Platí Euro 5 i pro nákladní automobily? 

Stejně jako vozidla i emisní norma Euro je rozdělena na kategorie. Normy 

pro osobní vozidla a lehké uţitkové automobily jsou číslovány arabskými číslicemi. 

Pro těţká nákladní auta a autobusy se pouţívají římské číslice. (Školení techniků SME, 

USMD 2007) 

2.2.3 Metodika měření emisí motorových vozidel 

Silniční motorová vozidla evidovaná v České republice podléhají dle §41 zákona 

č. 56/2001 Sb. (226/2006 Sb.) o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích pravidelnému měření emisí. (mimo motocykl jehoţ provozní hmotnost je 

niţší neţ 400 kg). Tuto sluţbu nutnou před provedením pravidelné technické prohlídky 

provádějí Stanice měření emisí podle metodického předpisu, který je obsaţen ve vyhlášce 

Ministerstva dopravy č. 302/2001 Sb. O technických podmínkách a měření emisí. 

Měřením emisí se rozumí kontrola technického stavu částí silničního motorového 

vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových 

plynech, změření hodnot parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního 

motorového vozidla, jejich seřízení a případné odstranění zjištěných závad. 

2.2.3.1 Jednotlivé kroky měření  

(1) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru 

a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, se 

u silničních motorových vozidel se záţehovými motory s neřízenými emisními systémy, 

včetně systémů s neřízenými katalyzátory, rozumí  

a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů 

a znečišťování prostředí,  
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b) kontrola parametrů základního seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu 

při volnoběhu a při zvýšených otáčkách, včetně měření obsahu oxidu uhelnatého 

ve výfukovém plynu při současném měření obsahu nespálených uhlovodíků.  

(2) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru 

a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech u silničních 

vozidel se záţehovými motory s řízenými katalytickými systémy se rozumí  

a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů 

a znečišťování prostředí,  

b) kontrola funkce řídicího systému motoru,  

c) kontrola obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém plynu při volnoběhu 

a při zvýšených otáčkách a kontrola hodnoty součinitele přebytku vzduchu lambda 

ve zvýšených otáčkách u motoru zahřátého na provozní teplotu.  

(3) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru 

a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, se 

u silničních motorových vozidel se záţehovými motory s řízenými katalytickými systémy 

a systémem palubní diagnostiky EOBD rozumí  

a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů 

a znečišťování prostředí,  

b) kontrola funkce řídicího systému EOBD,  

c) kontrola obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém plynu při volnoběhu 

a při zvýšených otáčkách a kontrola hodnoty součinitele přebytku vzduchu lambda 

ve zvýšených otáčkách u motoru zahřátého na provozní teplotu.  

(4) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru 

a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech se 

u silničních vozidel se vznětovými motory rozumí  

a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů 

a znečišťování prostředí,  

b) kontrola seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu, zejména volnoběţných 

a maximálních otáček; u motorů s řízeným emisním systémem i kontrola funkce řídicího 

systému motoru,  

c) změření kouřivosti metodou volné akcelerace.  
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(5) Před měřením emisí se kontrolují doklady registrovaného vozidla a osvědčení 

o měření emisí. Ověřují se identifikační údaje vozidla a motoru, homologační štítky 

a správnost údajů o měření emisí.  

(6) Měření emisí se provádí pomocí metod a pouţitím přístrojů a zařízení 

stanovených prováděcím právním předpisem. Přístroje pro měření emisí, stanovené 

prováděcím právním předpisem, schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených 

pověřenou zkušebnou. Přístroje musí být metrologicky navázány. Měřením emisí se 

rozumí kontrola technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru 

a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření 

hodnot parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla, 

jejich seřízení a případné odstranění zjištěných závad.  

a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů 

a znečišťování prostředí,  

b) kontrola seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu, zejména volnoběţných 

a maximálních otáček; u motorů s řízeným emisním systémem i kontrola funkce řídicího 

systému motoru,  

c) změření kouřivosti metodou volné akcelerace.  

(5) Před měřením emisí se kontrolují doklady registrovaného vozidla a osvědčení 

o měření emisí. Ověřují se identifikační údaje vozidla a motoru, homologační štítky 

a správnost údajů o měření emisí.  

(6) Měření emisí se provádí pomocí metod a pouţitím přístrojů a zařízení 

stanovených prováděcím právním předpisem. Přístroje pro měření emisí, stanovené 

prováděcím právním předpisem, schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených 

pověřenou zkušebnou. Přístroje musí být metrologicky navázány. Měřením emisí se 

rozumí kontrola technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru 

a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření 

hodnot parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla, 

jejich seřízení a případné odstranění zjištěných závad.  
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2.2.4 Měřící zařízení pro záţehové motory 

Pro měření emisí výfukových plynů záţehových motorů se pouţívají analyzátory 

výfukových plynů schválené Ministerstvem dopravy ČR na základě vyhlášky č. 302/2001 

Sb. Seznam těchto analyzátorů je zveřejňován ve Věstníku MD ČR. 

Obrázek 3: Čtyřsloţkový analyzátor TECNOTEST 488 s vestavěnou tiskárnou 

(Zdroj: UNIVER Turnov) 

2.2.4.1 Stavba a funkce čtyřsloţkového infraanalyzátoru výfukových plynů 

Přístroj se člení do následujících skupin:  

 cesta plynu včetně snímačů  

 elektronické obvody ke zpracování naměřených hodnot  

 výpočtu lambdy a zobrazení  

 tiskárna naměřených hodnot  

 sériové rozhraní pro motortester  

 snímač otáček  

 snímač teploty  

Měřené výfukové plyny se přes výfukovou sondu pomocí membránového čerpadla 

nasávají z výfuku vozidla a vedou se přes hrubý filtr (v hadici) a kondenzační filtr 

ve vodním odlučovači. Zde se odděluje nasátá kondenzovaná voda a hrubé nečistoty. 

