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K čemu je vlastně doprava automobily? 

• Mobilita osob 

– Cesta do zaměstnání? 

– Cesta za zábavou? 

– Lze změnit vlastnictví 
dopravních prostředků? 

– Lze nahradit elektronickými 
kontakty? 

– Svoboda pohybu se stále 
oceňuje. 

 

• Přeprava nákladů – místní i 
dálková. Jakým druhem 
dopravy? Kombinovaná 
přeprava, modularita. Jasná 
souvislost s HDP. 

Podle Thilo Bein, EARPA 2013 

http://bozek.cvut.cz/


Technické meze vozidel pro čistou mobilitu 
- Seminář MŽP, MSV Brno 10. 9. 2013 

Czech Technical University, Josef Bozek Research Centre, ©Jan Macek 2013                                http://bozek.cvut.cz  

 
Centrum kompetence 

automobilového průmyslu  

Josefa Božka 

15/10/2013 U3V 2005    ©Jan Macek 4 

• Neustále roste podíl individuální přepravy osob i 
nákladů 

• Alternativy - hromadná doprava - s jakou 
skutečnou účinností? 

• Termodynamické vlastnosti dopravních 
proudů - účinnost závisí na využití 
převažujících tendencí, pak na 
organizovanosti, není libovolně přenositelná 

 

• Virtuální mobilita osob elektronickými 
prostředky? 

K čemu je vlastně doprava automobily? 

http://bozek.cvut.cz/
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K čemu je vlastně doprava automobily? Okrajové podmínky pro 
oblast, pokrytou tímto příspěvkem podle Thilo Bein, EARPA 2013) 

• Ekonomický růst – nákladní doprava, jinak 
cirkulující výkon výroba – prodej automobilů 

• Demografické podmínky – stárnutí populace – velikost 
vozů  

• Urbanizace světa, megapole – velikost vozů, 
energetická bilance, emise 

• Péče o životní prostředí a zdraví populace – 
energetické zdroje a emise 

• Změna přístupu k dopravě - vlastnictví dopravních 
prostředků, specializace automobilů? 

http://bozek.cvut.cz/
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Fyzikální meze pro mobilitu: 
trakční práce 

vratné přeměny 

energie - setrvačnost, 

potenciální energie, ... 

(závisejí na hmotnosti 

vozidla). Vratnost jen 

s určitou účinností. 

Hmotnost nákladu a objem nákladu určuje 

jeho obálku – vozidlo: hmotnost a 

objem zásoby energie, hmotnost a 

objem hnací jednotky, nároky na 

pevnost, tuhost a dynamické 

vlastnosti konstrukce (vibrační 

pohodlí, pasivní bezpečnost, aktivní 

bezpečnost) podle rozumně dostupného 

materiálu.  

 

Tyto požadavky je možné optimalizovat s 

rozdíly několika 10%, ale není možné je 

jednoduše snížit několikrát (limity 

pevnosti materiálů a vlastní frekvence, 

zákon omezeného toku energie?) - jak se 

někdy vyvozuje z analogie s 

elektronickými přístroji. 

Rekuperace vratných změn má omezenou 

účinnost a její nástroje zvyšují hmotnost. 

1% stoupání – asi 67% odporu valení  

disipace mechanické energie v pevné fázi - 

tření - závisí na tíze - hmotnosti vozidla 

disipace ve vzduchu - 

závisí na rozměrech a 

rychlosti 

http://bozek.cvut.cz/
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Dojezd –> hmotnost zásoby 
energie+hnací jednotky na 
základě účinnosti jejího 
zpracování 

Účinnost TankToWheels a WellTW 
– energetické a emisní zatížení 
prostředí 

• Pístový spalovací motor (vnitřní 
spalování) 

• Spalovací turbina (vnitřní spalování) 
• Spalovací motor na alternativní 

palivo - pístový nebo turbinový s 
vnitřním spal., pístový s vnějším spal.  
(Stirlingův motor, parní stroj), parní 
turbina 

• Akumulátor+elektromotor 
• Palivový článek+elektromotor 
• Kombinace s akumulací již 

přeměné energie na mechanickou 
práci nebo kinetickou energii 
vozidla – hybridní uspořádání 

Fuel tank 

Fyzikální meze pro mobilitu: 
pokrytí trakční práce 

http://bozek.cvut.cz/
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• Mechanický nebo mechanicko-hydraulický (hydrodynamický) převod stupňovitě nebo 

spojitě proměnný; hybridní uspořádání obtížné. 

