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Anotace  

Bakalářská práce se věnuje motorům nové generace i s jejich přínosem ke zvýšení 

kvality ovzduší. V práci je zmíněna historie motorů, ale také jsou zde popsány 

jednotlivé druhy paliv a pohonů. Porovnání vybraných značek automobilů s vozy 

společnosti Škoda AUTO. Je popsána také legislativa Evropské unie i České 

republiky. 
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Summary 

Bachelor paper deals with new generation engines with their contribution to increase 

of air quality. History of engines is mentioned in the paper as well as description of 

different kinds of fuels and propulsions. Comparison of selected can makes with 

vehicles of Škoda AUTO company. Legislation of European Union and Czech 

republic is also described. 
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Úvod 

Téma této práce nazvané „Motory nové generace - jejich přínos ke zvýšení kvality 

ovzduší“ je velice aktuální, neboť jejich konstrukčním cílem je snížení spotřeby paliva 

a tím i emisí CO2, které patří mezi hlavní ekologické problémy současnosti.  

 Zdroje CO2 lze rozdělit na stacionární, tj. výrobní provozy a mobilní, tj. právě 

automobilová doprava, která je díky spalovacím motorům velkým znečišťovatelem 

ovzduší, přičemž nejvíce se společnost potýká s výfukovými plyny v centrech měst, 

kde je velká koncentrace dopravy.  

 Cest, jak odlehčit životnímu prostředí od automobilové dopravy je mnoho. 

Logicky je možné buď snížit počet znečisťujících objektů nebo snížit intenzitu jejich 

využití nebo při stejné intenzitě využití snížit emise a tím i dopad na životní prostředí.  

Přičemž stát má různé prostředky, kterými může tuto změnu podpořit. 

 Tato práce se zabývá výlučně poslední jmenovanou možností, tzn. snížením 

emisí při stejném objemu dopravy (při stejném počtu automobilů a stejné intenzitě 

jejich využití). Toho lze dosáhnout využitím alternativních paliv a pohonů, které buď 

spočívají v tom, že nevytváří zplodiny nebo je vytváří ve výrazně menší míře, což je 

dáno složením nebo menší spotřebou paliva či odlišným spalováním. Využití 

alternativních paliv a pohonů s sebou nese ale i různá omezení a nevýhody, díky 

kterým zatím není většina alternativních paliv a pohonů masově využívána, kromě 

LPG. Práce se snaží posoudit, jaké perspektivy mají v tomto směru motory nové 

generace, jak jsou micro hybridy nazývány a jak je jejich masové využití 

podporováno státem. Práce se zaměřuje na osobní dopravu, nikoli hromadnou. 

Cíl práce  

Cílem práce je analýza možnosti přínosu motorů nové generace ke zvýšení 

kvality ovzduší a strategie státu v podpoře jejich užívání v České republice. 

Metody a postup zpracování 

V práci je použita analyticko-deskriptivní metoda. 
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 První kapitola nazvaná Historie vývoje motorů a paliv ve zkratce popisuje 

základní historický vývoj motorů a paliv a jejich postupné úpravy k ochraně životního 

prostředí.  

 Druhá velká kapitola, nazvaná Paliva se zabývá palivy, protože úzce souvisí 

s tématem motorů a jsou jednou z cest, jak chránit životní prostředí. Kapitola je 

rozdělena na dvě podkapitoly Klasické paliva a Alternativní paliva. Klasickými palivy 

jsou Automobilový benzín a Motorová nafta. Podkapitoly popisují vždy hlavní 

charakteristiky paliva, jeho výhody, nevýhody, případně zajímavosti. Podkapitola 

Alternativní paliva je poměrně rozsáhlá co do počtu druhů paliv, a tak je zde prostor 

jen na základní popis bez technických detailů, ve stejné struktuře jako u klasických 

paliv. Nejvíce využívaným alternativním palivem je bezesporu LPG. Dalšími 

alternativními palivy je E85, CNG a LNG, Bionafta, Bioethanol, Biomethanol, Vodík 

 a Elektřina. Elektřina je zde pouze krátce zmíněna a detailněji je rozvinuta 

v následující kapitole. 

 Následující kapitola je věnována Alternativním pohonům. Alternativní pohony 

je možno dělit do skupin dle různých hledisek na Micro hybridy, Mild hybridy, Full 

hybridy, Paralelní hybridy, Sériové hybridy, Hybrid E-REV, Elektromobil či Plug-in 

Hybrid. V jednotlivých podkapitolách je vysvětlena základní charakteristika, tzn. 

technický princip a možnosti využití, výhody a nevýhody a příklady vozů patřících do 

dané skupiny, případně i zajímavosti. 

 Další tři kapitoly jsou věnovány třem řadám vozů různých značek, které jsou 

osazeny motory nové generace. 

 První zkoumanou řadou je řada GreenLine společnosti Škoda AUTO. Kapitola 

popisuje základní charakteristiky nových technických funkcí, které činí provoz vozidla 

přijatelnějším pro životní prostředí. Tyto funkce jsou popisovány v podkapitolách 

Systém Start-Stop, Rekuperace kinetické energie, Doporučení zařazení rychlosti 

 a Další opatření.  

 Druhou řadou je řada AirDream společnosti Citroën. 

 Třetí řadou je řada ECOnetic společnosti Ford. 
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 Stanovení dopadu aplikace různých opatření v oblasti životního prostředí je 

velmi komplikované a v oblasti silničního provozu se jím zabývá kapitola Potenciální 

dopad využití motorů nové generace v České republice. 

 Další kapitola je věnována legislativě v České republice a v zemích Evropské 

unie. 

Zdroje  

Tato práce na jedné straně čerpá z odborné literatury zabývající se klasickými palivy 

a motory a jejich ekologickými alternativami. V tomto směru bylo čerpáno z domácí 

literatury převážně z titulů  Paliva a maziva motorových vozidel (F. Vlk), Alternativní 

pohony automobilů (J. Kameš), Automobilová paliva (V. Matějovský), Jezdíme na 

plyn (M. R. Cedrech), Spalovací motory (J. Hromádko) a částečně i z Automobily na 

alternativní pohon (L. Fišer) atd. a také z elektronických zdrojů jako je www.auto-

motory.com, www.hybrid.cz, www.lpg.cz a www.nazeleno.cz. Ze zahraničních zdrojů 

bylo čerpáno z titulů Alternative Antriebe für Automobile: Hybridsysteme, 

Brennstoffzellen, alternative Energieträger (Cornel Stan), Grundlagen der 

Kraftfahrzeugtechnik (L. Haken), Erneuuerbare Energien und Klimaschutz 

 (V. Quasching) a Innovations- und Nachhaltigkeitsstrategien in der 

Automobilindustrie: der Einfluss des Marktes auf die Entwicklung alternativer 

Antriebe Mareike Wuste).  

 Na druhé straně jsou informace o zkoumaných vozech čerpány z firemních 

materiálů výrobce Škoda AUTO a specializovaných automobilových portálů jako je 

www.auto.cz a www.auto-motory.com. 
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1 Historie vývoje motorů a paliv 

Automobilové motory jsou tepelnými motory. Tepelný motor funguje na principu 

„převádění tepelné energie získané z paliva na mechanickou práci“.1  

 Nejdříve byly motory s vnějším spalováním, kde k zahřívání látky docházelo 

mimo pracovní válec a jako palivo bylo možné použít cokoliv s dostatečnou 

výhřevností. V této etapě figuroval parní stroj, který rychle našel použití v dopravě 

 i průmyslu. Jednoduše řečeno parní stroj využíval vodu, která byla nepřímým 

ohřevem převedena na tlakovou páru a ta následně působila na píst.“2  Možností 

využití páry se zabýval už v 15 století Leonardo da Vinci. V 17. století předvedl 

funkční model parní turbíny Giovanni Branca.3 

 Spalovací motor je tedy tepelný stroj, který „spalováním paliva získává 

tepelnou energii a využitím vhodného plynného média ji převádí na mechanickou 

práci. Energie plynného média je využívána buď jako energie potenciální (tlak spalin) 

u pístových spalovacích motorů, nebo energie kinetická (rychlost proudu spalin) 

 u spalovacích turbín. Prvním vynalezeným byl parní stroj, následovaly zážehové 

motory a poté vznětové.“4 

 Zážehové motory jsou takové, kde je směs paliva se vzduchem zažehována 

energií vnějšího zdroje, nejčastěji elektrickou jiskrou. Používá se u motorů na plynná 

paliva, benzín, líh, případně dříve petrolej. První sestrojil Isaac de Rivaz na začátku 

19. století.5 

                                            

1
Historie motorů. In: Www.auto-motory.com  [online]. [cit. 2012-11-07]. Dostupné z: http://www.auto-

motory.com/historie-motoru/ 

2
Historie motorů. In: Www.auto-motory.com  [online]. [cit. 2012-11-07]. Dostupné z: http://www.auto-

motory.com/historie-motoru/ 

3
 REMEK, B: Automobil a spalovací motor. Praha: Grada Publishing. ISBN 8024735385.  

4
 HROMÁDKO, J. a kolektiv: Spalovací motory. Praha: Grada Publishing, 2011. 296 s. ISBN 

8024734753. 

5
 HROMÁDKO, J. a kolektiv: Spalovací motory. Praha: Grada Publishing, 2011. 296 s. ISBN 

8024734753. 
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 Vznětové motory jsou takové, kde je palivo, které je vstřikováno do válce 

motoru, případně komůrky, se v důsledku vysoké teploty vyvolané stlačením vzduchu 

vznítí. První sestrojil Rudolf Diesel na konci 19. století.6 

Kolem roku 1870 byl sestrojen první benzínový motor, který mohl spalovat nejen 

benzín ale i plyn. Koncem 19. století byl zkonstruován první automobil, který jezdil na 

benzín. Na začátku 20. století se začala používat směs benzínu a lihu. Ve 20. letech 

20. století se začaly vyrábět různé druhy benzínu lišící se kvalitou. Vyšší kvalitativní 

třídy se označovaly jako Super a Premium. Jednalo se o směsi aromatických 

uhlovodíků s benzínem. Následně se začaly vyrábět olovnaté sloučeniny pro zvýšení 

oktanového čísla. Začala být upravována těkavost, aby motor v zimě dobře startoval 

a v létě nedocházelo k varu a ke tvorbě parních polštářů. Nové rafinérské 

technologie, měnily chemickou skladbu ropných benzínových destilátů, a přidávání 

sloučenin olova postupně umožňovaly vyrábět vysokooktanové benzíny, takže bylo 

možné zvýšit kompresní poměr motorů, a tím dosáhnout zvýšení měrného výkonu 

 a energetické účinnosti.7  

Na další změny složení benzínu měla vliv ekologie. Složení benzínu začalo být 

legislativně upravováno s ohledem na vliv spalování na životní prostředí. Došlo ke 

snížení obsahu olova a přidávání kyslíkatých sloučenin. Dále se objevily bezolovnaté 

benzíny pro nové typy automobilů s katalyzátory. Na přelomu tisíciletí byly olovnaté 

benzíny zcela zakázány a nastoupily tzv. reformulované benzíny s cílem ochrany 

životního prostředí. 8 

Ekologické vlivy se nevyhnuly ani naftě a naftovým motorům. Změny v obsahu 

motorové nafty spočívaly ve snižování obsahu sýry a tím snížení emisí oxidů síry do 

ovzduší, též se snižovalo kouření motorů. 9 

V současné době se nejvíce etabloval spalovací motor a to buď v provedení 

jako benzínový se vstřikováním paliva nebo dieselový s přímým vstřikováním 

                                            

6
 HROMÁDKO, J. a kolektiv: Spalovací motory. Praha: Grada Publishing, 2011. 296 s. ISBN 

8024734753. 

7
 MATĚJOVSKÝ, V.: Automobilová paliva. Praha: Grada Publishing, 2005. 224 s. ISBN 80-247-0350-5 

8
 MATĚJOVSKÝ, V.: Automobilová paliva. Praha: Grada Publishing, 2005. 224 s. ISBN 80-247-0350-5 

9
 MATĚJOVSKÝ, V.: Automobilová paliva. Praha: Grada Publishing, 2005. 224 s. ISBN 80-247-0350-5 
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s turbodmychadlem a elektrický motor u automobilů budoucnosti v koncepci 

hybridního pohonu nebo jako palivového článku.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

10
 HAKEN, K., L.: Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik. Hanser Verlag, 2008. 286 s. ISBN 

3446228128. 
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2 Paliva 

Tato kapitola se zabývá palivy, která úzce souvisí s tématem motorů a jsou jednou 

z možných cest, jak chránit životní prostředí. Kapitola je rozdělena na dvě 

podkapitoly Klasické paliva a Alternativní paliva.  

Obrázek 1 Fosilní a obnovitelné zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  CORNEL STAN: Alternative Antriebe für Automobile: Hybridsysteme, Brennstoffzellen, 

alternative Energieträger. Springer DE, 2012. 426 s. ISBN 3642252664. 
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Klasickým palivy jsou Automobilový benzín a Motorová nafta. Mezi alternativní paliva 

se řadí LPG, E85, CNG a LNG, Bionafta, Emulzní motorová nafta, Bioethanol, 

Biomethanol, Vodík a Elektřina. Elektřina je zde jen krátce zmíněna a detailněji je 

popsána v kapitole Alternativní pohony. Podkapitoly popisují vždy hlavní 

charakteristiky paliva, jeho výhody, nevýhody a jeho případné zajímavosti. Zařazen je 

přehled Fosilních a obnovitelných zdrojů, který zobrazuje veškerá paliva, ne tedy jen 

automobilová. 

2.1 Klasická paliva 

Klasická paliva jako je automobilový benzín a motorová nafta se vyrábí z ropy. Ropa 

je vstupní surovinou pro petrochemický průmysl, kde se zpracovává v několika 

krocích (destilace, dělení ropy na frakce na základě různé teploty varu a odsíření). 

Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na ochranu životního prostředí se stále 

zpřísňují požadavky na složení automobilového benzínů a motorové nafty. U benzínů 

je omezován obsah alkenů z důvodu jejich špatné oxidační stability, náchylnosti 

k polymeraci a tvorbě pryskyřičnatých látek. Dalším důvodem je, že jsou velice 

reaktivní a podílejí se tak značnou měrou na tvorbě přízemního ozónu. Mezi 

sledované karcinogenní látky patří benzen, který se dostává do ovzduší odparem 

paliva a při spalování aromátů přítomných v benzínech.11 

2.1.1 Automobilový benzín 

Automobilový benzín se stejně jako většina ostatních motorových paliv skládá 

hlavně z uhlíku a vodíku. Při jejich spalování s kyslíkem se uvolňuje tepelná energie, 

která se následně, s větší či menší účinností, přeměňuje na energii mechanickou.12  

Automobilové benzíny jsou frakce vroucí v rozmezí převážně mezi 30-210ºC. 

Pro zlepšení vlastností, zvýšení oxidačního čísla, jsou obohacovány přísadami 

kyslíkatých látek. Také jsou obohacovány o detergenty, které slouží k čištění 

                                            

11
 VLK, F.: Paliva a maziva motorových vozidel. Brno: nakladatelství a vydavatelství, 2006. ISBN 80-

239-6461-5 

12
Automobilové benzíny. In: Www.ceskarafinerska.cz [online]. [cit. 2012-11-14].  Dostupné z: 
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systému, proti korozi, mají antidetonační účinky atd. Dále jsou přidávány přísady, 

jejichž cílem je pročistit motor, zvýšit výkon motoru, prodloužit životnost motoru, 

snížit spotřebu pohonných hmot a  šetřit  tak životní prostředí.  