Magnetický ventil přepíná vstup z plynu na vzduch, kdyţ přístroj provádí automatickou 

kalibraci. Bezpečnostní filtry před vstupy vzduchu a plynu chrání měřicí komoru 

před pronikáním pevných částic. Rovněţ zabraňují pronikání vody. Eventuálně nasátá voda 

se automaticky vylučuje z hadice na zadní straně přístroje. Tlakovým spínačem se sleduje, 

aby bylo nasáváno vţdy dostatečné mnoţství plynu. Tryska v pojistné nádobě působí 
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vzestup tlaku na výstupu čerpadla, coţ přivádí do chodu tlakový spínač. Kdyţ se cesta 

plynu přeruší, vypadne tlakový spínač a chybové hlášení ukáţe obsluze chybnou funkci. 

 

Obrázek 4: Schéma čtyřsloţkováho infraanalyzátoru výfukových plynů 

(Zdroj: BOSCH ČR) 

U měření emisí naftových motorů se dnes pouţívá výhradně měření pomocí 

kouřoměru neboli opacimetru. Ten měří průchodnost světelného paprsku skrze sloupec 

výfukových plynů a na základě získaných výsledků pak lze usuzovat i na potencionální 

závady motoru. Dřívější metoda pomocí filtrace jiţ dnes nevyhovuje svou přesností. 

2.2.5 Měření kouřivosti vznětových motorů  

Vyhláška č. 103/1995 Sb. udává hodnoty součinitele absorpce kouřivosti x p v 1/m. 

Opacita N v % je převrácená hodnota propustnosti světla. Jinak řečeno, schopnost 

pohlcovat záření. Ve fyzice je opacita definována podílem dopadajícího a látkou prošlého 

zářivého toku. 

Opacimetr Bosch RTT 110 slouţí pro měření kouřivosti vznětových motorů. 

Na první pohled přístroj upoutá tím, ţe jeho součástí není měřící komora délky 430 mm, 

kterou je nutno přenášet nahoru velmi problematické. Firma Bosch vyvinula a patentovala 

speciální měřicí komoru délky 100 mm, kterou lze bez problémů zabudovat do měřicího 

přístroje. Speciální konstrukce přístroje komory v přístroji BOSCH RT 110 je zajímavá 
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především křemičitými skly, která je ohraničují. Tato skla jsou rozpálená na teplotu zhruba 

750 °C a tím spalují veškeré nečistoty a saze na nich se usazují. Tím je zajištěna nejvyšší 

přesnost, stabilita reprodukovatelnost jednotlivých měření, ale i málo náročné poţadavky 

na čistění měřicí komory. Před kaţdým měřením proběhne autokalibrace, při které se 

provede proměření dráhy světelného paprsku a případné znečistění skel je přístrojem 

automaticky korigováno. Jednoduchou kontrolou, stiskem dvou tlačítek na přístroji, lze 

zjistit okamţité znečistění skel a povolením dvou převlečných matic se obsluha dostane 

ke sklům měřicí komory, která vyčistí. (ŠTĚRBA et PAPOUŠEK 2007). 

 

Obrázek 5: Schéma měření emisí vznětového motoru optimetrem BOSCH RTT 110 

(Zdroj: BOSCH ČR) 

Vestavěné čerpadlo nasává neustále konstantní mnoţství výfukových plynů. Tím je 

zajištěna necitlivost měření na kolísání tlaku ve výfukových plynech a hlavně na pouţitém 

způsobu jejich odsávání. Ideální je pouţití dostatečně velkého trychtýřovitého ukončení 

odsávací hadice tak, aby bylo pouţitelné na nejrůznější druhy výfukových systémů. 

Odběrovou sondu lze pouţít s hadicí 5 m (standard 3 m), čímţ se umoţní jednoduchý 

přístup k zakončení výfukových systémů, především u nákladních vozidel. 

Analyzátory pracující ve SME jsou nastaveny tak, aby byly kaţdých 6 měsíců 

zkalibrovány příslušnou sluţbou, zajišťující přesnost měřidla. Perioda 6 měsíců vyplývá 

z příslušných předpisů MD a zákona o měrové sluţbě. V případě nedojde li ke kalibrační 

zkoušce pomocí směsného plynu, musí se činnost analyzátoru jako měřidla zastavit. 
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Po provedení kalibrace musí býti výsledek kalibrace s datem následné kontroly zařízení 

vyvěšen na viditelném a přístupném místě ve SME s dalšími předepsanými osvědčeními 

stanovených zákonem. 

2.2.6 Kdo provádí měření emisí 

 

 

 

 

Obrázek 6: Označení Stanice měření emisí 

(Zdroj: USMD – DEKRA) 

Stanice měření emisí, která musí splňovat přísná kritéria z hlediska 

technologického zařízení, ale taktéţ z hlediska personálního. Technici SME jsou povinni 

ke své odborné způsobilosti (výuční list v oboru + 6 let praxe, nebo maturitní vysvědčení 

v oboru + 4 roky praxe), absolvovat ještě několik školení zakončených náročným 

přezkoušením (jedno z nejsloţitějších v zemích EU) před odbornou komisí jmenovanou 

Ministerstvem dopravy ČR. Systém je nastaven tak, aby kaţdý uchazeč o post technika 

stanice měření prošel základním školením v oblasti spalovacích motorů bez katalyzátoru to 

jak u motorů benzinových, tak i naftových. V tuto chvíli je oprávněn k měření ,,pouze“ 

motorů s karburátory při přípravě směsi, tedy neřízeného spalování. Pro měření 

elektronického řízeného spalování je nutné však absolvovat základní školení na druhy 

řízeného spalování. To ještě neopravňuje k tomu, aby technik mohl měřit a tak nezbývá 

neţ si vybrat příslušnou značku a na ni absolvovat kurs. Paradoxně však v současnosti 

existují na našich silnicích v podstatě 4 systémy řízení spalovacího procesu, které se liší 

jen drobnými skutečnosti podle aplikace v jednotlivých značkách vozidel. U motorů 

vznětových je toto situace naprosto stejná.  