• Elektrický přenos - akumulace možná (elektrochemický akumulátor - i 

jako jediný zdroj pro elektromobil, superkapacitor). Převod proměnný 

spojitě, nižší účinnost, vyšší cena. Palivový článek ideální pro kombinaci. 

zpětná vazba - hmotnost a rozměry 

Fuel tank 

http://bozek.cvut.cz/
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• Zákony přírody 

– 1. zákon termodynamiky – zachování energie 

– 2. zákon termodynamiky – mechanická práce je 
nutná pro překonání neuspořádanosti. 
Neuspořádanost je přirozený (rovnovážný) stav 

– hypotetický zákon omezeného toku energie. 

 

• Zákony společenských věd (socioekonomie) 

– konflikt svobody individua a společnosti 

– zákony trhu    

Fyzikální a další meze pro mobilitu: 

http://bozek.cvut.cz/
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Závazek ACEA 2008 

• Sleduje se CO, CxHy (NMOG), 
NOx, částice (PM) – měrné 
emise, pro PM také  počet - 
zdraví. 

• CO2 GHG ekvivalent z hlediska 
předběžné opatrnosti 
(skleníkový efekt). 

Doporučení EU 2015 

Posuzování 
čistoty mobility 

 

http://bozek.cvut.cz/
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Zpřísňování limitů 
– příklad pro 
vznětové motory 
osobních 
automobilů 

Posuzování 
čistoty mobility 

http://bozek.cvut.cz/
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Posuzování čistoty mobility 

nestacionární testy pro stanovení měrné emise na 
přepravní výkon (nákladní) nebo ujetou dráhu 
(osobní) – příklad NEDC s velmi malými 
zrychleními i rychlostmi 

http://bozek.cvut.cz/
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Možnosti řešení a jejich meze 
Alternativní zdroje práce pro pohon vozidel 

• Výkon do 0.2 kW, vstup cca 1 kW (potraviny). 

• Omezená přeprava nákladů, špatná pasivní 
bezpečnost, velká závislost na počasí. 

• Účinnost 10-20% (s vlastnostmi hybridního 
pohonu - akumulace zdrojové energie možná), 
přitom však značná “volnoběžná” spotřeba 
bazálního metabolismu . 

• Vysoká cena primární chemické energie v 
potravinách:  
– uhlovodíková paliva 1 Kč/MJ (litr nafty je cca 10 kWh) 

– margarin 4 Kč/MJ 

– sýr 15 Kč/MJ 

– pivo 15 Kč/MJ 

http://bozek.cvut.cz/
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otáčky 

zatížení  

(síla, moment) 
• moment málo proměnný s 

otáčkami pokud saje z 
atmosféry, výkon vysoký až 
při plných otáčkách;  

• měrný výkon (na objem nebo 
hmotnost motoru) menší než 
spalovací turbina, větší než 
při vnějším spalování; 

• obojí možno zvýšit zvýšením 
hustoty v sání - přeplňování - 
pak možnost regulace 
momentu v závislosti na 
otáčkách; 

• nepracuje při malých 
otáčkách 

• přebírání zátěže v čase 
rozumně rychlé 

• účinnost velmi vysoká díky vysokým 
teplotám při spalování při vyšším zatížení, 
při nízkém zatížení převažují pasivní odpory; 

• emise bez úpravy výfukových plynů 
nevýhodně vysoké (teplota- oxidy dusíku, 
časová nestacionarita hoření - produkty 
nedokonalého a nehomogenního spalování). 

Možnosti řešení a jejich meze: 
spalovací motor 

http://bozek.cvut.cz/
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• vysoká koncentrace výkonu přeplňováním odstraní nezatíženost motoru při 
nízkém výkonu (zvýší účinnost) a sníží hmotnost hnací jednotky 

• totální optimalizace každého potřebného výkonu (prediktivita, adaptivita) 
využitím řiditelnosti všech procesů (tvorba směsi, hoření, výměna náplně válce) – 
mechatronické prvky zvýší účinnost a kompenzují dynamické nevýhody 
přeplňování 

• na metanu, případně metanu/vodíku založená plynná paliva velmi 
nadějná, motor snadno řešitelný, infrastrukturní problémy vyžadují 
investice. CNG, LNG, BG, GtL? Výborná účinnost WTW. 