 Požadavky na benzín je dobrá odpařivost při nízkých teplotách (pro 

startování), nízký obsah síry, (která způsobuje korozi), dlouhodobá stabilita (nízké 

ztráty při skladování) a nesmí obsahovat těžší frakční podíly, aby nedocházelo ke 

smývání olejového filmu na stěně válce a ředění oleje v motorové skříni. Také nesmí 

obsahovat pryskyřice, (které zanášejí trysky). 

K zažehnutí směsi paliva se vzduchem dochází elektrickou jiskrou, která 

přeskočí mezi elektrodami do zapalovací svíčky. To lze pouze tehdy, když je v okolí 

elektrod bohatá směs par paliva a vzduchu. (Pokud má směs špatný poměru 

vzduchu a kapiček paliva, nelze zapálit. Především při startování studeného motoru 

je těžké, aby zde byla správná směs.) Po nastartování  začne docházet k odpařování 

kapiček benzínu při styku s teplými částmi motoru (stěny sacího potrubí ohřívané 

výfukovým potrubím atd.). „Odpařování frakcí paliva s vyšším bodem varu až ve válci 

motoru napomáhá chlazení stěn válce a dna pístu, přičemž se zvyšuje i hmotnostní 

množství vzduchu dopraveného do válce motoru a tedy objemová účinnost motoru. 

….z uvedeného je tedy zřejmé, že benzíny musí obsahovat frakce lehce odpařitelné, 

zabezpečující startovatelnost motoru, a nesmí obsahovat frakce s bodem varu nad 

200ºC, které by se neodpařily a mohly by ředit olejovou náplň motoru. …Podíl paliva, 

který se odpařuje do 70ºC, by měl být na jedné straně tak velký, aby motor bezpečně 

naskočil i při studeném startu v zimě, na druhé straně ale nevzniklo nebezpečí tvorby 

parových polštářů, když je motor horký.“ 13 

Výhodou benzínu, stejně jako spalování jiných kapalných paliv spočívá zejména 

v tom, že rychle hoří, poměrně snadno se skladují a provoz je bezpečný.14 

 Existují různé druhy benzínů. „Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi 

uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími 

zušlechťujícími technologickými postupy. Mohou obsahovat přísady zvyšující užitné 
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vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. 

přísady.“15 Bezolovnaté benzíny se používají hlavně pro zážehové motory silničních 

vozidel a nesmějí se používat pro motory v uzavřených prostorách. Používají se 

hlavně pro moderní motory vybavené katalyzátorem. Nejrozšířenější je Natural 95, 

bezolovnatý benzín, který se používá do automobilů s katalyzátorem i bez 

s novějšími motory uzpůsobenými bezolovnatému benzínu. Nelze ho ale používat do 

starých motorů, které vyžadují olovnaté přísady.16  Dalším druhem je  např. Speciál 

91, bezolovnatý benzín, který se hodí pro starší typy motorů s netvrzenými 

ventilovými sedly. Neobsahuje olovo od roku 2001, proto může být používán i nyní 

bez úprav. Název značky zůstal po původně olovnatém benzínu. 17 

2.1.2 Motorová nafta 

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků, které se získávají z ropy destilací 

 a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Mohou obsahovat aditiva na 

zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady 

 a inhibitory koroze.18 Nafty jsou palivem pro dieselové motory. Jejich výroba je 

založena na míšení petroleje s ještě těžším destilačním produktem, který se nazývá 

plynový olej.  

 Motorová nafta musí umožňovat včasný a pravidelný přívod správného 

množství paliva do válce, dokonalé rozptýlení a vypaření paliva, malé zpoždění 

zážehu a normální spalování, provoz bez tvorby úsad v palivovém systému a musí 

mít dobrou stabilita a splňovat podmínku nekorozívnosti nafty i jejích spalin. U nafty 

je požadováno, aby měla dostatečný energetický obsah, výhřevnost, vhodnou 

hustotu, umožňovala kvalitní spalování, měla vhodnou viskozitu, destilační křivku, 

                                            

15
Bezolovnaté automobilové benzíny. In: Www.unipetrol.cz  [online]. [cit. 2012-11-15].  Dostupné 

z: http://www.unipetrol.cz/cs/nabidka-produktu/rafinerske-produkty/motorova-paliva/bezolovnate-

automobilove-benziny.html  
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 VLK, F.: Paliva a maziva motorových vozidel. Brno: nakladatelství a vydavatelství, 2006. ISBN 80-
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bod vzplanutí, cetanové číslo, správný vliv na funkčnost a životnost motoru a byla 

dobře skladovatelná a dopravitelná.  

 Spalování nafty probíhá tak, že palivo je v dieselovém motoru vstřikováno do 

stlačeného horkého vzduchu, kde musí dojít k radikálové reakci, rychlému vzrůstu 

teploty a vznícení palivové směsi. Důležitá je prodleva, při níž dojde k ohřátí 

rozprášených kapiček paliva a k jeho částečnému odpaření. Prodleva závisí mimo 

jiné na chemickém složení paliva. Složení paliva ovlivňuje především podmínky 

spalování. Prodleva je také ovlivněna cetanovým číslem, které charakterizuje 

schopnost paliva se samovolně zapalovat a přispívat ke snadné startovatelnosti 

 a chodu motoru. Rychlost vypaření paliva je závislá na velikosti kapek rozprášeného 

paliva a tedy ovlivněna jeho viskozitou. Čím je viskozita nižší, tím se palivo lépe 

rozpráší, vznítí a čistěji shoří. Při nadměrně vysoké viskozitě paliva rostou 

hydraulické odpory potrubí a filtrů, klesá výkon čerpadla a ve spalovacím prostoru 

motoru se tvoří velké kapky, které znemožňují tvorbu homogenní směsi paliva se 

vzduchem a při nesprávném spalování v důsledku opožděného zážehu dochází ke 

zvýšené tvorbě sazí a spotřeby paliva. Naopak, pokud je viskozita nízká, způsobuje 

to zvýšené opotřebení třecích prvků celého palivového systému. Palivo potom 

podtéká v čerpadle a také ve vstřikovacích tryskách, výsledkem je přívod menšího 

množství paliva a snížení výkonu motoru.19 

Dalším důležitým parametrem je měrná hustota nafty, protože ovlivňuje 

správnou činnost motoru. Měrná hustota závisí na obsahu n-alkanů. Hustota musí 

být v určitém vhodném rozmezí. Je to z toho důvodu, že palivo vstříknuté do válce je 

čerpadlem měřeno objemově a při větší hustotě se do válce ve stejném objemu 

dostane větší hmota a takto přeplněný motor má potom nedostatek vzduchu a tím se 

zvýší jeho kouřivost. V opačném případě – příliš lehkého paliva dojde k předčasnému 

vstřiku a tvrdému chodu motoru. 

Obsah síry a sirných sloučenin v naftě způsobuje korozi a ovlivňuje tak životnost 

palivového systému a dalších částí motoru. Obsah celkové síry v motorové naftě se 

neustále snižuje, a to především z ekologického hlediska, jak již bylo zmíněno. 
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Snižování obsahu síry však na druhou stranu přináší negativní dopady na mazivost 

motorové nafty a tedy na zvýšené opotřebení vstřikovacích čerpadel. Z tohoto 

důvodu se dnes přidávají do motorové nafty aditiva, která zlepšují její mazivostní 

vlastnosti. 

Zušlechťující aditiva (např. mazivostní přísady, protipěnivostní přísady) 

 a přídavek metylesterů má špatný vliv na skladovatelnost. Zatímco motorové nafty, 

které byly destilovány přímo z ropy se vyznačovaly vysokou stabilitou jakostních 

parametrů i při dlouhodobém skladování, motorové nafty vyráběné moderními 

procesy jsou při skladování méně stabilní. Za nějakou dobu se v nich tvoří rozpustné 

i nerozpustné oxidační zplodiny, proto je u nafty vyžadována zkouška oxidační 

stability.  

 Na trhu je také několik druhů nafty. ČEPRO dodává motorovou naftu tzv. 

Diesel ve 4 jakostních třídách B, D, F a třída 2. 20 

2.2 Alternativní paliva 

Alternativní paliva jsou méně škodlivá životnímu prostředí než klasická. Nejsou ale 

tak masově využívána z důvodu různých omezení a nevýhod. Jejich potenciál tkví 

v jejich velkých zásobách na rozdíl od zásob klasických fosilních paliv. Mezi 

alternativní paliva patří plynová paliva, biopaliva, vodík a elektřina.  

Automobily z hlediska možného použití různých paliv lze dělit na 

jednopalivové neboli monofuel, jedná se převážně o autobusy a některé nákladní 

automobily; dvoupalivové neboli bifuel, to jsou automobily s přepínáním mezi 

klasickým a plynným palivem (většina osobních automobilů) a smíšené neboli dual 

fuel, které využívají společně klasické i plynné palivo. 21  

 Plynová paliva se vyrábí různými způsoby. Zemní plyn je získáván přímou 

těžbou. Jeho zpracování ukazuje obrázek „Zpracování surového zemního plynu“. 

Propan-butan se vyrábí z ropy. Propan-butan je vhodný pro benzínové motory. 

Plynná uhlovodíková paliva jsou z hlediska přípravy směsi výhodnější než kapalná, 
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protože umožňují lepší promísení a snadnější dodržení směšovacího poměru paliva 

se vzduchem a tím i menší obsah škodlivin ve výfukových plynech. Také nesmývají 

palivový film ze stěn válce a neředí olej v klikové skříni motoru. Nezpůsobují vznik 

karbonových úsad ve spalovacím prostoru a mají lepší antidetonační vlastnosti než 

kapalná paliva.  

 Propan-butan se používá do zážehových motorů. Díky malé toxicitě 

výfukových plynů je propan-butan rozšířený u vysokozdvižných vozíků a dalších 

lehkých dopravních prostředků, které se využívají v uzavřených prostorách. Dnes se 

ale používá i pro osobní a dodávkové automobily.  

 Zemní plyn se také používá u zážehových motorů. Jeho nevýhodou oproti 

propan-butanu je velký objem a hmotnost palivových zásobníků. Množství energie 

v jednotce objemu je 4 až 5krát menší než u kapalných uhlovodíkových paliv.  

Existuje možnost jeho zkapalnění podchlazením a jeho uchovávání na vozidle 

v kryogenních nádržích při přetlaku 0,15 MPa. Při tomto způsobu se objem plynu 

zmenší přibližně 600krát. Nevýhodu jsou však značné ztráty odparem, protože při 

nárůstu tlaku v kryogenní nádrži je nutné ho odpouštět.22 

Nevýhodou plynových paliv je jejich nesnadné skladování, distribuce a malá 

energetická hustota, což vyžaduje velký objem zásobníků (v automobilu), což 

znemožňuje jejich širší využití. Čisté výfukové plyny jsou ale převažující výhodou, 

 a proto je snaha je využívat pro motorová vozidla. 23 

 Další skupinu paliv tvoří biopaliva, která se vyrábí nejčastěji ze zemědělských 

plodin - olejnin. Využívají se pro vznětové motory. V České Republice se nejvíce 

využívá řepka olejná. Na jihu Evropy je využívána slunečnice. Pěstováním 

nepotravinářských komodit zároveň představuje využití zemědělské půdy 

zemědělskou výrobou. Biomasa může být tvořena kromě plodin i odpady ze 

zemědělské, potravinářské nebo lesní produkce. Biopalivy jsou alkohol nebo 

rostlinné oleje, které lze získat z biomasy. Biomasa nemůže zcela nahradit klasické 

fosilní zdroje, odhaduje se ale, že tímto zdrojem může být v ČR pokryto 15 – 20% 
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spotřeby všech paliv. (Biomasa byla využívána jako palivo dříve než benzín. Alkoholy 

jako motorové palivo se vyráběly již do 30. let 20. století.) 24  

Obrázek 2 Zpracován surového zemního plynu 

 

Zdroj: Využití ropy a zemního plynu. In: Http://geologie.vsb.cz [online]. [cit. 2013-04-01].  

Dostupné z:   http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/vyuziti_ropy.html  

V roce 1992 odstartoval tzv. Olejový program, který dotoval stát. Jeho cílem 

bylo podpoření výroby biopaliv a osazování orné půdy řepkou olejnou. Stát formou 

návratných finančních výpomocí a osvobozením od spotřební daně podporoval 

výstavbu a nákup technologií.  

 U kapalných paliv získávaných z biomasy je výhodou, že jsou obnovitelné 

 a také jsou v případě úniku do životního prostředí snadno odbouratelné bakteriemi. 

V současné době se nejvíce využívají z paliv vyráběných z biomasy methanol, 
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etylalkohol (ethanol) a bionafta. Do pozadí ustoupilo používání bioplynu 

 a dřevoplynu, jež bylo populární hlavně v období 2. světové války.25 

2.2.1 LPG 

LPG neboli Liquified Petroleum Gas je zkapalněný propan-butan. Vzniká jako 

vedlejší produkt při těžbě ropy či zemního plynu. LPG  je těkavá hořlavá kapalina. 

Propan-butan je v plynném skupenství těžší než vzduch a při úniku se vytékající 

palivo ihned odpařuje. V kapalném stavu zaujímá pouze 1/260 svého plynného 

objemu.26 

 Přechod mezi oběma skupenstvími je velmi snadný, což je výhodné. 

V současné době se jedná o plyn nejvíce využívaný v dopravě. 27  

Výhodou je zamezení zcizení pohonných hmot. Cena vozů na LPG je sice 

vyšší než u benzínových motorů, ale většinou nižší než u vznětových motorů. Pro 

zvýšení již tak velké bezpečnosti provozu vozidel na LPG, jsou do LPG přimíchány 

aromatické látky, které jsou vnímány čichem již při sebemenší netěsnosti systému. 

Cena paliva LPG je nižší, řádově o 50 % než cena benzínu nebo nafty. Pozn. 

Spotřeba LPG je vyšší než např. N95. Ale i tak je náklad PHM na 1 km levnější, než 

v případě N95 (o 32 %). Srovnání se týká vozu Škoda Octavia 1.6 MPI. Vozy na LPG 

mají sice vyšší měrnou spotřebu paliva, ale emise CO2 jsou nižší. Vůz, který je již 

z prvovýroby uzpůsoben na LPG má plnou záruku. Vůz má 2 nádrže (LPG a benzín) 

a jeho dojezd je cca o 450 km větší než v případě pohonu pouze na benzín. Výhodou 

je hustá síť čerpacích stanic – v ČR v roce 2009 celkem 796 stanic. Podle novely 

zákona o silniční dani jsou od roku 2009 v ČR od silniční daně osvobozena 

ekologicky šetrná vozidla spalující např. LPG, CNG, E85 a nebo vozidla elektrická 

 a hybridní. Jejich největší povolená hmotnost je max. 12 tun.28, 29 Dalšími výhodami 

je prodlužení životnosti mazacího oleje, životnosti motoru, jeho tišší chod.30 
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Nevýhodami je nižší výkon o cca 5 %, točivý moment a max. rychlost. Nabídka 

příslušenství je zpravidla omezena. Systém LPG vyžaduje pravidelné revize, za které 

si značkový servis účtuje asi půl hodinu práce. Podle předpisů by se měla po 10 

letech vyměnit nádrž, jejíž cena je cca 4 – 5.000 Kč. 31 

V ČR je zatím zákaz parkování v podzemních garážích. Během roku 2011 by 

se to mělo změnit.32 

2.2.2 CNG a LNG 

CNG neboli Compressed Natural Gas je stlačený zemní plyn. LNG neboli Liquified 

Natural Gas je zkapalněný zemní plyn. (Pro zkapalnění je třeba teploty - 162ºC.) 