Další školení jsou nutná v případě, kdy stanice chce provádět i měření vozidel 

s pohonem na LPG, které se dnes celkem značně rozšiřuje, protoţe řada výrobců jiţ 

z prvovýroby vybavuje svá vozidla pro pohon na LPG. Namátkou uveďme koncern PSA, 

HYUNDAI s modelem i30 Eco Line a v neposlední řadě i FIAT, jenţ nyní vede poměrně 
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silnou reklamní kampaň na nová vozidla s jiţ zabudovanými pohony na LPG. A teprve 

po splnění těchto podmínek, jeţ jsou poměrně časově náročné je moţné zaţádat 

na organizaci pověřené Ministerstvem dopravy ČR, kterou je Ústav silniční a městské 

dopravy na sekci DEKRA o provedení expertizy, na jejímţ podkladě je dán souhlas se 

zřízením stanice měření emisí a přikročit k tomu podstatnému, tedy fyzickému změření 

daného motorového vozidla a výsledkem je očekávaná nálepka na zadní registrační značce 

automobilu tzv. zelená známka. Na této ,,zelené známce“ je uveden měsíc a rok, 

do kterého platí způsobilost motorového vozidla k provozu na pozemních komunikacích 

ČR a kterou lze tedy velice snadno ověřit např. při kontrolách vozidla orgány oprávněnými 

k zastavování a kontrole vozidel (dopravní policie ČR, městská policie a celní správa).  

 

         

Obrázek 7 a 8: Automobily HYUNDAI i 30 v provedení ECO LINE 

(Zdroj: KŠV Chomutov, oficiální dealer HYUNDAY ČR) 

 

Obrázek 9: Umístění zámek s vyznačením platnosti technické způsobilosti 

(Zdroj: archiv autora) 
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Celý systém tak není zrovna lacinou záleţitostí pro firmy zabývajícími se měřením 

emisí motorových vozidel. A to je nutné poukázat ještě na skutečnost, ţe tuto způsobilost 

je nutné kaţdé dva roky znovu ověřit odbornou před odbornou komisí a opětovně prokázat 

znalosti.  Současně se podrobit doškolení na příslušné značky automobilových výrobců, 

pro které má SME vydané oprávnění. Školení a přezkoušení mohou provádět pouze 

akreditovaná pracoviště z pověření a dohledem Ministerstva dopravy ČR a na která se 

často dostavuje příslušný kontrolní orgán MD. O tomto proškolení je na dobu 2 let 

příslušnému technikovi vydáno osvědčení s jeho jménem, ale hlavně s příslušným 

registračním číslem, které se uvádí i na ověřovacím razítku a podle kterého lze bezpečně 

zjistit zpětně, kdo konkrétní měření vozidla provedl. Nutno připomenout, ţe kaţdé 

rozšíření o další měřenou značku je nutné doloţit opět odbornou expertízou, jeţ je 

zaměřena nejen na zmíněná školení, ale především na konkrétní diagnostiku 

a podkladovou dokumentaci k dané značce vozidla.   

2.2.7 Podklady pro měření emisí stanovené zákonem: 

Z hlediska legislativy je nutné mít k dispozici následující podklady: 

dílenská příručka či servisní manuály dané značky 

AUTODATA se zaměřením na emisní limity vozidel 

počítačový program VIVID 

 

                                                                                                                  

Obrázek 10 a 11: Označení schváleného počítačového programu 

(Zdroj: IHR Technika s.r.o. Kosmonosy) 
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Tabulka 6: Kdy s novým vozidlem poprvé na měření emisí 

(Zdroj: Zákon č.56/2003 Sb.) 

osobní automobil 

4 roky nákladní automobil kat. N1 

motocykl kat. LC s provozní hmotností 

nad 400 kg 

nákladní automobil 

kat.N2/N3,autobus kat.M2/M3 

1 rok 
přívěs, návěs kat.O3/O4 

vozidla autoškoly, taxisluţby 

vozidla s právem přednosti jízdy (modrý maják) 

Tabulka 7: Termíny platnosti měření emisí 

(Zdroj: Zákon č. 56/2003 Sb.) 

osobní automobil 

2 roky 
nákladní automobil kat. N1 

motocykl kat. LC s provozní hmotností 

nad 400 kg 

nákladní automobil 

kat.N2/N3,autobus kat.M2/M3 

1 rok přívěs, návěs kat.O3/O4 

vozidla autoškoly, taxisluţby 

vozidla s právem přednosti jízdy (modrý maják) 

Hovoříme li o SME, respektive o metodice měření na těchto stanicích, bylo by 

vhodné zmínit i pár čísel a jejich prostřednictvím poukázat na různé z toho plynoucí 

dopady, které mohou odpovědět na různé otázky jako je: 

Proč katalyzátor? 

Co toto zařízení přináší? 

Lze s katalyzátory počítat i do budoucna? 
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V České republice bylo k 31. 12. 2010 na základě povinného ručení Českou 

kanceláří pojistitelů evidováno 6 633 079 vozidel (Česká kancelář pojistitelů). Vezmeme li 

v úvahu, ţe nemotorová vozidla jako jsou vleky a jiná přípojná vozidla tvoří z celkového 

počtu cca 8 %, (Metodický pokyn soudních znalců v oboru),pro zjednodušení tedy budeme 

kalkulovat s počtem cca 6 000 000 motorových vozidel, která produkují výfukové plyny, 

které působí na ţivotní prostředí. Jak uţ bylo uvedeno, tak např. vozidlo s průměrnou 

spotřebou 7 l vyprodukuje cca 166 g/km CO2. Vynásobíme li tuto hodnotu jiţ zmíněným 

počtem 6 000 000 vozidel, dostáváme se k vyprodukované hodnotě 996 t/km CO2 a to 

uvaţujeme vozidla osazená katalyzátory. Uţ toto číslo mluví pro pouţívání katalyzátorů 

pro motorová vozidla a zároveň vybízí k neustálému tlaku při vývoji spalovacích motorů 

v oblasti sniţování produkce  jiţ zmiňovaného  CO2. Tento vývoj pochopitelně vyţaduje 

i vloţení nemalých investic, avšak jak oponují některé, jsou li tyto investice ekonomicky 

a hlavně cíleně vyuţity, můţe dojít i k relativně rychlé návratnosti těchto investic. 

