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Abstract: The aim of bachelor thesis  „Possibilities of predicting emissions creating   at 

vehicles using by car sharing“ is  penetrate to car sharing world, which  is 

starting in year 2018 at  czech universities with name Uniqway.  The theoretical 

part handles with  description  of  this kind of transport,  the advantages of this 

service and also explaining  of influence  of car sharing on the emissions 

produced by cars and their fuel consuption.  In the practical part, the simulated 

route in the MATLAB / Simulink environment is compared with the real 

measurement in traffic, which verifies, if is possible to use for the emission 

prediction and fuel consumption assigned algorithm.
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1 Seznam zkratek 

AD-Blue Kapalné aditivum pro snížení emisí 
API  Application Programming Interface  Rozhraní pro programování aplikací 
BSFC  Brake Specific Fuel Consumption  Měrná spotřeba paliva 
CCC  Close – Coupled Catalyst   Katalyzátor s těsným spojením 
CNG  Compressed Natural Gas   Stlačený zemní plyn 
CVS  Analýza dle metody konstantního objemu 
ČR  Česká republika 
ČSN  Československá norma 
ČVUT  České vysoké učení technické 
ČZU  Česká zemědělská univerzita 
DOC  Diesel Oxidation Catalyst   Dvojcestný oxidační katalyzátor 
DPF  Diesel Particulate Filter    Částicový filtr  
EHK  Evropská hospodářská komise 
EHS  Evropské hospodářské společenství 
EN  Evropská norma 
ES  Evropské společenství 
ESA  Emise samostatných elektronických jednotek 
EUDC  Extra Urban Driving Cycle   Speciální městský jízdní cyklus 
GPS  Global Position System    Globální poziční systém 
HW  Hardware 
JAVA  Univerzální multiplatformní programovací jazyk 
LPG   Liquefied Petroleum Gas   Zkapalněný topný plyn 
MATLAB Matrix Laboratory  
MDČR  Ministerstvo dopravy České republiky 
NEDC  New European Driving Cycle   Nový evropský jízdní cyklus 
NG  Natural gas     Zemní plyn 
NSRC  NOx storage and reduction catalyst  Katalyzátor s uchováním a redukcí NO 
OBD 2  On Board Diagnostic    Palubní diagnostika 
ODIS  Offroad diagnostic systém   Diagnostický systém 
OS  Operační systém 
OSN  Organizace spojených národů 
PEMS  Portable Emission Measuring Systems   Přenosný systém pro měření emisí 
PIN  Personal Identification Number   Osobní identifikační číslo 
RDE  Real Driving Emissions    Reálné emisní měření 
SCR  Selective Catalytic Reduction   Selektivní katalytická redukce 
TSI  Twincharged Stratified Injection  Přeplňovaný motor, přímý vstřik 
TWC  Three Way Catalyst    Trojcestný katalyzátor 
UDC  Urban Driving Cycle    Městský jízdní cyklus    
VŠE  Vysoká škola ekonomická 
WLTC  Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle 
     Celosvětově harmonizovaný zkušební cyklus lehkých vozidel 
WLTP  Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
     Celosvětově harmonizovaný testovací proces lehkých vozidel 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Worldwide_harmonized_Light_vehicles_Test_Procedures
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2 Úvod 

Car sharing je způsob dopravy, který zaujímá již v dnešním světě cestování nemalé procento a do 

budoucna má velký potenciál se rozrůstat. Ve velkém množství Evropských zemí se v posledních letech 

tato služba začala objevovat velkým tempem. Největší rozmach zaznamenalo Německo, kde se nabízí 

hned několik velkých firem, provozujících sdílení aut.  

Jako každý projekt, má samozřejmě car sharing spoustu výhod i nevýhod a není vhodný pro každého. 