Zemní plyn je tvořen z cca 98 % metanem CH4 s příznivým poměrem uhlík/vodík 

=1/4. 33 Výchozí objem se tak zmenší zhruba šestsetkrát. Zemní plyn se těží z ložisek 

na pevnině a pod mořským dnem, který se poté z plošiny přepravuje podmořským 

plynovodem na pobřeží, kde se upravuje na komerční kvalitu. Stejně jako ropa 

prochází i zemní plyn při těžbě základní úpravou. Obě látky jsou zbaveny vlhkosti 

 a pevných částic jako je písek atd. U zemního plynu se jedná o finální úpravu. Zemní 

plyn je dále k místu spotřeby dopravován potrubním systémem. Zemní plyn se tedy 

na rozdíl od Propan-butanu nevyrábí z ropy.34 

Výhody zemního plynu (CNG) z hlediska ochrany životního prostředí spočívají 

v tom, že motory na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla 

s klasickým palivem. Oproti dieselovým motorům vede jejich používání ke snížení 

emisí pevných částic, které jsou z důvodu mutagenních a karcinogenních účinků 

považovány za nejzávažnější. Kouřivost vznětových motorů je u plynového pohonu 

eliminována. Sníženy jsou emise oxidu uhličitého, nemetanových, aromatických 

                                                                                                                                        

29
Výhody LPG. In: Www.lpg.cz [online]. [cit. 2012-11-07].  Dostupné z:   

http://www.lpg.cz/vyhodylpg/index.php 

30
 FIŠER, L.: Automobily na alternativní pohon. Litomyšl: Klub motoristů LPG, 1997.   

31
Výhody LPG. In: Www.lpg.cz [online]. [cit. 2012-11-07].  Dostupné z:   

http://www.lpg.cz/vyhodylpg/index.php 
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Vše o CNG – Ekologie. In: Www.cng.cz  [online]. [cit. 2012-11-14].  Dostupné z: 
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 a polyaromatických uhlovodíků, aldehydů, snížena je i tvorba ozónu v atmosféře. 

Plynové motory jsou také tišší. Při tankování nevznikají žádné ztráty paliva. Není 

možné kontaminovat půdu v  důsledku úniku nafty. 35 Výhodou je významná úspora 

na provozních nákladech. CNG je vůbec nejlevnější pohonnou hmotou, navíc je 

dlouhodobě garantována z důvodu minimální výše spotřební daně (tj. podle zákona 

 o spotřebních daních). Cena CNG vč. DPH se pohybuje okolo 23 až 25 Kč/kg což 

odpovídá 16,50 až 17,80 Kč/m3 – což je ekvivalent 1 litru benzinu. Jinak řečeno při 

spotřebě 8 litrů benzinu na 100 km je spotřeba CNG 8 m3 na 100 km, výsledkem 

jsou potom náklady cca 1,20 – 1,30 Kč/km. V případě přeplňovaných motorů TSI jsou 

při nižší spotřebě dokonce náklady 1 Kč/km. Pro vozy CNG od r. 2009 dále platí 

nulová sazba silniční daně. Výhodou také je, že zemní plyn se lépe směšuje se 

vzduchem, kterého může být přebytek.36 Výhodou je i jeho bezpečnost, protože je 

lehčí než vzduch, nehromadí se tedy u země. Zápalná teplota je oproti benzínu 

dvojnásobná a nádrže vyrobené z oceli, hliníku nebo kompozitu jsou bezpečnější.  

Snadná je i jeho doprava. Jsou již vybudovány plynovody. Dalšími výhodami provozu 

na CNG je, že vozy na CNG mohou parkovat v podzemních garážích. Vše za 

předpokladu souhlasu majitele samotné garáže, také zamezení zcizení pohonných 

hmot, motory mají nižší hluk. 37 

Mezi jeho nevýhody patří nedostatečná infrastruktura, která vyplývá z jeho 

dosud malého využívání a tím i počtu plnících stanic a malá dojezdová vzdálenost 

automobilů. Dojezdová vzdálenost je při objemu 80 litrů jen 200 až 300 km. (Tato 

energie odpovídá cca 20 litrům motorového benzínu. Z důvodu malé dojezdové 

vzdálenosti a řídké síti čerpacích stanic se automobily na zemní plyn nabízejí i s 

pohonem na benzín (tj. Bi-Fuel). Druh paliva se přepíná tlačítkem. Na zemní plyn se 

obvykle nevyrábějí speciální motory, ale používají se sériově vyráběné dieselové 

nebo benzínové motory, které je třeba upravit a dovybavit plynovým palivovým 

příslušenstvím. Nevýhodou jsou náklady na přestavbu, o kterých odborníci tvrdí, že 
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se nevyplatí, navíc je přestavba spojena s administrativou a ztrátou záruky. To se ale 

samozřejmě netýká modelů automobilů, které jsou již z výroby určeny k pohonu na 

zemní plyn.38 Nevýhodami provozu na CNG je vyšší hmotnost vozu způsobená 

tlakovými lahvemi na CNG, častější servisní úkony (kontrola palivové soustavy), malý 

počet čerpacích stanic, který sice roste, ale zatím (do konce roku 2011) bylo v plánu 

pouze cca. 43 stanic.39 

Sériově vyráběným vozem na zemní plyn je např. Fiat Multipla Biopower, Fiat 

Ducata, Volvo V70, Opel Zavita 1.6 CNG, Opel Astra Karavan 1.6 CNG nebo Ford 

Transit atd. 40 

V České Republice jezdí k dnešnímu dni přes 600 vozidel na CNG. Veřejných 

čerpacích stanic je 13. 41 

Výhody a nevýhody LNG, tzn. zkapalněného zemního plynu jsou obdobné. 

Nevýhodou LNG je navíc uchovávání za velmi nízkých teplot, odpar z nádrže při 

delší odstávce vozidla, složitější a nákladnější technologie v porovnání se stlačeným 

zemním plynem, jiná technologie plnění vozidel a nová rizika při tankování, vyšší 

náklady, jednak na přestavbu vozidla na plyn, která zvyšuji cenu vozidla a také na 

plnicí stanice. Lze očekávat, že náklady klesnou s širším využíváním plynu 

v dopravě. Další nevýhodou je, že přestavbou automobilu se sníží komfort 

zmenšením zavazadlového prostoru. Další nevýhodou je snížení výkonu 

 u přestavovaných automobilů a vyšší bezpečnostní nároky při garážování 

 a opravách. Plnicí stanice kapalného zemního plynu jsou podobné stanicím na 

stlačený zemní plyn. LNG se přepravuje v kryogenních nádržích při teplotách -160 až 

-170ºC. 42 
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Od roku 2012 se v ČR zavádí spotřební daň na zemní plyn (CNG) a tudíž se 

zvýší jeho cena pro konečného spotřebitele.43 

2.2.3 Bionafta  

Bionafta je vývojově dělena na bionaftu 1. generace a bionaftu 2. generace. 

 Bionafta se používá jako náhrada za ropná paliva pro vznětové motory tzv. 

diesely. Názvem bionafta jsou označovány nízkomolekulární estery vyšších 

mastných kyselin s nízkomolekulárním alkoholem: FAME (Fatty Acid Methyl Ester). 

Výroba bionafty je v podstatě bezodpadová technologie, neboť všechny vedlejší 

produkty se dají dále využít. Surovinou pro výrobu bionafty jsou olejnaté plodiny 

(obnovitelný zdroj). Ve světové produkci převládá olej ze sóji (hlavně Spojené státy 

americké), mezi dalšími pak palmový olej, olej ze slunečnice, řepky atd. Při výrobě se 

ze suchých semen lisuje olej. Odpadem při lisování olejnin jsou výlisky (šroty), které 

se dále využívají pro výrobu krmných směsí a přírodních hnojiv. V posledních 

několika letech se kvůli neustále zvyšujícím se cenám olejnatých plodin hledají nové 

zdroje surovin, např.: použité fritovací oleje, odpadní živočišné tuky, aj.44 Bionafta 1. 

generace je u nás nazývána MEŘO, což znamená MethylEster řepkového oleje a je 

to produkt, který vzniká při reakci řepkového oleje s methanolem (alkoholem), tedy 

bionafta. 45  

Bionafta je čirá nažloutlá kapalina bez mechanických nečistot a viditelné vody, 

neomezeně mísitelná s motorovou naftou. Není toxická, neobsahuje těžké kovy ani 

žádné jiné látky škodlivé zdraví a je agresivní vůči běžným nátěrům a pryžím.46 

Nevýhodou MEŘO je spotřeba energie na jeho výrobu a vždy je zkoumána 

bilance mezi množstvím vložené energie na setí, sklizeň, dopravu a zpracovávání 

surovin a získané energie. Někteří odborníci jsou toho názoru, že bionafta je vhodná 
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jenom jako doplněk nebo místně pro zemědělce, protože její doprava by zvýšila 

energetickou náročnost a ztratila tak smysl. Další nevýhodou MEŘO je, že rostlinné 

oleje mají až 40krát větší viskozitu než nafta a během skladování dochází oxidací ke  

Obrázek 3 Výroba MEŘO 

 

Zdroj: Energetické využití biomasy. In: Www2.zf.jcu.cz [online]. [cit. 2013-14-01] Dostupné z: 
http://www2.zf.jcu.cz/~moudry/skripta/4/energie_biomasy.html 

 

snižování kvality. Při spalování zanášejí motor. Poškozují plasty a laky. Kdyby 

mělo MEŘO nahradit větší část klasických paliv, bylo by nutné pěstovat zdrojové 

plodiny na velkých plochách zemědělské půdy místo potravin, což je při jejich 

nedostatku považováno za neetické. Dalším problémem je pěstování monokultur.47,48 
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Hlavní výhodou bionafty MEŘO je, že má dobré ekologické vlastnosti. Při jejím 

spalování je produkováno nižší množství emisí než při spalování klasické nafty, navíc 

vysoký obsah kyslíku má pozitivní vliv na oxidaci a tím na snižování úrovně smogu 

ve městech. Také neobsahuje téměř žádnou síru a nezpůsobuje tak emise oxidu 

siřičitého. Další výhodou je energetická bilance MEŘO, která je lepší než 

 u alkoholových paliv. MEŘO má také téměř stejné cetanové číslo jako nafta, a tak je 

možné ho přímo použít ve vznětovém motoru bez dalších přísad. MEŘO má také 

podobnou hustotu energie jako nafta, a proto stačí stejně velká nádrž. Vzhledem 

 k  bodu varu a vzplanutí je bezpečnější pro transport a skladování než klasická 

nafta. Na skladování bionafty se nevztahují žádné zvláštní předpisy, což vede v praxi 

k jednoduchému přizpůsobení klasických naftových nádrží na toto palivo.49 , 50 

Zpracováním olejů na paliva se zabýval už od roku 1900 Rudolf Diesel, který 

došel k názoru, že ačkoli je použití rostlinných olejů v současnosti bezvýznamné, 

v budoucnosti budou tyto oleje stejně důležité, jako je petrolej nebo uhlí. Od 70. let 

20. století byla zkoumána možnost využití řepkového oleje pro pohon vznětových 

motorů. Vzhledem k tomu, že u běžných naftových motorů není možné řepkový olej 

využít a je nutné motor přestavět nebo řepkový olej přepracovat na metylester 

(MEŘO) začala se rozvíjet druhá možnost řešení, kterou je chemická úprava paliva 

s cílem jeho přiblížení vlastnostem klasické motorové nafty a jeho použití 

 v konstrukčně nezměněných vznětových motorech. Dalším důvodem bylo i množství 

sedlin zanášejících motor.51 Vznikla bionafta 2. generace nazývaná směsnou naftou. 

Je to taková nafta, která obsahuje minimálně 31 % MEŘO a zbytek tvoří klasická 

motorová nafta. V České republice se „bionaftou“ rozumí právě směsná nafta.52 
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Stoprocentní bionafta je známá pod zkratkou B100. Směsná motorová nafta má 

označení SMN B30.53 

2.2.4 Emulzní motorová nafta 

Tato emulze obsahuje 85% motorové nafty, 13% vody a 2% dalších přísad převážně 

emulgačních činidel, zajišťující velmi malou velikost kapek rozptýlené vody. 54 

Její výhodou je, že při jejím spalování dochází ke snížení kouřivosti motoru. 

Z důvodu snížení teploty plamene a možnosti menšího přebytku vzduchu potřebného 

pro spalování dochází ke snížení obsahu oxidu dusíku ve výfukových plynech až 

 o 30 % a snížení emisních hodnot u tuhých částic až o 80 %.55 

Nevýhodou je zajištění stability emulzní nafty při dlouhodobém skladování 

  a náklady na výrobu, které značně navyšují její cenu. Další nevýhodou je, že při 

nezměněném seřízení palivové soustavy motoru dochází k poklesu výkonu motoru 

 o 10 – 15 %.56 

2.2.5 Bioethanol a E85  

Palivo E85 je 85 % podílem bioethanolu a 15 % podílem benzínu N95. „Naftové 

biopalivo se nejčastěji vyrábí z řepkového oleje. Bioethanol se v ČR vyrábí z cukrové 

řepy.“57 

 Výhodami provozu na E85 je, že se jedná o palivo rostlinného původu a tím 

obnovitelný zdroj energie. Vozy na E85 mají sice vyšší měrnou spotřebu paliva, ale 

emise CO2 jsou nižší. Cena paliva E85 je nižší, řádově o 28 % než cena benzínu 

nebo nafty. Spotřeba E85 je ale vyšší než např. N95. Cenová výhodnost paliva E85 
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je tak oproti např. N95 minimální cca o 2 %. (Srovnání se týká vozu Škoda Octavia 

1.6 MPI). Výhodou je i osvobození od silniční daně na základě novely zákona 

 o silniční dani z roku 2009. 58 

 Nevýhodami je, že se sice jedná o obnovitelný zdroj energie, ale stejně jako u 

jiných paliv rostlinného původu, jeho produkce životní prostředí zatěžuje a v tomto 

případě možná ještě více, než těžba a spalování fosilních paliv a pěstování rostlin 

k jeho výrobě zabírá půdu, která by mohla být využita pro pěstování potravin. Další 

nevýhodou je malý počet čerpacích stanic, tj. 71 stanic (k 09/2010). Nevýhodou jsou 

 i častější servisní úkony jako je výměna motorového oleje, olejového a palivového 

filtru.59 

Na trhu se objevil téměř současně s automobilovým benzínem. Používal se 

v prvních automobilech H. Forda. Největší zkušenosti s jeho používáním mají 

v Brazílii a USA, kde se používají směsi s různým poměrem ethanolu a benzínu.60 

2.2.6 Biomethanol 

Methanol se vyrábí ze dřeva již velmi dlouho. Většinou byl ale pouze vedlejším 

produktem při výrobě dřevěného uhlí. Postupně se stal palivem pro motorová vozidla. 