Jednoduchým příkladem je silně expandující konsorcium značek HYUNDAI – KIA, které 

společným vývojem zmíněnou skutečnost dokázaly realizovat do praxe. Výsledkem je 

motor automobilu KIA PROCEED 1.4 CVVT s produkcí CO2  těsně pod hranicí 100 g/km. 

Zajímavostí je i skutečnost, ţe zmíněné motory se vyrábějí společně v závodě Nošovice 

na severu Moravy a slovenské Ţilině, kde je finální výroba zmiňovaného vozidla.(KIA 

MOTORS CZEK) 

 

Obrázek 12: KIA Pro Ceed 1.4 CVVT rok výroby 2011 s emisemi CO2 pod hranici 

100g/km (Zdroj KIA MOTORS CZEK) 
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Hovoříme li o katalyzátorech, musíme se zmínit, jaké druhy katalyzátorů vlastně 

máme. Cesta k těm současným vedla nejprve přes systémy s přídavným (sekundárním) 

vzduchem, coţ je jedna z moţností sníţení emisí HC a CO představující jejich dodatečné 

termické spalování. Při teplotě výfukových plynů nad 600 st. Můţe probíhat oxidace HC 

a CO na H2O a CO2 pomocí přídavného kyslíku, přivedeného do výfukového systému. 

Protoţe výfukové plyny obsahují jenom velice malé mnoţství nebo vůbec ţádný volný 

kyslík, musí být čerstvý vzduch vefukován do výfukového kanálu. Přívod čerstvého 

vzduchu musí být řízen tlakovými pulsacemi ve výfukových kanálech nebo elektronicky 

řízeným elektromagnetickým ventilem (podle druhu systému). Systémy vyuţívající 

sekundární vzduch nalezneme pouze u záţehových motorů. 

2.2.8 Katalyzační systémy 

Podle koncepce sniţování mnoţství škodlivin ve výfukových plynech (druhu 

katalyckého konvertoru) se u záţehových motorů pouţívají dva systémy. Jeden pouţívá 

oxidační (dvojčinný) katalytický konvertor – katalyzátor, druhý oxidačně – redukční 

(trojčinný). 

Zde je na místě vysvětlení pojmu katalytický konvertor. 

Katalytický konvertor -  obecně nazývaný katalyzátor je zařízení, které je umístěno 

ve výfukovém systému motoru a na základě chemicko – tepelné reakce zabezpečuje 

sniţování některých sloţek emisí.  

Poznámka: Výraz ,,katalyzátor“ je v povědomí veřejnosti natolik vţitý, ţe jej 

pouţíváme i v této práci. 

2.2.8.1 Oxidační (dvojčinný) katalyzátor 

Katalyzátor pracující s chudou zápalnou směsí (přebytkem vzduchu) a pomocí 

oxidace (spalování) přeměňuje oxid uhelnatý CO a uhlovodíky HC na vodní páru H2O 

a oxid uhličitý CO2. Obsah oxidů dusíku NOx prakticky nesniţuje. U motorů se 

vstřikováním benzínu se kyslík nutný pro oxidaci získává vytvořením chudé zápalné směsi. 

Oxidační katalyzátory však dnes uţ nemohou splňovat přísné emisní předpisy pro obsah 

oxidů dusíku záţehových motorů. S úspěchem se však pouţívají u motorů vznětových, kde 

se sníţení oxidů dusíku dosahuje recirkulací výfukových plynů. 
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2.2.8.2 Oxidačně – redukční (trojčinný) katalyzátor 

Tento katalyzátor odstraňuje všechny tři škodlivé sloţky (CO, HC, NOx) současně 

s vysokou účinností (aţ 95%). Předpokladem však je pouţití tzv. lambda regulace, pomocí 

které je do motoru přiváděna zápalná směs o stechiometrickém poměru (lambda= 1). 

Pokud se pouţije trojčinný katalyzátor u motorů bez lambda regulace, je jeho účinnost 

pouze okolo 50%. 

2.2.8.3 Lambda sonda 

Slouţí k měření sloţení zápalné směsi z obsahu kyslíku ve výfukových plynech. 

Jedná se tedy o snímač, který informuje řídící jednotku motoru o aktuálním mnoţství 

kyslíku ve výfukových plynech. Pokud má řídící jednotka tuto informaci, můţe modulovat 

směs tak, aby v katalyzátoru probíhala oxidační i redukční fáze v po sobě jdoucích 

rychlých cyklech. Tato pravidelná modulace směsi, znamená jako tzv. ,,pedlování“ 

klasických lambda sond, probíhá řízeně a to jen při určitých provozních podmínkách 

motoru (JAN et al. 2007). 

U záţehových motorů s nepřímým vstřikováním paliva provádí lambda sonda 

pravidelné střídání chudší a bohatší směsi pouze v zátěţových reţimech popř. 

ve zvýšených otáčkách bez zátěţe. Zjednodušeně řečeno jedná se o kyslíkové čidlo 

(oxygen senzor). V současných záţehových motorech se umisťují tyto sondy dvě. Z čehoţ 

jedna před katalyzátor a druhá za katalyzátor, aby soustava mohla porovnávat výfukové 

plyny, které do katalyzátoru vstupují a jaké z něj vystupují do ovzduší (ŠTĚRBA 

et PAPOUŠEK 2007). 
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Obrázek 13: Umístění lambda sondy za tělesem katalyzátoru 

(Zdroj: KIA MOTORS CZEK) 

2.2.9 Konstrukce katalyzátoru 

Při stavbě katalyzátoru je pouţit ocelový nosič se strukturou tzv. medového plástu. 

Tenká zvlněná fólie z vysoce legované oceli je stočená do tvaru písmene "S". Tímto se 

výrazně redukují vnitřní pnutí při vysokých teplotních změnách. Vrstvy fólie jsou pájeny 

zároveň mezi sebou a do vnějšího válce pláště. Tvar "S" se dvěma středy se pouţívá také 

z důvodu zabránění vzniku teleskopického efektu nosiče a tudíţ jeho znehodnocení. 