• nové nízkoteplotní způsoby spalování ovlivní surové emise 

• z části homogenní směs (HCCI, PCCI, PPCCI, ...,) – kombinace vznětu a zážehu, 
možno podpořit chemickou reformací paliva (RCCI), sníží podstatně emise částic 

• izolace pracovního prostoru? – možnost dalšího zvýšení účinnosti při nízkých 
otáčkách 

• ORC  využití odpadního tepla? – možnost dalšího zvýšení účinnosti při nárůstu 
hmotnosti jednotky 

Možnosti řešení a jejich meze: 
spalovací motor s alternativním nízkouhlíkovým palivem 

(budoucí pokročilá biopaliva, NG – CNG, LNG) 

http://bozek.cvut.cz/
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Zdroj: Aachener Koloquium 2010  

Selective Catalytic Reduction SCR – redukce 
NOx pomocí NH3 z roztoku močoviny pro 

vznětové motory 

http://bozek.cvut.cz/
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Zdroj: Aachener Koloquium 2010  

Lean Nox Trap LNT – redukce NOx pomocí produktů nedokonalého 
spalování bohaté směsi, střídané s účinnostně výhodnou chudou směsí 

(podmínka: téměř žádná síra) – vhodné pro NG 

http://bozek.cvut.cz/
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Porovnání spotřeby energie v „nádrži“ TTW pro různé pohonné 
jednotky v testu NEDC s uvážením hmotnosti vozidla  

• Velmi hrubě: NEDC test vyžaduje na kolech vozidla cca 10 kWh/100 km (podle hmotnosti, 
počítáno pro cca 1450 kg) 

• 1 dm3 nafty odpovídá cca 10 kWh (nebo 36 MJ) 

• Účinnost pohonu se vznětovým motorem v NEDC testu je při spotřebě 5 dm3/100 km tudíž cca 
20% 

3.6 MJ je 1 kWh.  

10 MJ/kWh 
odpovídá 
účinnosti 36%, 
14 MJ/kWh 26%,   
8 MJ/kWh 45%, 
6 MJ/kWh 60% 
atd.   

Velmi hrubě: 1 
dm3 nafty 
odpovídá cca 36 
MJ nebo 10 kWh 
při hustotě 
0,84kg/dm3.  

Možnosti řešení a jejich meze: 
spalovací motor 

http://bozek.cvut.cz/
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0.5 kWh: 50 g benzinu, 85 g čokolády, 3-17 kg baterií (nezahrnuje 
účinnost využití energie ve vozidle) 
Energetická hustota:  2015 130 Wh/kg - 2025 200 Wh/kg,  
Nabíjecí cykly   2015: 4500 – 2020: 5500 
Cena     2015: 215 €/kWh - 2020: 140 €/kWh. 

Možnosti řešení a jejich meze: elektromobil 

Problémy: 

kapacita akumulátorů a 
dojezd 

energie na výrobu Li a 
spotřeba prvků vzácných 
zemin, redox aku s o řád 
menšími hmotnostními 
parametry 

bezpečnost a pohodlí 
(HVAC) 

konkurenceschopnost na 
trhu. 

http://bozek.cvut.cz/
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Možnosti řešení a jejich meze: elektromobil 

Problémy: 

vysoká účinnost TTW, 
znehodnocená však z 
hlediska dojezdu hmotností 
akumulátorů, ale WTW 
účinnost závislí na mixu 
zdrojů pro výrobu elektřiny 

 

účinnost může být pro 
srovnání zavádějící, spíše 
jde o náklady na výstavbu a 
provoz rozpočtené do doby 
životnosti! 

Ú
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] 

Mapa účinnosti elektrického pohonu 

http://bozek.cvut.cz/
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• zlepšení fosilního emitovaného CO2 a snížení spotřeby importovaných 
fosilních paliv o více než 50% je možné, záleží na mixu zdrojů 
elektrické energie; 

• ideální pro městský provoz bez emisí a se sníženým hlukem, typicky 
pro dojíždění za prací, doprava dětí, nákupy, ...; 

• výhodné při požadovaném denním dojezdu do 100 (snad později 150 
km) bez topení a klimatizace a každodenním používání (jinak 
samovybíjení); 

• v kombinaci se stabilními domácími akumulátory a inteligentní sítí 
možné vyrovnání spotřeby elektrické energie během dne a stabilizace 
sítě s obnovitelnými zdroji; 

• podnícení intenzivní interakce vozidla s infrastrukturou (např. 
optimalizace dojezdu a nabíjení); 

• politicky atraktivní – pracovní příležitosti (vyžaduje velké investice do 
nových výrob, např. akumulátorů), zlepšení životního prostředí ve 
městech atp. 

 

Možnosti řešení a jejich meze: elektromobil 

http://bozek.cvut.cz/
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• špatná účinnost WTW při centrální výrobě energie, ne vždy dnes 
objektivně hodnocená účinnost TTW; 

• velké investice do infrastruktury (přenosové sítě, nabíjecí 
stanice, případně leasing akumulátorů zejména při „rychlonabíjení“ 
výměnou akumulátorů), cca zdvojnásobení spotřeby elektrické 
energie pro domácnosti, i do vozidel – časově není možné zvládnout 
v krátkém termínu – výhledy pro 2020+ kolem 5% osobních a 
lehkých dodávkových vozidel; i tak druhý vůz do rodiny – parkování, 
... 