Biomethanol je možné vyrobit z biomasy, ale také z některých fosilních paliv 

jako je zemní plyn či uhlí. Výroba z biomasy je asi dvojnásobně nákladná oproti 

výrobě syntetického methanolu. Z methanolu lze vyrobit i benzín, ale s energetickou 

ztrátou, a proto se tento proces nevyužívá. Methanol lze použít v čisté formě nebo 

jako směs. 

  Biomethanol je čistá kapalina bez zápachu, která se v přírodě vyskytuje jen 

výjimečně. Vyznačuje se univerzálností a používá se jako surovina v různých 

chemických procesech. Biomethanol je pro člověka vysoce toxický a k některým 

materiálům (pryže, plasty, slitiny hliníku) je vysoce agresivní. 
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 Největší množství methanolu jsou dnes produkována v Brazílii, USA 

 a Švédsku. 

Výhodou tohoto paliva je jeho obnovitelnost vstupních zdrojů. Palivo 

neobsahuje síru, a tak znečištění ovzduší jeho vlivem je velmi nízké. Další výhodou 

je, že výrobní technologie jsou odzkoušené, spolehlivé a široce využívané. Na rozdíl 

od ethanolu existuje širší potenciál vstupních surovin a hlavně je methanol mnohem 

levnější. V porovnání s benzínem má vyšší oktanové číslo, což umožňuje lepší 

účinnost motoru. Další výhodou je, že je méně prchavý, a proto se s ním lépe 

nakládá. V případě nehody je možné požár hasit vodou, protože methanol je ve vodě 

rozpustný. Díky nízké teplotě hoření je možné požár zlikvidovat i z malé vzdálenosti. 

Nevýhodou Biomethanolu je jeho toxicita při vdechnutí i při působení na kůži 

při čerpání paliva. Také způsobuje korozi a působí jako detergent, tzn., že odstraňuje 

oleje i z míst, kde jsou potřebné, negativně též působí na plastové materiály. Těmto 

negativům lze zabránit použitím odolnějších materiálů. Problémem je jeho plamen 

neviditelný, to lze odstranit přidáním benzínu, který ho činí viditelným. V benzínových 

motorech jsou problémy se startem při teplotách pod bodem mrazu, které jsou 

způsobeny vyšší zápalnou teplotou. Tento problém je možné řešit předehřátím. 

Dalším problémem je formaldehydový zápach, který vzniká při studených startech 

 a zahřívání motoru vozidla. Tuto dobu se podařilo zkrátit použitím okysličovacích 

katalyzátorů na dvě minuty. Zavedení systému zahřívání směsi před vstupem do 

katalyzátoru by mělo přinést úplné odstranění těchto emisí. Jeho nevýhodou také je, 

že jeho výrobní cena je skoro dvojnásobně vyšší než u benzínu. Energetická hustota 

methanolu je asi o polovinu nižší než nafty, proto vozidla na methanol potřebují 

zhruba dvakrát tolik paliva na dosažení stejného dojezdu. Z důvodu jeho 

nebezpečnosti některé státy vyžadují pro manipulaci s ním speciální kurz (např. 

USA). 

Největší množství methanolu jsou dnes produkována v Brazílii, USA 

 a Švédsku. V USA se methanol prodává jako směs. Methanolová vozidla dodává 

např. Ford (Taurus) a Chrysler (Dodge Intrepid). Ford dokonce vyvinul speciální 
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motor spalující čistý methanol i pro svůj model Eskort, který umožňuje jízdu na 

jakoukoli směs benzínu a methanolu. 61 

2.2.7 Paliva BTL 

Pro výrobu bionafty a bioethanolu se využívá pouze těch částí rostlin, které obsahují 

olej, cukr nebo škrob. Tuto nevýhodu má překonat druhá generace biopaliv tzv. BTL 

neboli Biomass To Liquid, což je syntetická výroba biopaliv, u které lze využít 

různých surovin i jako je sláma, biologický odpad, zbytky dřeva anebo celé rostliny, 

cíleně pěstované jako energetické plodiny. Nevýhodou je, že proces výroby je 

poměrně komplikovaný.62 

2.2.8 Vodík 

Vodík se vyrábí elektrolýzou vody. Pokud je použita elektrická energie 

z obnovitelných zdrojů, je vodík nejčistším současným palivem.  

 Vodík může být použit v automobilu jako palivo přímo ve spalovacím motoru 

nebo jako zdroj elektrické energie v palivovém článku v elektromobilu. V klasických 

motorech se může použít stlačený nebo zkapalněný a je spalován podobně jako jiné 

pohonné hmoty.  

 Jeho hlavní výhodou je tedy ekologická čistota během výroby, ale i při jeho 

spotřebě.  Automobily jezdící na vodík, oproti elektromobilům využívajícím elektřinu 

z fosilních paliv, nevytváří žádné emise oxidu uhličitého. Při jeho spalování vzniká 

jenom neškodná voda a malé množství kysličníků dusíku. 

 Hlavní nevýhodou je jeho nebezpečnost, protože vodík je ve směsi se 

vzduchem silně výbušný, a cena vozidel s přímým spalováním i cena výroby vodíku. 

Díky těmto nevýhodám se současný vývoj využití vodíku v automobilech orientuje 

spíše na palivové články, kde se vodík využívá na výrobu elektrické energie.63 

                                            

61
 VLK, F.: Paliva a maziva motorových vozidel. Brno: nakladatelství a vydavatelství, 2006. ISBN 80-

239-6461-5 

62
 QUASCHING, V.: Erneuuerbare Energien und Klimaschutz. Munich: Carl Hanser Verlag, 2008. 

63
 VLK, F.: Paliva a maziva motorových vozidel. Brno: nakladatelství a vydavatelství, 2006. ISBN 80-

239-6461-5 



Lukáš Kubulek: Motory nové generace – jejich přínos ke zvýšení kvality ovzduší 

34 

 

V České Republice existuje jedna vodíková čerpací stanice (v Neratovicích), 

kterou využívá jeden autobus. Jedná se o první vodíkovou stanici ve střední 

 a východní Evropě vůbec. Stanice je výsledkem mezinárodního projektu, na kterém 

se podíleli Ústav jaderného výzkumu Řež, společnost Škoda Electric a zahraniční 

partneři. Základním zdroje energie je elektřina z palivových článků poháněných 

vodíkem. Palivové články jsou vysoce účinné, protože přeměna energie je přímá. 

Neexistují ztráty vzniklé mechanickými a tepelnými mezistupni, jako je tomu např. 

 u spalovacích motorů. Systém doplňuje baterie Li-ion a vysokokapacitní kondenzátor 

(tzv. ultrakapacitor). Výkon pohonu je 120 kW, hmotnost autobusu 18 tun, max. 

rychlost 65 km/h. Zásobník na střeše pojme 20 kg vodíku. Autobus má dojezd 300 

km. Spotřeba vodíku je 7,5 kg / 100 km.64 

2.2.9  Elektřina 

Elektřina je velmi čistým zdrojem energie za předpokladu, že elektřina je získávána 

z obnovitelných zdrojů. 

  Automobily na elektrický pohon neprodukují žádné škodlivé emise a mají 

nízkou hladinu hluku. 

 Nevýhodou je jejich menší výkon, dlouhé nabíjení (tankování), omezený 

dojezd, vyšší cena a také větší nebezpečí při havárii. Výkon, dojezd i délka nabíjení 

je dána baterií použitou k napájení elektromotoru. Používá se olověný akumulátor, 

baterie nikl-kadmium, baterie nikl-metalhydridová, baterie lithium iontová a baterie 

vysokoteplotní.  Baterie musí být navíc bezúdržbové s životností 5 – 10 let, 65 

 Více o elektropohonu viz. následující kapitola Alternativní pohony. 

 

 

 

                                            

64
 KARPÍŠKOVÁ, Dana. První vodíková čerpací stanice v ČR: Zatím ji využije jen jeden autobus. 

[online]. [cit. 2012-11-06]. Dostupné z: http://www.nazeleno.cz/technologie-1/hybridy-a-
elektromobily/prvni-vodikova-cerpaci-stanice-v-cr-zatim-ji-vyuzije-jen-jeden-autobus.aspx 

65
 KAMEŠ, J.: Alternativní pohony automobilů. Praha: Nakladatelství BEN – technická literatura, 2004. 

ISBN 80-7300-127-6 
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3 Alternativní pohony 

Mezi alternativní pohony patří tzv. hybridy a elektromobil. „Hybrid je označení pro vůz 

poháněný kombinací spalovacího a elektrického motoru.“66 Kameš definuje hybridní 

pohon jako pohon vozidla s více poháněcími zdroji a zásobníky energie: „Poháněcí 

zdroje jsou nakombinovány tak, aby převládaly výhody při rozdílných provozních 

stavech. Nejlepší kombinací je kombinace spalovacího motoru a elektromotoru. 

Elektromotor umožňuje městský provoz bez emisí a spalovací motor používaný mimo 

město má dobré jízdní výkony a velké dojezdy. I tak jsou zde velké nároky na baterie. 

Elektromotor v generátorovém provozu mění kinetickou energii při brzdění 

v elektrickou. To vede ke snížení spotřeby paliva, tím pádem ke snížení výfukových 

emisí. Hybridní pohon je zvláště vhodný pro vozidla nízké a střední třídy, převážně 

pro městský provoz“. 67 

 Používají se konvenční pístové motory a elektromotory, které oproti pístovým 

motorům nemají žádné emise, jsou bezhlučné, dosahují účinnosti až 90 %, 

nepotřebují chlazení, avšak jsou používány jen málo, protože mají také řadu 

nevýhod, mezi hlavní patří drahé baterie s omezenou životností. Kombinace těchto 

motorů vede k těmto charakteristikám. Je zdrojem pohonu bez emisí v místech 

zatížených škodlivými emisemi při velmi krátkých úsecích jízd, pro jejichž využití je 

 u spalovacího motoru špatná účinnost. Meziměstský provoz je možný se spalovacím 

motorem, s kterým jsou možné vyšší výkony a velké dojezdy. 68 

 Hybridy můžeme dále dělit do tří skupin na Micro, Mild a Full  nebo podle 

uspořádání pohonných jednotek na paralelní a sériový hybrid a další např. Plug-in 

Hybrid, Elektromobil, Hybrid E-REV viz. dále příslušné podkapitoly. 

Zapojení motorů, tzn. spalovacího a elektrického motoru může být buď sériové 

nebo paralelní viz. podkapitoly Paralelní hybrid a Sériový hybrid. 
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U všech hybridních pohonů jsou při elektrickém pohonu částečně odstraněny 

škodlivé emise bez omezení dojezdu, proto jsou v automobilu dva proměnné 

systémy, které zároveň zabírají hodně úložného prostoru, což je nevýhodou, protože 

to omezuji užitnou hodnotu vozidla. Možnost řešení je uspořádání modulů pod 

podlahou vozidla. 69  

Na trhu jsou již řadu let nákladní i osobní automobily s hybridním pohonem. 

Jsou ale příliš drahé, což brání jejich rozsáhlejšímu využití. 70 

3.1 Micro Hybrid 

Micro Hybrid jev vůz poháněný spalovacím motorem, který eko-technologiemi jako 

Start-Stop, rekuperace, pneu s nižším valivým odporem, úpravou aerodynamiky 

 a dalšími prvky snižuje spotřebu paliva, resp. emise výfukových zplodin.71 Patří sem 

např. všechny vozy ŠKODA GreenLine i s pakety Green tec, Citroen C4 e-HDi. 72 

3.2 Mild Hybrid 

Mild Hybrid je takový automobil, u kterého se elektromotor na pohybu nikdy nepodílí 

sám. Elektromotor pouze pomáhá klasickému spalovacímu motoru při rozjezdu nebo 

při akceleraci automobilu. 73 Mnoho odborníků nepovažuje takováto auta za skutečné 

hybridy, včetně Společnosti automobilových inženýrů. Úspory na spotřebě paliva jsou 

minimální, stejně tak i snížení emisí. 74 
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3836695146. 

72
 Alternativní paliva (interní materiály ŠKODA AUTO) 

73
 MAREIKE WÜSTE.: Innovations- und Nachhaltigkeitsstrategien in der Automobilindustrie: der 

Einfluss des Marktes auf die Entwicklung alternativer Antriebe. Diplomica Verlag, 2010. 142 s. ISBN 
3836695146. 

74
 Mild Hybrid. In: Www.hybrid.cz [online]. [cit. 2012-11-06].  Dostupné z:   http://www.hybrid 

.cz/slovnicek/mild-hybrid 



Lukáš Kubulek: Motory nové generace – jejich přínos ke zvýšení kvality ovzduší 

37 

 

 Tento typ automobilů se vyráběl především v USA, jde např. o modely Saturn 

Vue Green Line od General Motors či Chevrolet Silverado.75 V České republice sem 

patří např. Honda Insight, Mercedes S 400h, Honda CR-Z. 76 

 Schéma systému viz. obrázek Mild Hybrid.  

Obrázek 4 Mild Hybrid 

 

Elektromotor Mild je pouze „pomocník“ pohonu vozu. 

Zdroj: Alternativní paliva (interní materiály ŠKODA AUTO) 

3.3 Full Hybrid 

Full Hybrid je označení pro automobil, jehož elektromotor je schopen i bez podpory 

spalovacího motoru pohánět vůz, pouze však na krátkou vzdálenost několika km.77  

 Patří sem např. Toyota Prius, VW Touareg Hybrid, Lexus CT 200h, Toyota 

Auris HSD, Lexus RX 450h.78 
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Obrázek 5 Full Hybrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromotor Full je schopen i samostatného pohonu vozu. 

Zdroj: Alternativní paliva (interní materiály ŠKODA AUTO) 

3.4 Paralelní hybrid 

Paralelní hybrid je vůz, u kterého spalovací motor i elektromotor pracují společně, 

popř. elektromotor může fungovat jako samostatná jednotka pohonu. Motory jsou 

spojeny převodovkou.  Elektromotor i spalovací motor jsou zapojeny "vedle" sebe, 

tedy paralelně, a k pohonu automobilu lze využít buďto jeden z nich nebo oba 

najednou. Jiným označením pro tento typ hybridů je plný hybrid. Paralelní hybridy 

jsou nejčastěji vyráběným typem hybridních automobilů.79, 80, 81 

Při paralelním zapojení jsou spojeny oba motory mechanicky s koly, takže 

výkon obou motorů může být sčítán. Vozidlo může být použito jako konvenční 

vozidlo. Přídavné spojky a převodovka jsou nevýhodou ve srovnání se sériovým 

hybridním pohonem.82 
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 Mezi paralelní hybridy patří  např. VW Touareg Hybrid. 83 

3.5 Sériový hybrid 

Sériový hybrid je vůz se dvěma elektromotory, z nichž jeden díky spalovacímu 

motoru elektřinu vyrábí a akumuluje v baterii. Druhý elektřinu využívá k pohonu vozu. 