K tomu můţe docházet také u katalyzátorů jednodušší a levnější konstrukce, např. tam kde 

není provedeno spojení mříţky pájením a kde se vysunutí mříţky zabraňuje různými čepy 

a zaráţkami. Tento problém nastává zejména při teplotních změnách a různých vibracích, 

vyskytujících se za chodu motoru (JAN et al. 2007). 
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Obrázek 14: Řez třícestným řízeným katalyzátorem 

(Zdroj: USMD-DEKRA) 

Na kovových stěnách nosiče je nanesena mezivrstva (washcoat). Mezivrstvu tvoří 

oxid hlinitý (Al2O3). Jde o vysoce porézní materiál, který odolává teplotám vysoko přes 

800 °C. Tato obrovská tepelná odolnost umoţňuje i dlouhodobou práci katalyzátoru 

v teplotách kolem 800 °C, aniţ by se katalyzátor poškodil nebo se sníţila jeho účinnost. 

Tato vlastnost katalyzátoru umoţňuje práci prakticky ve všech tepelných reţimech, 

vyskytujících se za provozu motoru. Z těchto důvodů není nutná montáţ pyrometru, který 

signalizuje mezní teplotu. Pyrometry se pouţívají pouze u katalyzátorů, které nesnesou 

vyšší pracovní teploty (např. keramické katalyzátory v reţimu práce na záţehovém 

motoru). Na pórovité keramické mezivrstvě je nanesena vlastní katalytická vrstva. 

Chemické sloţení a technologie nanášení mezivrstvy i ušlechtilých kovů (platina, iridium, 

palladium) je zpracováno tak, aby bylo dosaţeno maximálního stupně čištění výfukových 

plynů (JAN et al. 2007). 
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Obrázek 15: Ocelový nosič se strukturou medového plástu 

(Zdroj: BOSAL) 

A nyní se pojďme podívat jak tuto problematiku řešíme u moderních dieselových a 

turbodieselových motorů. Nesporným přínosem naftových motorů je jejich nízká spotřeba. 

U moderních turbodieselů je to navíc poměrně vysoký výkon a točivý moment, který staví 

naftové motory s turbodmychadly na úroveň klasických benzinových motorů. Velkou 

nevýhodou naftových motorů je pak poměrně vysoký obsah karcinogenních mikročástic ve 

výfukových plynech, které zamořují prostředí a mohou způsobit závaţná onemocnění 

včetně rakoviny. Tomuto problému se nevyhnuly ani moderní turbodiesely s přímým 

vstřikováním, pouze částečně (pokles není větší neţ 15 procent) napomáhají tento problém 

řešit motory s vysokotlakým vstřikováním paliva (common rail, čerpadlo-tryska) a ani 

pouţití katalyzátorů nemá na koncentraci pevných částic vliv. Skutečně radikálním 

řešením je tak zavedení filtru pevných částic (FAP), který umoţňuje dosáhnout sníţení 

emisí karcinogenních uhlíkových mikročástic o více neţ 95 procent. Filtr pevných částic se 

poprvé objevil u nové generace motorů HDi (Peugeot a Citroen) v roce 2000 a jeho 

zavedení je povaţováno za stejně významné, jako bylo před léty zavedení katalyzátoru. 

Filtr pevných částic se nachází stejně jako oxidační katalyzátor ve výfukovém potrubí. 

Funkce filtru by se dala zjednodušeně přirovnat k funkci molekulového síta, kdy porézní 

struktura (tvoří ji oxid křemičitý) zachycuje mechanicky pevné částice při průchodu 

výfukových plynů. Princip filtru se tak můţe jevit na první pohled jednoduchý, ale existují 

i faktory, které jeho činnost značně limitují.  
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2.2.10 Filtr pevných částic a jeho označení: 

Nejčastěji pouţívanými názvy jsou anglický název = DPF -> Diesel Particle Filter, 

francouzský název = FAP -> Filtre Anti Particules 

 

 

Obrázek 16: Řez filtrem pevných částic 

(Zdroj: USMD Praha Klíčov) 

2.2.11 Rekapitulace čísel 

Zabývali jsme se doposud především produkcí CO2 ve výfukových plynech, ale 

připomeňme si i ostatní a pro zdraví člověka a ţivotní prostředí škodlivé sloţky v číslech. 

Budeme brát v úvahu číslo platné ke dni 31. 12. 2010 tedy 6 000 000 motorových vozidel. 

Tabulka 8: Přehled sloţek výfukových plynů s hodnotami 

(Zdroj: KIA MOTORS CZEK) 

Měřená látka Hodnota (g/km) Výsledek (t/km) 

Oxid uhličitý CO2 166 996 

Oxid uhelnatý CO 1 - BA 
6 

3 

Uhlovodíky HC 
0,1 - BA 

0,005 - NM 

0,6 

0,03 

Oxidy dusíku NOx 
0,06 - BA 

0,18 - NM 

0,36 

1,08 
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2.3 Technické hledisko  

2.3.1 Popis motoru v krátkosti a důsledek vzniku škodlivin  

V této části se zaměříme na vlastní spalovací motory, abychom co nejlépe pochopili 

vznik spalin. Připomeňme si, ţe kritériem zde je druh pouţitého paliva, automobilový 

benzin (BA) a motorová nafta (NM). V distribuční síti dnes lze uţ jen zakoupit tzv. 

bezolovnatý benzin a to z důvodu moţného poškození katalyzátoru vlivem tetraetylolova, 

které mělo za úkol mazat ventilovou partii v oblasti sedel a dříků ventilů. Přechod 

na bezolovnaté benziny si vynutil i změnu pouţitých materiálů v hlavě motoru. V případě 

starších vozidel zejména s karburátorovými motory je nutné při dlouhodobějším pouţívání 

bezolovnatého benzinu pouţití aditiv, která zabrání  zadírání ventilové partie. 

 

 

Obrázek 17: Označení moţnosti pouţitého paliva na nalévacím víku nádrţe 

(Zdroj: Archiv autora) 

2.3.2 Spalovací motor 

Motor je stroj, který vykonává práci, aniţ by byl poháněn jiným motorem. 