Nicméně rostoucí možnosti společností, které se neustále předhánějí a snaží se svým zákazníkům 

nabídnout co nejlepší služby, nám dokazují, že je tento způsob dopravy stále výhodnější a lákavější pro 

více lidí. Má pozitivní vliv na spoustu aspektů, které trápí dnešní společnost, jako je například: 

přemnožení aut ve městech a nedostatek parkovacích míst, náklady na dopravu spojené s nákupem a 

údržbou vlastního vozidla nebo efektivnější využití nových vozidel. V neposlední řadě bude výhodou 

také omezení emisí CO2 vypouštěných do ovzduší a spotřeby paliva vozidel vlivem eliminování 

studených startů, bonusových programů lákajících k úspornější jízdě a také fakt, že pro car sharing se 

používají zejména nová, technologicky vyspělejší vozidla, která mají úspornější motory s nižším 

obsahem CO2 vypouštěného do ovzduší, oproti zastaralému vozovému parku soukromých automobilů 

v České republice. 
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3 Car sharing 

Pod tímto obecným pojmem se rozumí sdílení aut pro širokou veřejnost. Služba vznikla v první řadě 

pro lidi, kteří auto nepotřebují denně a je pro ně tato služba výhodnější než mít vlastní vozidlo. 

Postupně se však s rozrůstajícími možnostmi rozšiřuje i skupina zákazníků, na které je tento způsob 

dopravy zaměřen. Car sharing původně fungoval vždy jen v rámci jednoho města, ale postupem času 

se společnosti zejména v Německu rozrostly a nyní je možné vozidla převážet i mezi městy, a hlavně 

bez nutnosti návratu na původní místo. V České republice zaznamenala největší rozmach firma 

Car4way, která aktuálně nabízí 240 osobních, ale také užitkových a elektrických vozů. Vozidla jsou 

rozmístěna v zónách zejména po Praze, ale již i v dalších městech. Potom, co se zákazník zaregistruje, 

je nezbytné, aby podepsal smlouvu a všeobecné podmínky. Následně si najde přes mobilní aplikaci 

polohu vozidla a informace o něm. Po vytvoření rezervace se dostaví v daný čas k vozidlu, kde si ho 

pomocí čipové karty otevře a může ho plně využívat. Při vrácení, musí vozidlo umístit do stejné zóny, 

případně do jiné, k tomu určené – záleží, co stanovují podmínky zápůjčky. Po zakončení „pronájmu“ je 

zákazníkovi vyúčtována jak délka trasy, tak i doba, po kterou měl vozidlo k dispozici. Můžeme tedy říci, 

že se jedná o spojení dopravních systémů s informačními technologiemi. [1] [15] 

 

3-1: Připojení car sharingu [1] 

3.1 Projekt Uniqway 

Projekt Uniqway je zbrusu nová car sharingová služba, která vzniká nově na území hlavního města 

Prahy ve spolupráci tří vysokých škol a společnosti Škoda auto, která tento projekt financuje. Sdílení 

aut bude zpočátku dostupné výhradně studentům a zaměstnancům škol ČVUT, ČZU a VŠE. Postupem 

času se však hodlá zaměřovat i na další klientelu. [16] 

Uniqway je založen na klasickém car sharingu, který je popsán v předchozí kapitole, ale snaží se 

odstranit nedostatky a nahradit je přívětivějším řešením. Cílem je eliminovat složitost a tím zlepšit 

ergonomii celé služby, což má vést k většímu zájmu o využívání sdílených aut. Projekt se vyvíjí již od 

roku 2015 a v současné době je těsně před začátkem spuštění. Během první poloviny roku 2018 tak 



11 
 

bude zahájen provoz prvních přibližně 10 vozidel typu Škoda Fabia s benzínovým agregátem 1.0 TSI 81 

kw. Pokud se tato služba osvědčí v prostředí vysokých škol, bude mít potenciál se i na dále rozrůstat 

jak svými možnostmi, tak velikostí vozového parku. Zóny, ve kterých budou vozidla parkovat budou 

situovány zejména do nejbližšího okolí škol a studentských kolejí. Součástí této vize je i možnost 

nechávat auto zaparkované v jiné zóně, než ze které bylo vypůjčeno. [2] [16] 

3.1.1 Využití chytrých telefonů 

Hlavní inovace spočívá v tom, že bude celá služba ovládána výhradně pomocí aplikace v chytrém 

telefonu bez dalších rušivých elementů, jako je například čipová karta nebo klíče od vozidla. Registrace 

do služby proběhne pomocí platné studentské karty a poté se bude už vše řešit pomocí telefonu (pro 

krajní případy však bude vozidlo vybaveno čtečkou karet a bude možné se do něj dostat i pomocí 

studentské karty). Aplikace bude zahrnovat podobné aspekty, jako u jiných společností. To znamená, 

že se díky ní vyhledá vozidlo, o kterém jsou opět k dispozici veškeré informace (poloha, stav palivové 

nádrže atd.). Během vytváření rezervace se rovnou zadá cílová destinace a aplikace sama vypočítá čas 

a cenu zadané trasy.  