Spalovací motor tak slouží pouze jako generátor elektřiny, pracuje v optimálním 

provozu a spotřebovává minimum paliva. 84, 85 

Při sériovém zapojení hybridního pohonu není žádné mechanické spojení 

mezi spalovacím motorem a koly.86 

 Některé automobily využívají jeden elektromotor pro pohon celého automobilu, 

ale je možné umístit do vozu elektromotorů také více. Například koncept supersportu 

Audi e-tron využívá pro každé kolo jednoho elektromotoru. Výhodou je, že spalovací 

motor není nijak napojen na samotná kola, a tak může být optimalizován pro velice 

efektivní běh, čímž snižuje svou spotřebu paliva. Lze tak dosáhnout teoretického 

limitu efektivity 37%, zatímco běžně je v autech dosahována zhruba 20% účinnost. 87   

 Sériový hybrid má však i své nevýhody, a to zejména při cestování vysokou 

rychlostí na velké vzdálenosti, např. při jízdě po dálnici. V takovém případě musí 

zajistit většinu energie, což znamená zhruba o 20%-30% nižší účinnost než v případě 

paralelního hybridu. 88  

 Mezi sériové hybridy patří  např. Opel Ampéry a Chevrolet Volt. 89 
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3.6 Hybrid E-REV 

Hybrid E-REV, tzv. „prodlužovač dojezdu“ je originálně označován jako Range 

Extender. Jeho podstatou je, že funguje jako elektromobil, který např. v případě, že je 

baterie již téměř vybitá, využívá spalovacího motoru jako generátoru vyrábějícího 

elektřinu. 90 Jedná se o označení, které si pro svůj plug-in hybrid Chevrolet Volt 

zvolila americká automobilka General Motors. Princip automobilu označovaného jako 

E-REV spočívá v tom, že obsahuje spalovací motor i elektromotor, podobně jako jiná 

hybridní auta. Rozdíl je v tom, že benzínový agregát se využívá pouze jako elektrický 

generátor, který může a) dobíjet baterie, b) přímo dodávat energii elektrickému 

pohonnému systému. Benzínový motor však v tomto případě nemůže přímo pohánět 

kola automobilu. Obvykle se takováto auta označují jako plug-in sériový hybrid.91  

Obrázek 6 Chevrolet Volt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baterie Li-ion (16 kWh), elektromotor a benzínový 4-válec 1.4 l, Spotřeba 3,9 l / 100 km 

Nabíjení z běžné sítě (220 V) – 4 hodiny, Dojezd cca. 520 km 

Zdroj: Alternativní paliva (interní materiály ŠKODA AUTO) 

Výhodami je možnost vlastní výroby elektřiny díky spalovacímu motoru při nízké 

spotřebě paliva, tzn. i nízké emise CO2, možnost dobíjení vozu z el. sítě a tichý 
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provoz vozu. Nevýhodami je menší objem zavazadlového prostoru a poměrně 

vysoká pořizovací cena.92 Automobil se vyrábí od konce roku 2010.93 

3.7 Elektromobil 

Elektromobil je vůz poháněný výhradně elektřinou z akumulátorů.  

 Baterie (akumulátory) pro automobily jsou v současné době především 

vyrobeny z těchto složek: NiMH (Nickel-metal hydridová) nebo Li-ion (Lithium-

iontová). 94 

 Výhodami je provoz pouze na elektřinu, tzn. nulové emise CO2, tichý provoz 

vozu.   

Nevýhodami je malá infrastruktura pro dobíjení baterie, především třífázové 

systémy pro rychlodobíjení a malý dojezd vozu.  

 Elektromobily se objevily už během poloviny 19. století a elektřina byla tehdy 

preferovaným způsobem pohonu automobilů, kterých byly tisíce. Elektrický proud 

poskytoval dostatečný komfort i jednoduchost ovládání, čehož nebylo možné 

 s tehdejšími spalovacími motory dosáhnout. Elektromobily byly tiché a nesmrděly. 

Postupem let, v masovém měřítku zejména po 1. a 2. světové válce, však spalovací 

motory zcela nahradily elektrický pohon. 

 Mezi současné elektromobily patří např. Evropský automobil roku 2011 - 

Nissan Leaf, nebo Mitsubishi i-MiEV, Peugeot iOn, Citroen C-ZERO, Tesla 

Roadster.95  Viz. obrázky Elektromobil. Podskupinou jsou Plug-in Hybridy. 

 

 

 

 

                                            

92
 Alternativní paliva (interní materiály ŠKODA AUTO) 

93
 Hybridní Chevrolet Volt bude vyrábět solární energie. In: Www.hybrid.cz [online]. [cit. 2013-04-01].  

Dostupné z:   http://www.hybrid.cz/hybridni-chevrolet-volt-bude-vyrabet-solarni-energie 

94
 Alternativní paliva (interní materiály ŠKODA AUTO) 

95
 Alternativní paliva (interní materiály ŠKODA AUTO) 
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Obrázek 7 Nissan Leaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baterie Li-ion (24 kWh) a elektromotor, Nabíjení z běžné sítě (220 V) – 7 hodin 

Nabíjení třífázovým systémem - 0,5 hodiny, Dojezd cca. 150 km 

Zdroj: Alternativní paliva (interní materiály ŠKODA AUTO) 

 

Obrázek 8 Elektromobil Škoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baterie Li-ion (26,5 kWh) + elektromotor (85 kW, 270 Nm) 

Dobíjení – 4 až 8 hodin, Dojezd cca. 140 km 

Zrychlení 0 – 100 km/h za 12 s, Max. rychlost 135 km/h 

Zdroj: Alternativní paliva (interní materiály ŠKODA AUTO) 
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3.7.1 Plug-in Hybrid 

Plug-in Hybrid je typ hybridního vozu, jehož baterii je možné dobíjet z externího 

zdroje. 96  Plug-in hybrid neboli "hybrid do zásuvky", případně PHEV (Plug-in Hybrid 

Electric Vehicle). Označují se tak hybridní auta, jejichž baterie mohou bít dobity 

připojením k elektrickému zdroji. Jde tedy o mezistupeň mezi klasickými hybridy 

 a elektromobily. Jedná se o "plné hybridy", které mohou být poháněny jak čistě 

baterií, tak čistě benzínovým motorem, případně kombinací obojího.  

 Výhodou takovýchto automobilů je, že dokáží ujet např. až několik desítek 

kilometrů čistě na elektřinu, čímž např. ve městě výrazně snižují svou spotřebu 

 a emise. V případě potřeby vysokých rychlostí na dlouhé vzdálenosti pak auto 

zapíná spalovací motor, který je optimalizovaný právě na takovéto využití, čímž se 

dále zvyšuje jeho účinnost.97  

 Patří sem např. Opel Ampera, Chevrolet Volt, Toyota Prius Plug-in Hybrid. 98

                                            

96
 Alternativní paliva (interní materiály ŠKODA AUTO) 

97
 Plug-in Hybrid. In: Www.hybrid.cz [online]. [cit. 2012-11-05].  Dostupné z:   

http://www.hybrid.cz/slovnicek/plug-in-hybrid 

98
 Alternativní paliva (interní materiály ŠKODA AUTO) 
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4 Škoda - řada GreenLine 

V roce 2007 představila Škoda AUTO produktovou řadu GreenLine.99 Tato řada 

respektuje princip trvale udržitelného rozvoje. V katalogu této produktové řady uvádí, 

že „..modely řady GreenLine jsou výsledkem úsilí neustále snižovat emise CO2 

 a nabídnout jak vysoký jízdní komfort a potěšení z jízdy, tak i mimořádnou 

ohleduplnost k životnímu prostředí.“100 „Hodnoty spotřeby a emisí těchto nově 

vyvinutých motorů jsou až o 19 % nižší než u doposud používaných jednotek. Paleta 

motorů pro novou generaci modelu Octavia zahrnuje jednotky pokrývající výkonové 

rozpětí od 63 kW (1,2 TSI) do 132 kW (1,8 TSI).“ 101 Emise jsou při kombinované 

spotřebě např. u modelu Fabia 89 g/km. Kromě řady GreenLine nabízí Škoda AUTO 

 i tzv. pakety (neboli doplňkové soubory technologií) Green tec, které jsou dostupné 

od poloviny roku 2011.102 Výhody vozů Green tec oproti GreenLine spočívají v tom, 

že jsou nabízeny napříč všemi výbavovými stupni, v nabídce jsou jak diesely, tak 

benzíny, zákazník si může zvolit kombinaci s dalšími pakety např. paket pro špatné 

cesty, tažné zařízení atd., světlá výška je standardní.103 

 Jedná se o vozy s microhybridním pohonem, tj. typ hybridního pohonu, 

 u kterého je k pohonu kol po celou dobu jízdy využíván klasický spalovací motor. 

Automobil má vlastně jen předimenzovaný startér, který umožňuje častější zhasínání 

a startování motoru podle příkazů řídicí jednotky, tzv. systém Start/Stop. Micro Hybrid 

tedy není možné provozovat pouze na samotnou elektřinu. Micro Hybridy druhé 

generace jsou nově vybaveny funkcí rekuperace brzdné energie, což znamená, že 

startér funguje při brzdění jako alternátor a dobíjí tedy akumulátor. Víc viz. dále. 

Přesto je úspornost těchto vozidel velmi nízká a odborníci Micro Hybrid nepovažují 

                                            

99
 JANSA, Petr. Škoda Octavia Green E Line – víc než elektrolaboratoř. 2012 [online]. [cit. 2013-04-

01]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/motozurnal/svezli/_zprava/skoda-octavia-green-e-line-vic-nez-
elektrolaborator--1002959 

100
 GreenLine catalogue. (ŠKODA AUTO)  

101
 Nejúspornější Octavia: 3,4 l/100 km a 89 g CO2/km. 27.12.2012 [online]. [cit. 2013-04-07]. 

Dostupné z: http://www.skoda-auto.cz/news/Pages/2012-12-27-nejuspornejsi-skoda-octavia.aspx 

102
 Buček, Petr. Test Škody Octavia 1,6 TDI s paketem Green Tec: eko za malý příplatek. 2011 

[online]. [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: http://www.autembezpecne.cz/cz/s40/c1461-Spodni-
clanky/n2417-Test-Skody-Octavia-1-6-TDI-s-paketem-Green-Tec-eko-za-maly-priplatek 

103
 ŠKODA GreenLine a pakety Green tec (interní materiály ŠKODA AUTO) 
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za pravověrný hybridní automobil. Největší úspornosti dosahuje Micro Hybrid 

 v městském provozu, kdy řidič často čeká na zelenou nebo dobržďuje v kolonách. 

Všechny Micro-hybridní prvky sledují jeden hlavní cíl: snížení spotřeby paliva a emisí 

škodlivých plynů (především CO2).
104 

Obrázek 9 Obrázek řady viz. Řada GreenLine. 

Obrázek 10 Škoda – řada GreenLine 

Zdroj: ŠKODA GreenLine a pakety Green tec (interní materiály ŠKODA AUTO) 

 

Dále uvedená tabulka porovnává pořizovací cenu běžného vozu a vozu v řadě 

GreenLine. Porovnání se vztahuje na Škodu Roomster. Vyplývá z něj, že zákazník 

při pořízení vozu v řadě GreenLine za vůz se stejnou výbavou ušetří 24.200 Kč. 

 

 

 

 

                                            

104
 ŠKODA GreenLine a pakety Green tec (interní materiály ŠKODA AUTO) 
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Tabulka 1 Porovnání pořizovací ceny a standardní výbavy Škody Roomster  

v běžné produktové řadě a v řadě GreenLine 

 

Zdroj: ŠKODA GreenLine a pakety Green tec (interní materiály ŠKODA AUTO) 

 

4.1 Systém Start-Stop  

Principem systému Start-Stop je vypínání motoru vždy, když je jeho chod zbytečný. 

Je proto určen především pro využití ve městském provozu a v praxi přijde ke slovu 

zejména při stání na semaforech nebo při jízdě v koloně.  

 Při stání totiž vykonává spalovací motor často nadbytečnou práci a zbytečně 

spotřebovává palivo a vytváří emise škodlivin. Proto Start-Stop systém po zastavení 

vozidla a splnění podmínek řídicího systému pohonnou jednotku automaticky vypíná. 

Z pohledu řidiče nevyžaduje Start-Stop systém žádné zvláštní ovládání. Funguje 

naprosto samočinně a pro posádku neznamená ztrátu pohodlí nebo schopnost 

okamžité akcelerace z místa. 

 Start-Stop systém se zapíná automaticky po nastartování motoru. Pokud řidič 

po určité době jízdy vozidlo zastaví, zařadí neutrál, uvolní spojkový pedál (a pokud 

jsou splněny další podmínky – viz. příloha „Škoda – Systém Start-Stop - Podmínky 

pro automatické vypnutí motoru (fáze stop) a nastartování (fáze start)“), motor se 

sám vypne. Na displeji přístrojového panelu se objeví nápis Start-Stop a odpovídající 

symbol, který řidiče informuje o aktuálním stavu systému. 

 Jakmile řidič sešlápne spojku, aby zařadil odpovídající převodový stupeň, 

motor okamžitě naskočí, takže se vůz může rozjet stejně pohotově, jako kdyby 

pohonná jednotka běžela na volnoběh po celou dobu stání. Z výsledků laboratorního 
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emisního testu NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) vyplývá, že tímto způsobem 

lze ušetřit v kombinovaném režimu 0,2—0,4 l/100 km (5—10 g CO2/km), v městském 

provozu pak dokonce 0,4—0,8 litru paliva na 100 km (10—20 g CO2/km). 105 

Obrázek 11 Návod k obsluze systému Start-Stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dodatek pro návod k obsluze - systém Start-Stop. ŠKODA AUTO. 

Hlavním cílem konstruktérů bylo zaručit bezpečnost a funkci systému po celou 

dobu životnosti vozu a zachovat vysokou úroveň komfortu. Při zastavení motoru jsou 

                                            

105
 Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 
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veškeré komfortní a zábavní systémy vozu po celou dobu stání v činnosti. Díly, na 

které jsou kladeny zvýšené nároky (startér, akumulátor), jsou na tuto zvýšenou zátěž 

patřičně dimenzovány. 

Řidič má možnost Start-Stop systém kdykoli vyřadit z provozu tlačítkem na 

středovém tunelu vlevo od ruční brzdy. Jestliže je systém deaktivovaný, v tlačítku 

svítí kontrolní světlo. Vůz se pak chová jako konvenční automobil.106 

K automatickému spuštění motoru dojde také při samovolné rychlosti vozidla 

větší než 3 km/h, sepnutí tlačítka rozmrazování čelního skla, nedostatečně nabitém 

akumulátoru, nastavení maximální nebo minimální teploty, zapnutí ventilátoru do 

vysokých otáček, příliš velkém úhlu stoupání / klesání stojícího vozidla, větším 

natočení předních kol (natočení volantu je větší než ¾ otáčky volantu) a větší 

rychlosti otáčení volantu než 60° / s.107  

Obrázek 12 Podmínky aktivace Start-Stop pro vypnutí motoru 

 

Zdroj: Start-Stop - funkce a podmínky systému (interní materiály ŠKODA AUTO) 

 

                                            

106
 Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 

107
 Start-Stop - funkce a podmínky systému (interní materiály ŠKODA AUTO) 
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Součástí systému jsou řídící jednotky, alternátor připojený přes datové vedení 

LIN do diagnostického rozhraní datové sběrnice, akumulátor AGM pro zvýšení 

cyklické odolnosti, spouštěč s vyšší odolností vůči opotřebení, převodovka a palubní 

síť.108 

Obrázek 13 Podmínky aktivace Start-Stop pro spuštění motoru 

 

Zdroj: Start-Stop - funkce a podmínky systému (interní materiály ŠKODA AUTO) 

4.2 Rekuperace kinetické energie 

Součástí opatření pro snížení spotřeby paliva a emisí CO2 je ve vozech GreenLine 

nasazená funkce rekuperace. Rekuperace v automobilech (ale i obecně 

 v dopravních prostředcích) je proces přeměny kinetické (pohybové) energie zpět na 

využitelnou elektrickou energii. Tato energie se buď ukládá do zásobníku elektrické 

energie (akumulátoru) přímo v automobilu, nebo se vrací do zdrojové soustavy 

(spotřebovává se). Podle jízdního profilu je elektrická energie do vozidla dodávána 

alternátorem nebo je zásobování elektrické sítě realizováno přímo z akumulátoru. 