Pro pohon silničních motorových vozidel se pouţívají především motory, v nichţ se 

spaluje benzín nebo nafta event. plynné palivo (LPG,CNG) – tedy spalovací motory. 
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Pro pohon automobilů se většinou pouţívají pístové spalovací motory, které 

pro daný výkon mají nejmenší hmotnost, jsou téměř okamţitě schopny provozu a mají 

relativně dobrou účinnost. Nevýhodou pístových spalovacích motorů je jejich poměrně 

velká hlučnost a emise zdraví škodlivých plynů. Proto se současně s jejich neustálým 

zdokonalováním zvyšuje zájem také o motory jiným pohonem a to především elektrickým 

(PILÁRIK 1988). 

2.3.2.1 Princip pístového spalovacího motoru 

Pístové spalovací motory přeměňují chemickou energii paliva na mechanickou 

práci. V motoru se nejprve chemická energie paliva přeměňuje spalováním na teplo. 

Při spalování paliva ve válci motoru se uvolňuje teplo a tím se zvyšuje teplota, tlak 

a měrný objem. Ve válci pístového spalovacího motoru se spaluje vhodná směs paliva 

a vzduchu v takovém poměru, aby po zapálení rychle a podle moţnosti beze zbytku 

shořela. Vlivem uvolněné tepelné energie prudce stoupne tlak a objem plynů ve válci 

motoru. Vzniklý tlak plynů tlačí na píst, který je ve válci motoru uloţen pohyblivě. 

Posuvný pohyb pístu se pomocí klikového mechanismu mění na otáčivý pohyb. 

Z toho je zřejmé, ţe princip spalovacího motoru je v přenášení tlakové energie 

spalin na píst ve válci motoru, který je v horní části uzavřen hlavou válce. V této hlavě jsou 

umístěny ventily, zapalovací svíčka nebo vstřikovač, kanály pro přívod vzduchu či směsi 

a pro odvod spalin (PILÁRIK 1988). 

2.3.2.2 Rozdělení spalovacích motorů 

Podle způsobu zapalování paliva rozdělujeme spalovací motory na: 

A) Záţehové motory 

U nichţ se palivo zapaluje elektrickou jiskrou vytvořenou mezi kontakty zapalovací 

svíčky. Tento způsob zapalování se pouţívá u benzinových a plynových motorů. 

Benzinové (lehkoodpařitelné palivo), pouţívají se jako pohonné jednotky pro osobní 

automobily a jiná menší silniční vozidla, dále pro některé lehčí pracovní stroje nebo 

pro pohon různých pomocných zařízení. Tyto motory prošly značným vývojem nejen 

v oblasti konstrukce, materiálů, ale především v oblasti řízení spalovacího procesu tak, aby 

dosáhly nejen maxima svého výkonu, ale současně i jiţ zmíněného omezení zplodin, které 
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produkují do ovzduší. Faktem však je, ţe toto zdokonalování neustále probíhá a to zejména 

s ohledem na ekologické limity škodlivin, které produkují a výrobci neustále pracují 

na zdokonalování parametrů (JAN et al. 2007). 

 

Obrázek 18: Schéma pracovního oběhu čtyřdobého záţehového motoru 

(Zdroj: Auto-i-net) 

Ještě by bylo vhodné se zmínit o jednom motoru spalujícím benzín a to o motoru 

s rotačním pohybem pístu, známého označením jeho konstruktéra prof. Ing. Wankela, tedy 

tzv. Wankelův motor. V současnosti jej sériově dodává japonská automobilka MAZDA, 

ruská LADA, rakouský výrobce motocyklových motorů ROTAX. Motor pracuje s niţšími 

teplotami, ale jeho slabinou je vyšší spotřeba oleje vlivem jeho pronikání do spalovacího 

prostoru a z toho to spalování oleje vyšší hodnoty uhlovodíků a proto tento motor musí být 

vybaven taktéţ katalyzátorem právě z důvodu sníţení uhlovodíků (www.autorevue.cz). 
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Obrázek 19: Píst rotačního motoru WANKEL se třemi vrcholy 

(Zdroj: WIKIPEDIE) 

B) Vznětové motory 

U nichţ se palivo vzněcuje vlivem teploty vzniklé stlačením náplně válce, která je 

vyšší neţ teplota samozápalu paliva. Tento způsob zapálení se pouţívá u naftových 

motorů. Vznětové motory mají i kombinovaný způsob zapálení paliva, při němţ se nejprve 

zapálí malé mnoţství paliva umělým zdrojem a dále se palivo vzněcuje samo. Naftové 

(těţkoodpařitelné) palivo pouţívají např. motory nákladních automobilů, traktorů, 

zemědělských strojů, speciálních vozidel a v 90. letech minulého století se i začaly 

rozšiřovat i do osobních automobilů (www.auto.cz). 

 

 Stlačování Expanze Výbuch Výfuk 
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Obrázek 20: Schéma pracovního oběhy čtyřdobého vznětového motoru 

(Zdroj: Auto-i-net) 

Vznětové motory po roce 1989 se začaly v České republice rozšiřovat i v osobních 

automobilech a dnes mají své pevné místo na trhu osobních automobilů a více jak 60% 

produkce automobilu ŠKODA Octávia se dodává se vznětovým motorem. Tyto motory se 

vyznačují lepším průběhem točivého momentu coţ je dáno jejich konstrukcí, niţší 

spotřebou paliva a neodrazuje ani vyšší pořizovací cena automobilu se vznětovým 

motorem. O nevýhodách těchto motorů jiţ bylo zde hovořeno, ale připomeňme alespoň 

jednu a to jsou saze. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Zkouška mnoţství sazí ve výfukových plynech 

(Zdroj: Časopis Autoservis) 

Malé částice sazí jsou tvořeny drobnými granulemi o průměru pouhých 50 nm 

(0,00005 mm) na kterých se usazují uhlovodíky (pocházejí z paliva a plastického maziva) 

jakoţ i voda a sírany, a tedy částice se výrazně zvětší a změní svůj tvar. Pro člověka jsou 