Poté je nutné se v daný čas dostavit k vozidlu, k čemuž lze využít i GPS navigaci, která zákazníka dovede 

na místo. Jakmile se dostaví k vozu, zobrazí se možnost automobil odemknout, čímž je zahájen 

pronájem vozidla. Po nasednutí zadá uživatel svůj PIN kód do mobilní aplikace a tím připraví automobil 

ke startu. Poté stačí jednoduše stisknout tlačítko START, které se nachází v každém vozidle (systém 

Uniqway eliminoval klíč, který se již nepoužívá). Po zastavení a vypnutí motoru má uživatel možnost 

buďto zápůjčku řádně ukončit (pouze v určené zóně) nebo pozastavit pomocí funkce PAUZA. Pauzu lze 

jednoduše zrušit a tím pokračovat v jízdě. 

Po řádném ukončení zápůjčky proběhne kalkulace ceny za cestu, která se zobrazí na displeji telefonu. 

Platba proběhne opět pomocí zaregistrované platební karty. Následně stačí opustit vůz a pomocí 

aplikace ho opět zamknout. Tím bude pronájem vozu ukončen. [2] 

3.1.2 Poškození vozidla 

V aplikaci bude také možnost nahlásit vadu, poškození či znečištění vozidla. Ať už tyto problémy byly 

způsobeny předchozím nebo aktuálním zákazníkem, bude nezbytné je zdokumentovat a ohlásit 

v aplikaci. Fotografie a záznamy se uloží do systému pro potřeby další evidence. [2] 
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3.1.3 Predikční model 

Toto vylepšení služby sdílení automobilů má za cíl zohledňovat styl jízdy řidiče a motivovat tak 

zákazníky k šetrnějšímu zacházení s vozidlem. Důvodem vytvoření této vize bylo to, že díky velkému 

počtu uživatelů střídajících se na jednom vozidle, se bude automobil setkávat s různými druhy jízdních 

stylů. To nadále povede ke zvyšujícímu se riziku provozní zátěže vozu a velkým výkyvům spotřeby 

paliva. [2] 

3.1.3.1 Postup 

V praxi predikční model funguje tak, že před každou jízdou, po zadání cílové destinace do navigace, 

vypočítá předpokládanou spotřebu paliva na zvolené trase. Poté se zákazníkovi zobrazí v aplikaci 

kalkulace ceny za cestu, pokud dosáhne vypočítané spotřeby, které lze na dané trase dosáhnout. Tato 

cena je nižší a motivuje zákazníka k šetrné a úsporné jízdě. [2] 

3.1.3.2 Návrh a testování 

Model byl navržen a sestaven v prostředí matematického simulačního software MATLAB/Simulink. 

Navržená funkce v tomto programu vypočítá spotřebu paliva, která se porovná s reálnými daty 

z provozu, naměřenými při testování se skutečným automobilem, který při projetí dané trasy 

odevzdává data skrz diagnostické rozhraní OBD 2. [2] 

3.1.3.3 Trasa 

Zdrojem dat pro sestavení trasy je databáze Google Mapy, která sama využívá dopravní predikční 

modely propustnosti. Přes volně dostupné Google API tak lze získat rychlostní i výškový profil trasy. [2] 

3.2 Hardware 

Spotřeba paliva vozidla a vypuštěné emise CO2 se v této práci budou kontrolovat přes systém ODIS 

pomocí diagnostického rozhraní OBD 2. Dále však budou tyto parametry monitorovány pouze přes HW 

jednotku umístěnou ve vozidle. Tato jednotka je popsaná v následující kapitole. 

Nejdůležitější je, aby bylo vozidlo v nepřetržitém kontaktu s technickým zázemím systému. Je 

zapotřebí, aby byla technická vybavenost dostatečná pro plnohodnotné plnění požadavků klientů a 

zároveň zde byla dostatečná ochrana proti nedovolenému zacházení s vozidlem. [3] 
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3-2: Konektivita systému [3] 

3.2.1 Hardware jednotka ve vozidle 

Pod tímto názvem rozumíme elektronický modul, který bude montován do každého vozidla služby 

sdílených automobilů. Pro tyto účely byl vyvinut vlastní externí modul, který bude v nepřetržité 

komunikaci s vnitřními systémy vozidla, nebude však do nich nijak zasahovat. Jednotka je umístěna 

v útrobách vozidla takovým způsobem, aby nebylo snadné ji demontovat nepověřenou osobou. 