 Při deceleraci (zpomalování) vozidla (zařazený rychlostní stupeň, plynový 

pedál v základní poloze, popř. stlačený brzdový pedál) se napětí na elektronickém 

regulátoru alternátoru zvýší nad hodnotu aktuálního napětí akumulátoru (maximálně 

na 15 V). Alternátor zajišťuje dodávku elektrické energie spotřebičům a nabíjí baterii. 

Zvýšené napětí alternátoru zajistí uložení elektrického náboje do akumulátoru.                 

                                            

108
 Dílenská učební pomůcka Systém start stop ve vozech ŠKODA. (ŠKODA AUTO) 
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U konvenčních vozidel se při zpomalování přeměňuje kinetická energie v tepelnou 

energii brzdného účinku. 

 Při akceleraci vozidla, popř. ustálené jízdě se napětí na regulátoru sníží na 

hodnotu pod napětí akumulátoru (cca 12 V). 

 Spotřebiče ve vozidle zásobuje elektrická energie uložená v akumulátoru. 

Magnetické pole rotorového a statorového vinutí alternátoru posune vektor síly 

odporu do nižší oblasti zátěžové charakteristiky točivého stroje. Alternátor pracuje 

v tomto režimu při nižším odporu magnetického pole, tedy při nižší zátěži, takže 

odebírá menší mechanickou energii z klikové hřídele spalovacího motoru. Množství 

dávkování paliva se pak přizpůsobí sníženému výkonu motoru. 

 Princip popsané rekuperace spočívá ve změně napětí na regulátoru 

alternátoru k rozdělení energetického toku alternátor/akumulátor dle aktuální potřeby 

vozidla. 109  

Obrázek 14 Princip rekuperace 

 

Zdroj: Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 

Výsledkem tohoto řešení je snížení zátěže spalovacího motoru, což zlepšuje 

hospodárnost provozu. Nasazení systému rekuperace umožnilo dosáhnout 

                                            

109
 Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 
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 v laboratorním emisním testu NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) snížení 

vypouštěných emisí CO2 o 2—4 g/km. 110 

 Stejně jako Start-Stop systém je i systém rekuperace použit u sériově 

vyráběného vozu značky Škoda vůbec poprvé. 

 Oba systémy pracují společně a jejich přínosy se navzájem s dalšími 

opatřeními doplňují, a posunují tak modely Fabia GreenLine blíže k ideálu 

ekologického vozu.111 

4.3 Doporučení zařazení rychlostního stupně 

Funkce „Doporučení zařazení rychlostního stupně“ zobrazovaná v pravém horním 

rohu displeje MFA nebo Maxi DOT signalizuje vhodně zvolený rychlostní stupeň, 

popř. doporučuje přeřazení na nižší nebo vyšší rychlostní stupeň pro dosažení 

optimálních otáček motoru a tím dosažení nízké spotřeby paliva.112 

Obrázek 15 Doporučení zařazení rychlosti 

 

Zdroj: Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 

4.4 Další opatření 

K dosažení nízké spotřeby a tím i nízkých emisí škodlivin slouží také snížení 

podvozku a jeho aerodynamické zakrytí spolu s pneumatikami s nízkým valivým 

odporem.  

 Fabia GreenLine hatchback je navíc vybavena spoilerem na pátých dveřích 

 a dalšími opatřeními, jako je utěsnění na předních podbězích, anténa s krátkým 

                                            

110
 Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 

111
 Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 

112
 Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 
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prutem, utěsnění kapoty motoru a speciální kryt ventilátoru chladiče a maska 

chladiče zakrytá ze tří čtvrtin (běžné modely mají masku chladiče zakrytou pouze 

v horní polovině), která pomáhají snížit součinitel aerodynamického odporu 

vzduchu.113, 114 
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 Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 

114
 GreenLine catalogue. (ŠKODA AUTO) 
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5 Porovnání vozů s motory nové generace 

Tato kapitola v úvodu nejdříve krátce zmiňuje ekologické řady dvou vybraných 

výrobců a poté porovnává tři vybrané modely. 

5.1 Citroën - řada AirDream  

Společnost Citroën od roku 2007označuje své nejekologičtější vozy logem Airdream. 

Tyto vozy vykazují menší emise CO2. Nesmí překročit limit 140 g CO2/km. Jsou 

vyrobeny v továrně s certifikátem ISO 14001. Každé výrobní místo splňuje náročné 

normy označení ISO 140001 (snížení škodlivin a neustálé zlepšování). Zpětná 

použitelnost materiálů užitých k výrobě vozů je 95 %. Vše je vymyšleno tak, aby šel 

vůz energeticky využít (vysledovatelnou, zpětné získání, demontáž). Citroën má 

v segmentu vozů s emisemi do 110 g CO2/km tržní podíl 23 %.115 Označení Airdream 

získaly motory 1.6 HDi 16V 92k a 1.6 HDi 110k FA.116 

5.2 Ford - řada ECOnetic 

Řadu ECOnetic výrobce prezentuje jako řadu s vysokou úrovní standardní výbavy, 

praktickými a cenově dostupnými vozy s vynikajícími jízdními vlastnostmi. „Díky 

spojení Ford kinetic Design a vysoce vyspělých technologií pohonu se vozy 

ECOnetic pyšní jak vynikající aerodynamikou, která přispívá k dosažení nízkého 

jízdního odporu, tak velmi úspornými vznětovými motory. Vozy ECOnetic vždy 

zaujímají vedoucí místo ve své třídě v oblasti minimalizace produkce emisí CO2 - 

jejich úspornost však nic neubírá na jejich atraktivitě nebo požitku z jízdy.“ 117 

  V řadě ECOnetic jsou dva vozy - Ford Mondeo a Ford Fiesta. Hodnoty emisí 

Fordu Mondeo jsou 114 g/km a Fordu Fiesta 95 g/km.118 

                                            

115
Airdream. In: Www.citroen.cz [online]. [cit. 2013-03-20].  Dostupné  z:   http://www.citroen.cz/zivotni-

prostredi/airdream/#/zivotni-prostredi/airdream/ 

116
Airdream. In: Www.citroen-bartunek.cz [online]. [cit. 2013-03-21].  Dostupné  z:   http://www.citroen-

bartunek.cz/prodej-vozu-citroen/osobni-vozy-citroen/citroen-berlingo/zivotni-prostredi/airdream 

117
Modelová řada ECOnetic. In: Www.ford.cz [online]. [cit. 2013-03-17].  Dostupné  z:   

http://www.ford.cz/AboutFord/Environment/OurECOneticrange 

118
Modelová řada ECOnetic. In: Www.ford.cz [online]. [cit. 2013-03-17].  Dostupné  z:   

http://www.ford.cz/AboutFord/Environment/OurECOneticrange 
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5.3 Porovnání Škoda, Citroën, Ford 

Následující tabulka ukazuje srovnání vybavení konkurenčních vozů ekologickými 

technologiemi. Škoda Fabia GreenLine a Škoda Fabie Combi GreenLine jsou přímo 

navrženy jako speciální ekomodely, disponují technologií start-stop, rekuperací 

kinetické energie a jejich karoserie mají upravenou aerodynamiku.  

Tabulka 2 Porovnání vozů Škoda, Citroën, Ford - výbava 

 

Zdroj: Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 

Další dva srovnávané vozy se liší tím, že nedisponují technologiemi start-stop 

a technologií rekuperace. Technické srovnání ukazuje následující obrázek Porovnání 

vozů Škoda, Citroën, Ford. 

Obrázek 16 Porovnání vozů Škoda, Citroën, Ford 
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Zdroj: Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 

 

Z grafu Porovnání vozů Škoda, Citroën, Ford – emise CO2 při kombinované spotřebě 

je patrné, že nejnižší emise u srovnávaných vozů má Škoda Fabia. 

Graf  1 Porovnání vozů Škoda, Citroën, Ford – emise CO2 při kombinované 

spotřebě 

 

Zdroj: Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 
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6 Potenciální dopad využití motorů nové generace 

v České republice 

První část této kapitoly je věnována popisu výchozí situace, další analytickým 

metodám dopadu změn v oblasti snižování CO2  v silniční dopravě, prognóze 

Ministerstva životního prostředí a jím navrhovaným opatřením včetně ekonomického 

zhodnocení daných opatření. 

6.1 Současná situace 

Z tabulky Produkce CO2 jednotlivými druhy dopravy v tisících tun vyplývá, že 

individuální automobilová doprava je ze všech druhů dopravy největším 

znečišťovatelem, dokonce větším než silniční nákladní doprava. 

 

Tabulka 3 Produkce CO2 jednotlivými druhy dopravy v tisících tun 

 

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu in KALETA, Tomáš. Akční plán rozvoje CNG v dopravě 
v Moravskoslezském kraji 11/2011. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: 
http://www.keamsk.cz/soubory/soubory/akcni-plan-na-cng.pdf 

 

 

Graf Produkce CO2 jednotlivými druhy dopravy v tisících tun ukazuje vývoj 

produkce CO2 od roku 1993 do roku 2009 a část produkce připadající na individuální 

automobilovou dopravu (IAD), která měla do roku 2007 vzestupný charakter, poté 

klesala. 
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Graf  2 Produkce CO2 jednotlivými druhy dopravy v tisících tun 

 

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu in KALETA, Tomáš. Akční plán rozvoje CNG v dopravě 
v Moravskoslezském kraji 11/2011. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: 
http://www.keamsk.cz/soubory/soubory/akcni-plan-na-cng.pdf 

 

6.2 Analytické metody a hodnocení dopadu v oblasti snižování CO2  

v silniční dopravě 

Modelování dopadů v oblasti životního prostředí je velmi náročnou disciplínou, neboť 

do něj obvykle vstupuje velké množství proměnných, jejichž hodnoty jsou špatně 

sledovatelné a vzájemné vztahy těžce postižitelné. 

 Analytickými metodami a hodnocením dopadu v oblasti snižování CO2  

 v silniční dopravě se zabývá dokument OECD „Přehled Strategie snížení 

skleníkových plynů v silniční dopravě: analytické metody“. Ten konstatuje, že „Bylo 

vyvinuto velké množství modelů sloužících k předvídání vývoje s cílem vyhodnocení 

potenciálního dopadu různých opatření a nových technologií, především se 

zaměřením na celkovou silniční dopravu; poptávku po dopravě osobními automobily 

a kamiony; přenos poptávky mezi různými režimy; a spotřebu pohonných hmot 

včetně vlivu daní z pohonných hmot na poptávku po těchto hmotách. Počet 

dostupných modelů odráží úsilí vynaložené v této oblasti jednotlivými státy OECD.“119 

                                            

119
 OECD. Přehled Strategie snížení skleníkových plynů v silniční dopravě: analytické metody. 2002 

[online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/770201te5.pdf 
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 Byly vyvinuty různé metody modelování a hodnocení a posuzování obvykle 

s cílem snížení nákladů na tunu CO2. Úkol předvídání emisí  CO2  je dle dokumentu 

OECD náročný a stávající modely mají mnoho omezení a nedostatků, které vyplývají 

z faktu, že dostupné údaje nejsou často dostatečně podrobné (klíčové proměnné 

jako je počet aut za hodinu, podíl nákladních aut, spotřeba pohonných hmot na 

vozidlo, průměrná roční ujetá vzdálenost. Dokument hodnotí současné metodiky tak, 

že spojení mezi parametry (jako jsou ekonometrické parametry) nejsou vždy 

vysvětlena nebo ověřena a modely někdy používají příliš mnoho rovnic. Některé 

modely se skládají z více než 100 ekonometrických rovnic a předpokladů. Hypotézy 

jsou někdy příliš nepružné a metody nemusí být dostatečně přizpůsobivé (např. 

pokud jde o vyrovnání se s odchylkami v ekonomickém růstu nebo změnami v růstu 

a složení vozového parku. V modelech je nezbytné použít zjednodušení, což vede 

k některým chybám. Není možno vytvořit jednotný model, pro každé použití je třeba 

odlišného modelu a přesnost výsledků modelu není známa. 120  

I když je srovnatelnost modelů z různých zemí velmi žádoucí, je těžké ji 

dosáhnout, a míra srovnatelnosti je nejistá a těžko hodnotitelná z důvodu odlišných 

hypotéz, rovnic i údajů. 121  

Stávající modely jsou užitečné pro předpovědi, ale s vyhodnocováním 

aplikace změn je na národní úrovni velmi málo zkušeností. 122  

Následné hodnocení může být velmi užitečné při ověřování dopadu 

technických, daňových nebo místních opatření. Z toho důvodu by mohlo být dobré 

usilovat o dostatečné finanční prostředky na projekt tak, aby bylo možné i následné 

zhodnocení. Následné hodnocení však často představuje velmi složitý a obtížně 

zvládnutelný úkol, zvláště proto, že provedení takového hodnocení je často možné 

až dlouhou dobu po zavedení opatření a je často ovlivněno zásahem dalších 

                                            

120
 OECD. Přehled Strategie snížení skleníkových plynů v silniční dopravě: analytické metody. 2002 

[online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/770201te5.pdf 

121
 OECD. Přehled Strategie snížení skleníkových plynů v silniční dopravě: analytické metody. 2002 

[online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/770201te5.pdf 

122
 OECD. Přehled Strategie snížení skleníkových plynů v silniční dopravě: analytické metody. 2002 

[online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/770201te5.pdf 
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opatření, díky kterým je těžké připsat výsledky původnímu vyhodnocovanému 

opatření. 123 

6.3 Prognóza dopadu navrhovaných opatření a jejich ekonomické 

zhodnocení 

Návrh řešení a prognózu dopadu navrhovaných opatření včetně jejich ekonomického 

zhodnocení v České republice zpracovalo Ministerstvo životního prostředí. 