částice menší neţ 0,25 mm velmi nebezpečné. Projdou dýchacími cestami aţ hluboko 

do plic. Částice sazí o velikosti 100 aţ 10000 nm vyvolávají alergie a rakovinu. Udává se, 

ţe správně fungující filtr pevných částic vypustí do ovzduší po ujetí 80.000 km méně neţ 

100g sazí. Pokud jim není vybaven, jsou to zhruba 3 kilogramy (www.tipcar.cz)  

Ještě je důleţité si připomenout skutečnost, ţe oba zmíněné druhy motorů se mohou 

lišit způsobem pracovního oběhu na čtyřdobé motory a dnes jiţ jen ojediněle i motory 
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dvoudobé. Tyto však upadly vlivem vysoké produkce emisí ve výfukových plynech 

a neekonomickým provozem z hlediska spotřebovaného paliva.  

Nelze ještě opomenout, ţe jak motory záţehové, tak i motory vznětové, lze vidět 

na plynový pohon. A to jiţ zmíněné LPG, či pozvolna nastupující CNG. Např. Dopravní 

podnik měst Mostu a Litvínova provozoval do nedávné doby svůj vozový park autobusů 

téměř ze 2/3 na LPG. S obnovou vozového parku však tento podíl postupně klesá, protoţe 

např. fa. MAN své autobusy nařizuje provozovat pouze na naftu a obdobně je tomu 

i u autobusů RENAULT. 
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III. DISKUSE  

Vyhodnocení získaných informací 

Při zjišťování a shromaţďování dat a informací pro potřeby této práce z oblastí 

ekonomických, technických, ale i legislativních jsem narazil na řadu otazníků 

a skutečností, jeţ by si jistě zaslouţily hlubší analýzu. Současně nabyl dojmu, ţe v určitých 

oblastech této problematiky se i přes značnou snahu někde nechce měnit zavedený styl. 

Ekonomické informace  

Tato oblast poukázala na značné finanční moţnosti rezerv, které je však potřebné 

podpořit dokonalejšími legislativními předpisy. Pro příklady není třeba chodit daleko. Stačí 

nám poohlédnout se za hranice našich sousedů v Rakousku a Německu. 

Tabulka 9: Poměr cen za ME v ČR a SRN 

(Zdroj: Příručka soudního znalce) 

Pohon 

Cena 

ČR 

(Kč) 

DPH 

20% 

Cena 

SRN 

(EUR) 

Přepočet 

na Kč 

v SRN 

DPH 

19% 

(Kč) 

BA 450 90 39 948 180 

NM 700 140 45 1094 208 

Z uvedených čísel je patrné, ţe emisní kontrola v SRN vyjde majitele osobního 

automobilu v případě benzinového motoru více jak jednou tolik a v případě motoru 

naftového, kde je vţdy kontrola náročnější o cca 50 % ceny více jak v České republice. 

Tato skutečnost dobře působí na majitele stejného vozidla v ČR, ale důvod je nutné 

hledat v tomto případě jinde neţ v ekonomické stránce věci. 

Ještě se zmiňme o skutečnosti, ţe ač jsou ceny prohlídek za hranicemi naší 

republiky sice vyšší, nikoho však nenapadne, aby se pokoušel hledat jiné cesty, které 

nejsou v souladu se zákonem. Dopady tohoto zjištění by vedly nejen k vysoké finanční 

pokutě, ale současně i k dalším postihům, mimo jiné by měly vliv i na pojištění vozidla, 
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které je respektive odbourání všech výhod do uvedené doby nasbíraných či ze zákona 

poskytovaných. Jedná se např. o skutečnost sníţení částky pojistného vzhledem ke stáří 

vozidla, či zvýhodnění vozidel, která produkují niţší emisní limity, neţ jsou povolené. 

Tedy vozidla v současnosti převyšující předepsanou normu EURO 5. Objektivita zde 

vychází z legislativy, která je např. v SRN poněkud odlišnější neţ v České republice. 

Spolkové země v důsledku zamezení těchto negativních jevů pouţívají nejen odlišnější 

metodiku, ale i systém tzv. ,,autorizovaných osob“, které stav vozidla společně se stanicí 

prověří, ale téţ osvědčí. Jak uţ jsem zmínil, i odlišný přístup pojišťovacích ústavů působí 

na provozovatele vozidel, kteří se v určité míře snaţí o jakou si přiměřenou obnovu svého 

vozového parku v souvislosti s výhodami na pojištění vozidel, které z jejich stáří, 

respektive mládí plynou. 

 

Technické a environmentální informace 

Jak uţ bylo v textu uvedeno, tyto dva pohledy se spolu vzájemně prolínají. Tato 

skutečnost je dána tím, ţe v podstatě většina technických zdokonalení v této oblasti se 

okamţitě projeví v oblasti environmentální. Lze to formulovat i naopak, ţe tlak 

v environmentální oblasti vyvolává tlak na technická vylepšení a vývoj. Snad bych se mohl 

v technické oblasti zmínit o odlišnosti měření, které se mimo ČR provádí výhradně 

z diagnostické tzv. OBD zásuvky, aby nedocházelo ke zkreslování údajů vlivem chyb 

měření či obsluhy. V ČR je diskuse na toto téma předmětem letitých sporů a je s podivem, 

ţe se aţ do současnosti měří u nás hodnoty tzv. po staru, tedy přímo na motoru, coţ je 

nepřesné. Zajímavé je, ţe tato skutečnost je všeobecně známa, ale snaha o prosazení 
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měření jako v okolních zemích s vyspělou motorizací však zůstává pouze v rovině snahy 

a diskusí. Odpověď na tuto otázku však lze pouze domýšlet. Je jednodušší provádění 

namátkových kontrol končících finančním postihem či krátkodobým uzavřením SME 

do doby, kdy opět další prováděcí orgán dá souhlas po provedení nové expertní zprávy 

ke znovu obnovení činnosti stanice. 
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IV. ZÁVĚR  