Komunikace mezi vozidlem a HW jednotkou systému car sharing probíhá přes unifikovaný konektor 

typu OBD 2, který poskytuje unifikované komunikační rozhraní diagnostiky systému včetně záznamu 

komunikace. Pro přesnější získávání informací o stavu vozidla je vhodné v dalším kroku doplnit systém 

o snímače nezávislé na jednotkách a to například: snímač akcelerace, pedálové snímače nebo snímač 

stavu převodovky a zařazeného stupně. Díky těmto snímačům lze určit například to, zda je vozidlo 

v pohybu nebo v klidu, odpojí-li se vozidlo neplánovaně od sítě. [3] 

3.2.1.1 Síťové připojení vozidla se systémem 

Komunikace vozidla s centrálním systémem služby je řešeno pomocí standartního mobilního datového 

připojení. Je tedy nutné, aby HW jednotka ve voze disponovala možností připojení modemu, který 

bude do HW jednotky přenášet data ze sítě. Výhodou je nízká cena a velká spolehlivost připojení ve 

velkých městech. Nicméně nesmíme opomenout možné výpadky v rámci pohybu vozidla z dosahu 

signálu a také vhodné umístění antény, aby signál nebyl rušen ničím jiným ve vozidle. [3] 
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3-3: Schéma propojení [3] 

Důležité je také zabezpečení dat přicházejících do vozidla. Ta budou muset být dostatečně šifrovaná, 

neboť vozidlo touto cestou bude možné odemykat, startovat nebo ovládat spoustu dalších, 

neoprávněnými osobami zneužitelných, funkcí. [3] 
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4 Emise 

Pro predikci vzniku emisí CO2 u vozidel používaných v systému car sharing je nejdříve nutné definovat, 

co to vlastně emise jsou. Tento pojem pochází z latinského jazyka (e-mitto) a má několik významů. 

Znamená vydávat, vysílat nebo také vypouštět a používá se nejen v ekologii, ale také v ekonomii, fyzice 

nebo biologii. Tato část práce se zabývá emisemi v oblasti ekologie, přesněji potom související 

s dopravou, kde se jeví jako nežádoucí element, který má špatný vliv na životní prostředí a zdraví lidí i 

zvířat a jsou tak vnímány jako prvky hygieny. 

Množství a intenzitu emisí lze zjistit díky zkouškám různých významů podle fáze výrobku, ve které jsou 

prováděny. Mají analytický charakter a jejich cílem je detekovat zdroje a příčiny emisí. Provádějí se 

podle závazné legislativy, z důvodu schválení do provozu při výrobě a vývoji. Výsledky se porovnají 

s kriteriálními hodnotami a poté jsou výrobky schválené a způsobilé k provozu. Povinné zkoušky jsou 

pouze pro exhalaci. [4] [17] 

Emise produkované silničními vozidly v provozu: 

- Exhaláty a částice 

- Hluk 

- Vibrace 

- Elektromagnetické záření 

- Světlo 

- Nečistoty 

- Jiné (teplo atd.) 

 

4.1 Exhaláty a částice 

Každý den zemře na světě okolo 18 000 lidí z důvodů, které jsou spojeny s příčinami týkajících se 

znečištění ovzduší exhaláty.  Dopad na životní prostředí je enormní a představuje čtvrtý největší 

rizikový faktor na zdraví populace. [18] 

Spalovací motor emituje během svého chodu několik nežádoucích emisí. Jednu z nich je nazývána 

exhalace-vydechování. Při přeměně energie obsažené v palivu v procesu spalování na energii tepelnou 

dochází k vypouštění látek, které znečišťují životní prostředí. Podmínky jsou omezené, a proto proces 

spalování není dokonalý. Množství a složení je závislé na druhu paliva i na typu použitého zařízení pro 

tento proces. [4]  
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4.1.1 Druhy exhalátů a částic 

Existuje více než 1000 specifikovaných složek škodlivých látek, které emituje spalovací motor. 