• podpora sdílení vozidel nutná 
• plně by se mohly uplatnit při řádovém zlepšení parametrů 

akumulátorů, což je fyzikálně asi nereálné (Kapica); 
• velké energetické náklady na výrobu Li pro akumulátory a zatím 

neznámé environmentální důsledky havárií a likvidace baterií; 
• intenzivní fiskální podpora nutná současně se získáním fiskálního 

zdroje pro silniční infrastrukturu – odpadá spotřební daň na paliva. 
Není proveditelné bez dlouhodobé státní energetické a 

dopravní politiky. 
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 Technicky lákavý kompromis mezi elektromobilem a klasickou hnací 
jednotkou   
 

• dělení výkonu mezi spalovací motor a akumulátor podle požadavků trhu při 
konstrukci hybridu od micro- (mild-) hybridů s převahou výkonu spalovacího 
motoru po plug-in a range-extended hybridy se spíše pomocným 
spalovacím motorem; 

• optimalizace samotného spalovacího motoru na ustálenější zátěžné režimy; 
• okamžité dělení výkonu za jízdy lze optimalizovat inteligentním způsobem 

spolu s optimalizací nabíjecí strategie; 
• možno kombinovat s větším množstvím obnovitelných zdrojů v podobě 

paliv. 
 
Podmínky: 
• legislativní a fiskální podpora dražšího řešení (o desítky procent).   
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Výsledek pro jízdu hybridního vozidla se vznětovým motorem v cyklu NEDC 
- opatrnost při posuzování SOC 
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Závěry a výhled 

• Snižování hmotnosti a rozměrů vozidel – uplatní se pro všechny typy čisté mobility (ale je 
poptávka? – viz boom SUV). 

• Výroba alternativních paliv (málo intenzivní VaV pro vyšší generace). Velmi závisí na 
konzistentní státní politice. 

• Přizpůsobení pokročilých konvenčních pohonů alternativním palivům, zejména metanovým – 
intenzivní VaV, podporovány průmyslem pro jeho globální konkurenceschopnost, zahrnují 
nová paliva i nové koncepty zneškodňování emisí na vozidle. 

• Elektromobily – vázány u velkých výrobců na strategické záměry (globálních) koncernů v 
návaznosti na politická rozhodnutí a výstavbu infrastruktury (smart grids). U malých výrobců 
intenzivní VaV, ale v celostátním měřítku nemohou být rozhodující. Demonstrují však 
možnosti. Druhý vůz do rodiny s malými výhledy, spíše car sharing. 

• Li-ion akumulátory – dílčí aktivity pro implementaci (např. bezpečnost), závisí na existenci 
výrobce v ČR (spíše ne). 

• Palivové články – dílčí aktivity, daleká budoucnost, u PEM článků závisí na dostupnosti 
vodíku. 

• Automobilový průmysl i výzkum je připraven (vítá příležitost pro inovaci), 
ale musí nastat adekvátní odezva na trhu. 
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Projekt Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace – EU ESF-ERDF a MŠMT ČR  

Nová experimentální a simulační základna zaměřená na hnací 
jednotky budoucích vozidel 

• 5 stanovišť pro spalovací motory a elektrické pohony 
• 4x4 vozidlový dynamometr, úplné emisní testy EURO 
• možnost provozu na skutečná i na místě připravená 

alternativní paliva 
• 3 stanoviště pro mechanické a elektrické převody 

Optimalizace konceptů a nástroje pro návrh a konstrukci  
• budoucích motorů, hybridních pohonů a pokročilých 

řídicích systémů (adaptivita, flexibilita, komplexnost-
integrovanost) 

Josef Božek Centre of Vehicles for Sustainable 
Mobility – VTP Roztoky u Prahy  
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CVS OVERVIEW 

Schenck Dynas 400 kW 

AVL DynoExact 330 kW 
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Project for Operation Programme (EU Structural Funds 
2007-2013) R&D for Innovations 

Building new research base oriented to powertrain research: 
• five test stands for engine or electric drive systems 
• 4x4 chassis dyno, complete EURO emission equipment 
• two testbeds for mechanical and electric transmissions 
• facility for the real operation simulation 

Optimum concepts and tools for design optimization of  
• future engines 
• hybrid powertrains with energy accumulation and 

power splitting for electric vehicles  
• advanced control systems of adaptive and predictive 

control 
  

Josef Božek Centre of Vehicles for Sustainable 
Mobility - Roztoky u Prahy  
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CRF, Stefano Re Fiorentin                    Source: WTW Report 2006 (CONCAWE, EUCAR, JRC) 
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