I přes skutečnost, ţe problematikou emisí motorových vozidel a katalyzátorů jsem 

se zabýval jako součástí své odborné praxe po dobu více neţ 20 let, přesto jsem narazil na 

mnoţství otázek, kde odpověď není jednoznačná a mnohdy některé zůstávají 

nezodpovězeny. To je dáno skutečnostmi, ţe např. v legislativních předpisech ČR je 

poměrně velké rozpětí, kdy se něco můţe a často není zcela jasně formulováno to, co se 

nemůţe. Tyto skutečnosti jsou jak v oblasti ekonomické, tak i technické nebo spíše 

legislativě a metodice jakou je tato problematika zajišťována. Jak uţ jsem zmínil, jsou zde 

pořád skupiny, které se snaţí o zjednodušení např. metodiky měření podobně jako je tomu 

za hranicemi ČR, ale letitý boj o zavedení dokonalejší legislativy působí spíše jako 

,,boj s větrnými mlýny“. Jak jinak nazvat zkostnatělost, kdy Ministerstvo dopravy ČR, 

stále poţaduje rozbory a analýzy, ale na podněty staré i více jak 10 let nechce slyšet. 

Legislativa se měnila několikrát, ale na místo zjednodušení se vţdy spíše jedná o nové 

věci, které práci ztěţují nejen na samotných emisních stanicích, ale často i koncovým 

zákazníkům, kteří nechápou. 

S velkým nepochopením jsem se setkal u pojišťovacích ústavů, které působí 

na území naší republiky. Byť celá řada z nich působí i v západní Evropě, tak v České 

republice zaujímají zcela jiné postoje. Vţdyť zcela běţně zvýhodňují vozidla s moderními 

způsoby pohonu, jako jsou např. hybridní technologie, ale i vozidla, která mají emisní 

limity jiţ vyhovující normativům, které jsou teprve ve stádiích legislativních příprav. Zde 

bych zmínil např. pojišťovny ALIANZ,GENERALI či Kooperativa, jeţ je součástí 

nadnárodní skupiny VIENA INSURANCE GROUP. Na mé dotazy i argumenty 

o zahraničí se tvářili zcela nechápavě a odpověď zněla ,, nevíme, co po nás chcete“. 

Mám li své kritické zkušenosti ukončit, musím zmínit i neochotu výrobce 

katalyzačních systémů v Evropě a to firmu BOSAL. Tento belgický výrobce, který má 

na území naší republiky svůj velký a moderní závod v Brandýse n/L téměř na dotazy 

nereaguje. Pokusil jsem se k informacím dostat jménem školy, kde působím, ale vše 

proběhlo ve stádiu zaslání mailu s poţadavky, ale odpovědi jsem se nedočkal. Snad jen 

díky pochopení prodejce autodílů firmy AUTO KELLY se mi podařilo dostat 

k informacím nejen pro potřeby této diplomové práce. Na druhé straně jsem byl velice 

příznivě překvapen přístupem některých prodejců automobilů, zejména oficiálním 
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zastropením společnosti KIA MOTORS CZECH, kde mi bylo poskytnuto maximum 

informací, materiálu a konzultace s hlavním technikem firmy mne posunula opět někam 

dále díky nejnovějším poznatkům. 

Poznatky, které jsem získal, jak studiem materiálů ve všech zmiňovaných oblastech 

na straně jedné, mne velice obohatily, na straně druhé i zarmoutily a zklamaly, tak jiţ bylo 

uvedeno. Faktem je, ţe problematika je zajímavá a podat vyčerpávající pohled je takřka 

nemoţné. 
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VI. PŘÍLOHY 

 Poměr řízených a neřízených katalyzátorů v letech 2008-2010 

Stanice Rok Řízené (%) Neřízené (%) 

  2008 86 14 

Diesel diagnostic Most 2009 91 9 

  2010 96 4 

  2008 79 21 

AMK SDH Most 2009 86 14 

  2010 92 8 

  2008 76 24 

SOŠT Louny 2009 82 18 

  2010 89 11 

  2008 79 21 

OK CAR Louny 2009 83 17 

  2010 92 8 

 

Seznam obrázků 

1. Řez třícestným katalyzátorem 

2. Pohled na plyny z výfuku vozidla 

3. Čtyřsložkový analyzátor Tecnotest 488 

4. Schéma čtyřsložkového infraanalyzátoru 

5. Schéma měření emisí vznětového motoru 

6. Označení stanice ME 

    7,8.   Automobily HYUNDAI i30 ECO LINE 

9.   Umístění známek technické způspbilosti  

10,11.   Označení schváleného PC programu ME 

      12.   KIA Pro CEED 

       13.  Umístění lambda sondy za katalyzátorem 

       14.  Řez třícestným, řízeným katalyzátorem 

       15.  Ocelový nosič se strukturou plástu 
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        16.  Filtr pevných částic 

        17.  Označení možnosti použití paliva 

        18.  Schéma pracovního oběhu zážehového motoru 

        19.  Píst rotačního motoru WANKEL 

        20.  Schéma pracovního oběhu vznětového motoru 

        21.  Zkouška množství sazí 

 

 

Seznam tabulek 

1.  Prodej katalyzátorů pro potřeby autoopravárenství 

2. Ceny katalyzátorů 

3. Ceny za měření emisní kontroly 

4. Ceny ME a DPH 

5. Vývoje emisních limitů 

6. Kdy s novým vozidlem poprvé na ME 

7. Termíny platnosti ME 

8. Přehled složek výfukových plynů 

9. Poměr cen za ME v ČR a SRN 

 

Seznam ostatních příloh 

1. Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ME, MD ČR 

2. Osvědčení Diagnostiky emisních systémů 

3. Certifikát Oprav emisních systémů – základní 

4. Certifikát Oprav emisních systémů – řízených 

5. Osvědčení Diagnostiky emisních systémů TOYOTA 

6. Osvědčení Diagnostiky emisních systémů NISSAN,MAZDA,MITSUBISCHI,HONDA,MAZDA 

7. Osvědčení Diagnostiky emisních systémů RENAULT,FORD 
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