Legislativní omezení (EURO 1-6) je omezeno na tyto aerosolové nebo plynné emise: 

- Oxidy uhlíku 

- Oxidy dusíku 

- Uhlovodíky 

- Pevné částice 

- Další 

4.1.1.1 Oxidy dusíku (NOx/NO2) 

Skupina zahrnuje širokou škálu oxidů dusíku jako jsou nejčastější oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2, 

ale i méně časté, jako je například oxid dusitý N2O3, tetraoxid dusíku N2O4 nebo oxid dusičitý N2O5. 

Emise těchto oxidů mají rostoucí charakter a jejich největším zdrojem jsou právě motorová vozidla, 

která vytváří až 55 % antropogenních NOx. Důvod jejich vzniku je vysoká teplota hoření při spalování 

ušlechtilých paliv, čímž oxiduje vzdušný dusík N2 na vysokoteplotní NOx. Tyto látky disponují širokým 

spektrem negativních dopadů jak na zdraví, tak na globální ekosystém. Oxid dusičitý a oxidy síry 

společně přispívají k tvorbě kyselých dešťů, které negativně ovlivňují vegetaci i stavební kontrukce a 

jejichž výsledkem jsou kyselé vodní toky a plochy. Dalšími problémy jsou například tvorba přízemního 

ozonu a vznik fotochemického smogu. Oxid dusnatý se navíc považuje za jeden ze skleníkových plynů. 

Negativní dopad mají i na lidský organizmus, protože jejich vdechování je důsledkem závažných 

zdravotních potíží a v krajních případech způsobuje i smrt. [19] 

4.1.1.2 Oxidy uhlíku (COx) 

Jedná se především o oxid uhličitý CO2 a oxid uhelnatý CO. CO vzniká při procesu spalování uhlíkatých 

paliv a nedostatku spalovacího vzduchu. Z motorů pochází až 95 % těchto látek na území měst. Oxid 

uhelnatý zvyšuje koncentraci škodlivého přízemního ozonu a dá se díky přeměně na oxid uhličitý 

považovat taktéž za skleníkový plyn. I malé koncentrace tohoto plynu v ovzduší mohou působit potíže 

lidem, kteří trpí na kardiovaskulární choroby, protože se váže na hemoglobin v krvi rychleji než kyslík. 

Při vysokých koncentracích může být i jedovatý. Jeho množství je omezeno legislativou. Množství oxidu 

uhličitého se snižuje úměrně se spotřebou paliva. [5] [20] [21]  

4.1.1.3 Uhlovodíky (HC) 

Uhlovodíky vznikají při procesech spalování materiálů s obsahem uhlíku. V našem případě mluvíme o 

spalování uhlíkatých paliv. Dobře odolávají přirozeným procesům rozkládání a jsou schopny se 

přemisťovat v atmosféře do velkých vzdáleností. Představují i riziko na lidské zdraví z důvodu vysoké 

karcinogenity a ohrožení zdravého vývoje plodu. [22] 
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4.1.1.4 Pevné částice 

Při spalovacím procesu se také tvoří tak zvané pevné částice (polétavý prach). Ovlivňují energetickou 

bilanci Země a jejich udržitelnost v atmosféře závisí na jejich velikosti, která se pohybuje od několika 

nanometrů až po mikrometry. Částice o velikosti 10μm je schopná držet se ve vzduchu v řádu hodin, 

zatímco 1μm velká částice až několik týdnů. Díky tomu se usazují v dýchacích cestách a negativně 

ovlivňují zdraví. Obsahují také karcinogenní sloučeniny a poškozují plicní a kardiovaskulární systém. 

[18] [23] [25] 

4.1.1.5 Oxid siřičitý (SO2) 

Většina síry, kterou palivo obsahuje, zoxiduje na oxid siřičitý. Ten okyseluje dešťové vody a dochází tak 

ke tvorbě kyselých dešťů. Vliv na lidské zdraví závisí na koncentraci. Projevy začínají drážděním očí a 

dýchacích cest a vedou přes respirační nemocnosti až k úmrtím u starých chronicky nemocných lidí. 