Ministerstvo životního prostředí ve svém návrhu Politiky klimatu v České republice 

z roku 2009 k dosažení cíle EU na snížení průměrných emisí nových automobilů na 

120 g CO2 / 100 km do roku 2015 a dále na 95 g CO2 / 100 km v roce 2020 navrhuje 

inovovat pohonné jednotky (např. snížením obsahu válců motoru v kombinaci 

s přeplňováním atd.) a další opatření mimo pohonnou jednotku (např. nízký valivý 

odpor pneumatik, systém start-stop s rekuperačním brzděním atd.). Zvýšení ceny 

automobilu v rozmezí 250 – 2 610 Euro v závislosti na množství implementovaných 

inovací má kompenzovat nižší spotřeba paliva o 15 – 53 %. Tímto způsobem by 

mělo dojít ke snížení emisí o 2,2 milionu tun CO2. Opatření počítá s 11% penetrací 

hybridních vozů a současně vyšší účinnost nákladních automobilů ta má znamenat 

úsporu 31 Euro/t CO2. (Ministerstvo navrhuje i využití biopaliv a alternativních 

pohonů. Tento návrh ale vyhodnocuje samostatně.)  124
  

 Graf ukazuje Křivka potenciálu a nákladů na snížení emisí v České republice 

opatření v dopravě v porovnání s navrhovanými opatřeními v ostatních oblastech. 

Graf prezentuje očekávané snížení objemu CO2 jednotlivých opatření a náklady na 

ně. 

 

 

 

                                            

123
 OECD. Přehled Strategie snížení skleníkových plynů v silniční dopravě: analytické metody. 2002 

[online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/770201te5.pdf 

124
 Politika klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí ČR. 2009. [online]. [cit. 

2013-04-08]. Dostupné z: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090507pok/$FILE/POK_final.pdf 
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Graf  3 Křivka potenciálu a nákladů na snížení emisí v České republice (cena 

snížení emisí, ceny roku 2008 v Eurech za tunu CO2 ekv.) 

 

 

Zdroj: Politika klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí ČR. 2009. [online]. 
[cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090507pok/$FILE/POK_final.pdf
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7 Legislativa  

Tato kapitola se zabývá legislativou ochrany ovzduší před znečištěním osobní 

dopravou v České republice a v Evropské unii. 

7.1 Česká republika 

Základní koncepci v oblasti ochrany ovzduší představuje dokument Národní program 

snižování emisí České republiky, který byl schválen dne 11. června 2007 usnesením 

vlády České republiky č. 630. Jeho cílem je snížit rizika pro lidské zdraví, snížit zátěž 

životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit 

předpoklady pro regeneraci postižených složek životního prostředí a pro snižování. 

 V souvislosti s těmito cíli je kladen důraz na podporu nových environmentálně 

šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor. Toto usnesení vlády 

přispívá k naplnění strategického cíle Environmentálního pilíře Strategie udržitelného 

rozvoje České republiky.125 

Dle Zákona č. 16/1993 Sb. o silniční dani jsou v současné době poplatníkem 

silniční daně právnické osoby a od daně jsou osvobozena vozidla pro dopravu osob 

nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, 

která: 

 mají elektrický pohon, 

 mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, 

 používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo 

stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo 

 jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového 

benzinu a ethanolu 85 označovaného jako E85.126 

 

                                            

125
Národní program snižování emisí. In: Www.mzp.cz [online]. [cit. 2013-03-25].  Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_snizovani_emisi 

126
Zákon č. 16/1993 Sb. o silniční dani In: Http://lpg-cng.ochranamotoru.cz [online]. [cit. 2013-04-08].  

Dostupné z: http://lpg-cng.ochranamotoru.cz/silnicni-dan-u-vozidel-s-pohonem-na-plyn-lpg-a-cng.htm 
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V budoucnu by měly být poplatníky i fyzické osoby a výše daně by měla být 

závislá na stáří vozu.127 

Obrázek 17 Emisní kategorie 

 

Zdroj: ČTK. První nízkoemisní zóny v ČR by mohly fungovat od podzimu 2013. 17.09.2012 [online]. 
[cit. 2013-03-10]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prvni-nizkoemisni-zony-v-cr-by-
mohly-fungovat-od-podzimu-2013/841520 

 

                                            

127
 Připravovaná legislativa (interní materiály ŠKODA AUTO) 
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V současnosti není v České republice vyplácen příspěvek, ani není účtován 

poplatek (tzn. systém bonus – malus viz. Evropská unie) při koupi vozu v závislosti 

na emisích CO2. 

Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. účinný od 1. 9. 2012 přinesl možnost 

vymezování nízkoemisních zón ve znečištěných městech, lázeňských městech 

 a obcích v chráněných územích.  

Zavádění nízkoemisních zón znamená, že obce a města budou mít možnost 

vyčlenit na svých územích zónu, do kterých nebudou moci vjíždět auta, která 

nesplňují emisní limity. Obce a města ale zároveň musí zajistit objízdnou trasu po 

silnici stejné nebo vyšší třídy.128  

Vozidla budou označena emisními plaketami, podobnými dálničním známkám. 

Distribuci plaket zajistí obce s rozšířenou působností a Státní fond životního 

prostředí. Podle stáří a emisních kategorií budou auta rozdělena do čtyř pásem. 

Nejstarším vozům s nejvyššími emisemi, tj. zaregistrovaným před rokem 1997, 

plakety vydávány nebudou. Znamená to, že pro ně bude platit v obcích se zónami 

zákaz vjezdu.  

Kategorie dvě až čtyři budou odstupňovány podle emisí. Odlišovat je bude 

barva. Červenou barvu bude mít druhá kategorie, žlutou třetí kategorie 

 a zelenou čtvrtá. Platnost plaket bude neomezená. Aby nebylo možné plaketu 

přenášet, bude na ní zaznamenána registrační značka vozidla. Rozdělení automobilů 

do emisních kategorií se má lišit podle toho, zda jde o vozidla se vznětovými, či 

zážehovými motory. Přísnější podmínky přitom budou platit pro vznětové, tedy 

naftové motory, především s ohledem na emise jemného prachu, které patří 

 k neproblematičtějším znečišťujícím látkám ve vztahu k překračování imisních limitů. 

Elektromobily, hybridní auta nebo vozy používající jako palivo bioplyn a bioethanol 

                                            

128
JANDEKOVÁ, Michaela. Poslanecká sněmovna schválila bez větších připomínek návrh zákona o 

ochraně ovzduší. 2011 [online]. [cit. 2013-03-10]. Dostupné z: 
http://www.mzp.cz/cz/news_110922_zakon_ovzdusi 
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budou mít automaticky nárok na zelenou plaketu. Více viz. obrázek Emisní 

kategorie.129 

7.2 Evropská unie 

„V Evropské unii je téměř 40% emisí oxidu uhličitého produkováno soukromými auty 

ve městech.“130 Členské země jsou ke snižování objemu emisí CO2 obecně 

zavázány strategickým plánem EU o snižování emisí skleníkových plynů. Oblast 

dopravy upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady, které přikazuje 

automobilkám redukci průměrných emisí u nově vyrobených vozů na 120 g CO2/km. 

Tuto hranici musí plně dosáhnout od roku 2015. Od roku 2012 stačí, když tohoto 

limitu dosáhne 65 % produkce dané automobilky, od roku 2013 75 % a od roku 2014 

80 %.  „Poplatek za překročení povolených emisí, bude od roku 2018 následně činit 

95 Euro za gram emisí CO2. To vše krát počet automobilů překračujících limit. 

Automobilkám proto bylo dáno přechodné období, přičemž pokuta bude postupně 

narůstat od 5 Euro až po 95 Euro v letech 2012-2018. Splnění závazku o obecném 

snížení emisí a také nařízení orgánů EU se proto snaží jednotlivé členské země 

 v oblasti silniční dopravy ve spolupráci s automobilkami pomáhat plnit pomocí 

konkrétních podpor nákupu vozidel s nižší emisí skleníkových plynů nebo naopak 

restrikcí při pořízení „neekologických“ vozidel. Ty platí jednorázově a jsou 

uplatňovány při pořízení. Stejně tak platí napříč zeměmi EU (podobně jako v České 

republice) pravidlo, že podnikatelé a firmy jsou navíc v provozování ekologických aut 

zatíženi různou podobou roční silniční daně.“131 

 V Rakousku při pořízení vozidel platí takzvaný systém bonus-malus. Jeho 

principem je zvýhodňování vozů, které emitují méně než 120 g CO2/km. Na ně 

mohou občané a firmy získat jednorázovou finanční podporu - maximálně 300 Euro 

 a na vozy na alternativní paliva mohou získat až 500 Euro. Na vozy emitující více 

                                            

129 ČTK. První nízkoemisní zóny v ČR by mohly fungovat od podzimu 2013. 17.09.2012 [online]. [cit. 

2013-03-10]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prvni-nizkoemisni-zony-v-cr-by-mohly-
fungovat-od-podzimu-2013/841520 
130

Ekologická auta. 12.9.2005 [online]. [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: 
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/link-dossier/ekologick-auta 

131
ROJÍK, Stanislav. Podpora ekologických vozidel v EU. 4.8.2012 [online]. [cit. 2013-03-15]. 

Dostupné z: http://www.tipcars.com/magazin-podpora-ekologickych-vozidel-v-eu-5737.html 
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než 160 g CO2/km se vztahuje malus ve výši 25 Euro za každý gram nad 160 g 

CO2/km. Navíc za dieselové automobily emitující více než 5 mg prachových částic na 

kilometr se hradí penále až do výše 300 Euro. Naopak u dieselových automobilů 

emitujících méně než 5 mg částic na km a méně než 80 g NOx na kilometr mohou 

majitelé získat bonus až do výše 200 Euro. Stejné pravidlo platí pro benzínové 

motory emitující méně než 60 g Nox na jeden kilometr.132 

 V Německu je od roku 2009 ne emisích CO2  založena silniční daň. Ta se 

stejně jako v České republice hradí ročně a vztahuje se na firmy a podnikatele. Daň 

je lineární a za každý gram CO2 se hradí 2 Eura. Automobily s emisemi CO2  pod 120 

g/km jsou od daně osvobozeny. Od roku 2012 až do roku 2013 je hranice stanovena 

na 110 g/km. Od roku 2014 bude následně dále snížena až na 95 g/km.133 „Německo 

si dalo navíc za cíl mít do roku 2020 na silnicích minimálně milión elektromobilů.“ 134 

 Francie aplikuje systému bonus-malus, který je uplatňován jednorázově při 

pořízení vozidla. Garantována je prémie na nákup nového vozu - pokud jsou emise 

na úrovni maximálně 125 g/km. Maximální bonus ve výši 5 000 Euro platí pro vozidla 

s emisemi pod 60 g CO2/km. Malus platí pro všechny automobily překračující emise 

CO2 nad 155 g/km. Maximální malus je 2 600 Euro pro automobily s emisemi nad 

245 g/km. Za vozidla, která vypouštějí více než 245 g/km, se navíc platí speciální 

roční daň ve výši 160 Euro. Francie také uplatňuje šrotovné, které je vypláceno ve 

výši 700 Euro v případě, že je zároveň vyřazeno vozidlo nejméně 10 let staré a nově 

pořízený vůz produkuje maximálně 155 g CO2/km. Také takzvaná regionální daň 

 z osvědčení o registraci, tzv. carte grise, je založena na výši emisí. Sazby se 
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pohybují mezi 27 až 46 Euro v závislosti na regionu.135 Ve Francii je také snaha  

o podporu provozování elektromobilů.136 

 „V Belgii jsou daňové pobídky poskytovány na nákup automobilu pouze 

soukromým osobám. Vztahují se na vozy, které produkují méně než 115 g/km. 

Pobídky se skládají ze snížení ceny vozidla v následující výši 15 procent pro 

automobily s produkcí méně než 105 g CO2/km a to až do maximální výše 4 540 

Euro. U automobilů s produkcí emisí v rozmezí 105 až 115 g CO2/km je to snížení 

kupní ceny o 3 % a v maximální výši 850 Euro. Valonský region realizuje také systém 

bonus-malus, kdy nová auta s emisemi do 125 g CO2/km mohou získat bonus až 

 1 000 Euro. Naopak auta vypouštějící více než 155 g/km musí zaplatit malus až 

 1 500 Euro.“137 

 V Nizozemí je uplatňována registrační daň založená na emisích CO2. 

Dieselové automobily s emisemi do 95 g/km a automobily na jiná paliva do 110 g/km 

jsou od daně osvobozeny. Do 1. Července 2010 existovala pro hybridní vozy 

podpora formou bonusu, a to až ve výši 6 400 Euro.138 

 „V Lucembursku výše silniční daně je podobně jako v okolních zemích 

založena na emisích oxidu uhličitého. Daňové sazby jsou vypočteny vynásobením 

emisí CO2 v g/km s koeficientem 0,9 pro automobily s naftovým motorem a 0,6 pro 

vozy s ostatními palivy. Lucembursko uplatňuje také šrotovné. Kupující nového 

automobilu (s emisemi max. 120 g CO2/km), který zároveň nechá sešrotovat 

minimálně deset let staré vozidlo, obdrží prémii 2 500 Euro. V případě, že auto 

produkuje emise mezi 120 až 150 g/km, vyplácí se částka o 1 000 Euro nižší.“139 
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 Itálie od začátku roku 2013 startuje s pobídkami na nákup ekologických 

automobilů na LPG, CNG, hybridní nebo elektrický pohon s emisemi CO2 pod 120 

g/km. Zakoupené vozidlo musí být nové a registrované do 90 dnů od podpisu kupní 

smlouvy. Pobídek mohou využít soukromé osoby, které pro získání státní podpory 

nepotřebují dodat původní vozidla k likvidaci, ale musí zakoupit nový automobil 

s emisemi CO2 do 95 g/km nebo právnické osoby. Ve většině případů jsou výhody 

 a státní podpora závislé na povinnosti likvidace původního vozidla, staršího 10 let, 

kterým je právnická osoba vlastníkem či uživatelem.140 

 Ve Velké Británii jsou všechny vozy s emisí oxidu uhličitého až do výše 100 

g/km zcela osvobozeny. Za automobily vypouštějící více než 225 g/km se platí ročně 

405 liber, což platí pro vozidla spalující benzin a motorovou naftu, respektive 385 

liber u vozů na alternativní paliva. „Další zdanění přináší Daň z motorových vozidel. 

Její sazby existují v Británii v rozsahu od 10 % z ceny vozu pro automobily s emisemi 

do 120 g/km a až 35 % pro automobily s emisemi 235 g/km nebo více. Automobily 

 s dieselovým motorem musí zaplatit navíc speciální příplatek až do 35 % nejvyšší 

sazby daně.“141 Ve Velké Británii je také snaha o zavedení elektromobilů do 

provozu.142 

 V Irsku je na emisích CO2 založená registrační daň i roční silniční daň. „Sazby 

se pohybují v rozmezí 14 až 36 % z pořizovací ceny vozidla. 14 % jsou zdaněny vozy 

s emisemi CO2 do 120 g/km. Nejvyšší sazbu pak zaplatí auta s hladinou emisí nad 

225 g/km. U silniční daně jsou sazby od 104 Euro (do 120 g/km) až 2 100 Euro (nad 

225 g/km). Zajímavou podporu nabízí irská vláda provozovatelům hybridů a vozidel 

na alternativní paliva. Ti mohou těžit z daňových úlev až do výše 2 500 Euro.“143 
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 V Dánsku funguje odlišný model. Silniční daň pro firmy je založena na 

spotřebě pohonných hmot. „U zážehových motorů se sazby pohybují od 520 

Dánských korun pro automobily, které ujedou na jeden litr pohonných hmot více než 

20 km a pro ty, které ujedou méně než 4,5 km na jeden litr paliva jsou sazby 18 460 

DKK. Pro vozidla se vznětovým motorem je sazba od 160 DKK. Ta platí pro 

automobily, které ujedou na jeden litr paliva více než 32,1 km. Pro ty vozy, které 

ujedou na jeden litr paliva méně než 5,1 km, je výše sazby 25 060 DKK. V Dánsku se 

platí podle spotřeby paliva také registrační daň, která funguje způsobem bonus-

malus. Příspěvek ve výši 4 000 DKK poskytuje dánská vláda majitelům automobilů, 

které ujedou na jeden litr paliva více než 16 km (benzín), respektive 18 km (nafta). 