[24] 

4.1.2 Druhy zkoušek exhalací 

Standardně se provádějí tři druhy legislativně povinných zkoušek v různém období života výrobku: 

- Zkoušky při schvalování typu (homologační) 

- Zkoušky při kontrole shody výroby a udržení jakosti 

- Zkoušky vozidel v provozu  

Zkoušky jsou prováděny akreditovanou zkušebnou podle legislativy. Při zkoušení musejí být 

dodržovány předpisy EHK, směrnice EHS a předpisy stanovené v zemích, kde budou výrobky 

provozovány. Různá kritéria jsou stanovena dle typu motoru (zážehový/vznětový), dle typu paliva 

(benzín, nafta, CNG atd.) nebo kategorie vozidel (L, M, N). Zkouška se může lišit i rozsahem (vozidla 

s diagnostikou i bez, motory přizpůsobené více druhům katalyzátorů atd.). Při kontrole shody výroby a 

udržení jakosti se vybírají jak nová vozidla, tak vozidla již užitá v provozu. Vozidla v provozu poté zkouší 

a kontroluje stanice měření emisí. [4] 

4.1.3 Referenční paliva 

Kvůli lepší objektivitě a srovnatelnosti zkoušek se provádějí i na palivech, zdali vyhovují definovaným 

vlastnostem. Paliva se rozdělují dle EHK č. 83 – Emise škodlivin z motorů dle požadavku na palivo: 

- Bezolovnatý benzín 

- Motorová nafta 

- LPG (Liquid petroleum gas) – zkapalněný ropný plyn 

- NG (Natural gas) – zemní plyn 

- Ethanol pro vznětové motory 

[4] [37] 
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4.1.4 Zařízení pro měření exhalací 

Měřící zařízení se liší dle druhu zkoušky. Zkoušky v provozu jsou definovány legislativou – vyhláška 

MDČR 302/2001 Sb., zkoušky homologační předpisy EHK a směrnicemi EHS. [4] 

4.1.4.1 Dynamometry 

Jedná se o víceúčelová válcová zařízení, která simulují skutečnou zátěž motoru při provozu. Vozidlo se 

umístí na dynamometr a po uvedení do provozu je výkon motoru absorbován brzdnými účinky. 

Konstrukci tvoří jeden nebo dva válce, které mají určené vlastnosti, aby byl co nejlépe simulován reálný 

provoz na silnici. Je nutné, aby odpor dynamometru odpovídal jízdním odporům vozidla na silnici 

(součet všech odporů). [4] 

4.1.4.2 Opacitometr 

Pomocí tohoto přístroje lze měřit kouřivost vznětových motorů na základě absorpce světla. Trubice 

s přesně určenou délkou má na jedné straně zdroj světla a na druhé detektor. Pokud se trubice naplní 

plynem, intenzita detekovaného světla je nižší. [4] 

4.1.4.3 Analyzátory plynů 

Analyzátory plynů jsou sdruženy do jednoho přístroje, který sleduje množství jednotlivých plynů (CO, 

CO2, HC nebo NO2). Kvůli přesnosti jsou analyzátory vybaveny zařízením, které udržuje konstantní 

teplotu, tlak a průtok plynů. [4] 

4.1.4.4 Zařízení pro sběr, uchování a přemístění vzorků plynu 

Vzorky jsou jímány do upravených vaků nebo do plynotěsné komory. Vaky musí být upraveny tak, aby 

chemicky nereagovaly se vzorky. Plynotěsná komora se používá při zkoušce odpařovaných emisí 

z nádrží palivových systémů. Známý objem komory musí být takový, aby se do ní vešlo zkoušené vozidlo 

včetně obsluhy. [4] 

4.1.4.5 Další zařízení a zkoušky 

Dalšími zařízeními a zkouškami jsou: 

- Filtrace pro zachycení pevných částic 

- Čisté plyny 

- Zařízení pro měření objemu  

- Zařízení pro měření teplot 

- Zařízení pro měření tlaku 

- Zařízení pro měření absolutní vlhkosti 

- Chladící zařízení 
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4.1.5 Zkoušky exhalací 

Zkoušky se dělí na několik typů a každá má speciální podmínky a sleduje jiné faktory dle vlastních 

kritérií dynamických v čase a legislativy EHK.  

Zkouška typu I: je simulována zátěž vozidla na dynamometru s ventilátorem umístěným před vozidlem. 

Zkouška typu II: stanovuje množství CO ve výfukových plynech a kontroluje hodnotu λ při volnoběhu u 

zážehových motorů. 

Zkouška typu III: vozidlo se zážehovým motorem absolvuje pracovní cyklus na dynamometru, při které 

se měří tlak v klikové skříni. 