 U vozidel, která tuto hranici nesplňují, platí naopak jejich provozovatelé poplatek ve 

výši 1 000 DKK, a to za každý kilometr, o který ujede vozidlo na jeden litr paliva 

méně.“144 

 Systém zdanění ve Švédsku je založený na emisích CO2.  Daň je složena ze 

základní sazby 360 Švédských korun plus 15 Švédských korun za každý gram CO2 

vypuštěného nad 100 g CO2/km. Částka se násobí koeficientem 3,15 pro dieselové 

motory registrované poprvé v roce 2008 nebo později a 3,3 pro ostatní automobily 

 s dieselovým motorem.  Pro automobily na alternativní paliva je daň 10 Švédských 

korun za každý gram nad 100 g CO2/km. Na ekologicky šetrné vozy, tj. benzínové, 

naftové nebo hybridní vozy s emisemi CO2 do 120 g/km, alternativní paliva 

 s maximální spotřebou 9,2 l (zážehové) a 8.4 l (vznětové), resp. 9,7 litru/100 km pro 

CNG a bioplyn a elektrické vozy s maximální spotřebou 37 kwh/100 km se vztahuje 

pětileté osvobození od ročních silničních daní.145 

 Ve Finsku je registrační daň je založena na množství emisí CO2. „Sazby se 

liší od 12,2 % pro vozidla emitující 60 g/km nebo méně až do výše 48,8 % pro vozidla 

emitující 360 g/km nebo více. Systém je plně lineární a technologicky neutrální. 
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Silniční daň je pak založena na produkci emisí CO2 od roku 2011. Sazby jsou 

 v intervalu od 20 Euro do 605 Euro za rok.“146 

 Španělsko aplikuje jednorázovou registrační daň v závislosti na emisích CO2. 

Automobily s emisemi CO2  do 120 g/km jsou osvobozena od daně. Majitelé vozů 

naopak s emisemi nad 200 g hradí daň ve výši 14,75 %. Uplatňována je prémie 

v rámci šrotovného ve výši 2 000 Euro pro vozy s emisemi do 149 g/km. Podmínkou 

této prémie je likvidace automobilu, které je minimálně 10 let staré anebo má najeto 

250 000 km.147 Ve Španělsku jsou také snahy o uvedení do provozu co nejvíce 

elektromobilů. „Zde mohou noví majitelé elektromobilů počítat se státním příspěvkem 

od 750 do 20 tisíc eur, v případě využití vozidla ve službách spojených s cestovním 

ruchem pak majitelé dostanou navíc dalších 7 tisíc Euro“.148 

 „V Portugalsku je registrační daň vedle emisí CO2 založena také na objemu 

motoru. Platí zde poměrně nepřehledný systém, který platí zvlášť pro vznětové 

 a zvlášť pro zážehové motory. Kupující nových automobilů se v Portugalsku mohou 

těšit na šrotovné ve výši 1 000 Euro, pokud si pořizují vůz s emisemi maximálně 130 

g CO2/km a pokud se zbavují starého vozidla, které je nejméně 10 let staré. Prémie 

se zvýší až na 1 250 Euro v případě, že je automobil starý více než 15 let.“149 

 Malta stanovuje registrační daň pomocí vzorce počítajícího s emisemi CO2. 

Roční silniční daň je založena na emisích CO2 a stáří vozidla. Během prvních pěti let 

závisí daň pouze na emisích CO2, která se liší od 100 Euro za vozidlo s emisemi do 

100 g/km až 180 EUR za vozidlo s emisemi mezi 150 až 180 g/km.“150 

 Kypr upravuje sazby registrační daně na základě objemu motoru a emisí CO2.  
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„Tato úprava se pohybuje od 30 % snížení pro osobní automobily emitující méně než 

120 g/km, nebo 20 procentní navýšení pro vozy vypouštějící více než 250 g/km. 

Sazby roční silniční daně (na základě objemu motoru) jsou sníženy o 15 % pro 

vozidla s emisemi pod 150 g/km.“151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

151
ROJÍK, Stanislav. Podpora ekologických vozidel v EU. 4.8.2012 [online]. [cit. 2013-03-15]. 

Dostupné z: http://www.tipcars.com/magazin-podpora-ekologickych-vozidel-v-eu-5737.html 



Lukáš Kubulek: Motory nové generace – jejich přínos ke zvýšení kvality ovzduší 

71 

 

8 Diskuse 

Cílem práce byla analýza možností přínosu motorů nové generace ke zvýšení kvality 

ovzduší a strategie státu v podpoře jejich užívání v České republice. 

Přínosy motorů nové generace v porovnání s alternativními palivy 

Z hlediska přínosů motorů nové generace v porovnání s využitím alternativních paliv 

lze konstatovat, že velkou výhodou pro spotřebitele je fakt, že motory nové generace, 

tj. tzv. Micro Hybridy jsou spalovací motory, pro které lze využít klasická paliva, 

jejichž zpracování, distribuce a spotřeba jsou velice praktické, jak vyplynulo z kapitoly 

Paliva.  Výhody klasických paliv, tj. benzinu a nafty je, že stejně jako spalování jiných 

kapalných paliv spočívají zejména v tom, že rychle hoří, poměrně snadno se skladují 

a provoz automobilu je bezpečný. Nevýhodou je, že se tak stále spotřebovávají 

neobnovitelné zdroje – ropa a přínos spočívá ve snížení emisí a snížení spotřeby 

paliva. 

Přínosy motorů nové generace v porovnání s alternativními pohony 

Micro Hybridy jsou automobily s alternativními pohony. Je ale možné jejich přínos 

porovnávat s jinými alternativními pohony – s Full Hybridy. To jsou automobily 

s elektromotorem, který je schopen i bez podpory spalovacího motoru pohánět vůz. 

To je však možné jen na krátkou vzdálenost několika kilometrů. Elektromobily jsou 

vozy výhradně poháněné na elektřinu. Jejich výhodou oproti Micro hybridům nulové 

emise CO2 a tichý provoz.  Nevýhodami je malá infrastruktura pro dobíjení baterie, 

především třífázové systémy pro rychlodobíjení a malý dojezd vozu, což jejich 

masové zavádění velmi ztěžuje. Navíc zde vstupuje v potaz otázka, jak je elektřina 

vyráběna zda s produkcí CO2 nebo z alternativních zdrojů, např. solární energie. 

Dalším druhem elektromobilů jsou tzv. Plug-in Hybridy, což jsou hybridní automobily, 

jejichž baterie mohou bít dobity připojením k elektrickému zdroji a mají současně 

pohon i na benzínový motor. Výhodou takovýchto automobilů je, že dokážou ujet 

např. až několik desítek kilometrů čistě na elektřinu, čímž např. ve městě výrazně 

snižují svou spotřebu a emise. V případě potřeby vysokých rychlostí na dlouhé 

vzdálenosti pak auto zapíná spalovací motor, který je optimalizovaný právě na 

takovéto využití, čímž se dále zvyšuje jeho účinnost.  
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Nabídka na trhu z hlediska ekologických technologií 

Kromě nově vyvinutých motorů, mohou Micro Hybridy být vybaveny i dalšími 

ekologickými technologiemi. Jedná se např. o systém Start-Stop, šetřící palivo při 

popojíždění automobilu, technologie rekuperace kinetické energie a doporučení 

zařazení rychlostního stupně. Dalšími možnostmi jsou opatření jako je snížení 

podvozku a jeho aerodynamické zakrytí spolu s pneumatikami s nízkým valivým 

odporem nebo spoiler na pátých dveřích či další drobnosti jako je utěsnění na 

předních podbězích, anténa s krátkým prutem, utěsnění kapoty motoru a speciální 

kryt ventilátoru chladiče nebo zakrytá maska chladiče, které pomáhají snížit 

součinitel aerodynamického odporu vzduchu. Ze srovnání v kapitole Porovnání vozů 

s motory nové generace vyplynulo, že ne všechny vozy jsou automaticky vybaveny 

systémem Start-Stop a technologií rekuperace kinetické energie. 

Nabídka na trhu z hlediska ceny a výbavy v porovnání se standardními vozy 

Ve zkoumaném případě Škody Roomster se ukázalo, že je dokonce možné ušetřit už 

při pořízení vozu, neboť Škoda Roomster GreenLine je levnější než Roomster ve 

standardní řadě. Je třeba uvést, že jeho standardní výbava je širší než standardní 

výbava klasického Roomstera. (Úspora přes 20 000 Kč je kalkulována ale až po 

přičtení nákladů na doplnění výbavy do úrovně výbavy řady GreenLine.) Ministerstvo 

životního prostředí ve své prognóze počítalo s vyššími náklady na pořízení vozu 

v rozmezí 250 – 2 610 Euro v závislosti na množství implementovaných inovací. 

Také očekávalo úsporu díky nižší spotřebě paliva v rozmezí 15 – 53 %, přičemž 

mikrohybridní motory ve voze Škoda dosazují úspory cca 19 %. Dá se tedy říci, že 

v analyzovaném případě vozů Škoda nedochází k až tak velké úspoře paliva 

s ohledem na prognózu Ministerstva životního prostředí, zato výrobce vyšel 

spotřebitelům vstříc s nižší cenou, kterou však kompenzuje větším rozsahem 

standardní výbavy. 

Potenciální dopad využití motorů nové generace na snížení znečištění emisemi 

CO2 

Modelování dopadů v oblasti životního prostředí je velmi náročnou disciplínou, neboť 

do něj obvykle vstupuje velké množství proměnných, jejichž hodnoty jsou špatně 

sledovatelné a vzájemné vztahy těžce postižitelné. Ukázalo se, že metody vyvinuté 
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přímo pro modelování a hodnocení a posuzování vlivu silniční dopravy na ovzduší 

obvykle s cílem snížení nákladů na tunu CO2 mají mnoho omezení a nedostatků, 

které vyplývají z faktu, že dostupné údaje nejsou často dostatečně podrobné (klíčové 

proměnné jako je počet aut za hodinu, podíl nákladních aut, spotřeba pohonných 

hmot na vozidlo, průměrná roční ujetá vzdálenost) a závislosti mezi parametry (jako 

jsou ekonometrické parametry) nejsou vždy ověřeny a do výpočtu vstupuje příliš 

velké množství hypotéz, které není možné ověřit (např. pokud jde o vyrovnání se 

s odchylkami v ekonomickém růstu nebo změnami v růstu a složení vozového 

parku). Prognózy jsou tak velice nejisté. Přesto ale existují různé metodiky 

 a prognózy jsou vypracovávány. Návrh řešení a prognózu dopadu navrhovaných 

opatření včetně jejich ekonomického zhodnocení v České republice zpracovalo 

Ministerstvo životního. To navrhuje právě inovovat pohonné jednotky (např. snížením 

obsahu válců motoru v kombinaci s přeplňováním atd.) a další opatření mimo 

pohonnou jednotku (např. nízký valivý odpor pneumatik, systém start-stop 

s rekuperačním brzděním atd.).  Tímto způsobem by mělo dojít ke snížení emisí  

o 2,2 milionu tun CO2 ročně při penetraci 11 % hybridních vozů a splnění dalších 

podmínek.  

Legislativa jako nástroj k zavádění motorů nové generace 

Poptávku spotřebitelů lze ovlivnit legislativně silniční daní, emisními zónami 

 a poplatky či bonusy při koupi nového vozu. Emisní zóny je již možné v České 

republice zavádět. Silniční daň je již také využívána k ovlivnění poptávky po 

ekologických vozech, avšak vzhledem k tomu, že jsou poplatníky silniční daně pouze 

podnikatelé, je tak ovlivněna pouze část zákazníků. Zatím u nás nejsou zavedeny 

bonusy na nákup ekologického vozu, ani nejsou uplatňovány poplatky při nákupu 

vozu s vysokými emisemi, zatímco v Evropské unii je tento nástroj využíván velmi 

aktivně. 

 

Z práce vyplynulo, že ochrana ovzduší přechodem na micro hybridní vozy je 

nejsnazší cestou, protože k realizaci tohoto řešení není nutné vytvářet nové 

distribuční cesty pro alternativní paliva a vzhledem k tomu, že toto řešení nevyžaduje 

ani omezení užitných vlastností vozů, je pro spotřebitele přijatelné. K zavedení micro 

hybridů dochází výměnou starých vozů za nové s danými technologiemi, což je pro 
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spotřebitele také přijatelnější a lépe realizovatelné při velkém objemu vozů než např. 

přestavby na alternativní pohony a paliva. Přesto jsou ale tyto vozy stále málo vidět. 

 

Na tuto bakalářskou práci naváže diplomová práce, jejímž předmětem bude 

výzkum postojů spotřebitelů k micro hybridům. 
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Závěr 

Cílem této práce byla analýza možností přínosu motorů nové generace ke zvýšení 

kvality ovzduší a strategie státu v podpoře jejich užívání v České Republice. Tento cíl 

byl v práci naplněn. 

 Práce se zabývala vývojem motorů a paliv, palivy, alternativními pohony, 

ekologickou řadou vozů vybraného výrobce, porovnávala vybrané vozy s motory 

nové generace mezi sebou a zabývala se dopadem jejich zavádění na emise C02  

a také legislativou, která je nástrojem k ovlivňování poptávky. 

 Z práce vyplynulo, že ochrana ovzduší přechodem na micro hybridní vozy je 

nejsnazší cestou, protože k realizaci tohoto řešení není nutné vytvářet nové 

distribuční cesty pro alternativní paliva a vzhledem k tomu, že toto řešení nevyžaduje 

ani omezení užitných vlastností vozů, je pro spotřebitele přijatelné. K zavedení micro 

hybridů dochází výměnou starých vozů za nové s danými technologiemi, což je pro 

spotřebitele také přijatelnější a lépe realizovatelné při velkém objemu vozů než např. 

přestavby na alternativní pohony a paliva.  

 Micro hybridní vozy v současné době nejsou běžně na silnicích k vidění, avšak 

vláda dosud nevyčerpala ještě všechny možnosti pobídek k jejich nákupu.  
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Příloha 1 Škoda – Systém Start-Stop 

Tabulka 4 Škoda – Systém Start-Stop - Podmínky pro automatické vypnutí 

motoru, tj. fáze stop 

 

 

Zdroj: Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 
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Tabulka 5 Škoda – Systém Start-Stop – Události, za kterých motor automaticky 

nastartuje, tj. fáze start 

 

Zdroj: Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiály ŠKODA AUTO) 

 

 

Tabulka 6 Škoda – Systém Start-Stop – Události, za kterých motor automaticky 

nastartuje bez zásahu řidiče 

 

Zdroj: Škoda Fabia Green Line – Launch and Training Guide (interní materiál ŠKODA AUTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