Zkouška typu IV: stanovuje množství HC odpařováním z palivových systémů v důsledku kolísání teploty. 

Měří se opět při pracovním cyklu na dynamometru.  

Zkouška typu V: ověřuje životnost zařízení, které ovlivňuje tvorbu emisí. Patří mezi dlouhodobé zkoušky 

(rozsah je 80 000 km). 

Zkouška typu VI: stanovuje množství CO a HC při nízkých teplotách ve výfukových plynech vozidel se 

zážehovým motorem. Vozidlo absolvuje třikrát 4 základní městské cykly na dynamometru.  

Zkouška OBD: provádí se u vozidel s palubním diagnostickým systémem na kontrolu emisí – OBD. 

Systém určuje pravděpodobné místo poruchy komponentů.  

Zkouška viditelných emisí: provádí se u vznětových motorů. Určuje kouřivost pomocí absorpce světla.  

Zkouška emisí motorů: testují se samostatné motory umístěné na dynamometru. [4] 

4.2 Hluk 

Za emise je považován i hluk, definovaný jako zvuk (mechanické kmitání pružného prostředí), který 

není žádaný – úmyslně vyvolaný. Pro hluk šířený dopravními prostředky byly stanoveny limity, které se 

dlouhodobě snižují. Zdroje hluku: 

- Spalování motorů (chemické zvuky) 

- Pohyb mechanizmů (mechanické zvuky) 

- Proudění vzduchu (aerodynamické zvuky) 

Na vozidlech se provádějí zkoušky hlučnosti (vnější zkouška jedoucího a stojícího vozidla, případně 

nepovinná zkouška uvnitř vozidla). I u zvuku, který považujeme za hluk lze definovat několik parametrů, 

které mají své jednotky, viz. Tabulka č.1. [4] [7] [8] 
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Tabulka 1: Tabulka veličin a jednotek zvuku [4] 

Název Označení Jednotka Označení jednotky 

Hladina zvuku LA, LB, LC 
decibel dB 

Hladina akustického tlaku L 

Hlasitost N Son Son 

Akustický tlak P Pascal Pa 

Akustická energie W Joule J 

Akustický výkon P (W) Watt W 

Intenzita zvuku J (I) Watt na metr čtvereční Wm-2 

 

Vztah pro hladinu akustického hluku L, která rozhoduje pro hodnocení hluku: 

𝐿 = 20𝑙𝑜𝑔
𝑝

𝑝𝑂
        [𝑑𝐵] (4.1) 

 

p – akustický tlak [Pa] (nemění se s časem a závislí na tom, jak je daleko od zdroje akustických vln)  

pO – referenční akustický tlak 20.10-6
 [Pa]  

Hladinu akustického výkonu LP udává vztah: 

𝐿𝑃 = 10𝑙𝑜𝑔
𝑃

𝑃𝑂
        [𝑑𝐵 (𝑃)] 

(4.2) 

 

P - akustický výkon [W] 

P0 – referenční akustický výkon 10-12 wattů [W] 

Hluk legislativně podléhá předpisům EHK/OSN a směrnicím EHS/ES. [4] [7] [8] 

4.2.1 Metody a zařízení pro měření hluku 

Pro zkoušku hluku jsou přesně definovány charakteristiky zkušebního místa. Vozidlo musí jet po 

rovném a suchém povrchu, jehož pórovitost struktury nepřesahuje 8 %. V okolí se nesmí vyskytovat 

žádné předměty, které by mohly odrážet zvuk. Pro měření je určený přesný, pokaždé kalibrovaný 

zvukoměr a váhový filtr „A“. 

Měření za jízdy probíhá tak, že vozidlo projíždí kolem mikrofonu v přesně určené vzdálenosti a přesně 

určitou dobu plně akceleruje. Měření se provádí z obou stran vozu dvakrát. Zkouška stojícího vozidla 
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se provádí při nastartovaném motoru, ohřátém na provozní teplotu. Mikrofon se umístí do určené 

vzdálenosti od ústí výfuku a za předem daných konstantních otáček proběhne měření hladiny hluku. 

Zvuk vnějšího stlačeného vzduchu zjišťujeme pomocí mikrofonu umístěného nad vozidlem 7 metrů od 

vozovky. Pomocí tlakového regulátoru zaznamenává zvukoměr hluk způsobený vzduchem proudícím 

kolem vozidla zajištěného parkovací brzdou. Hluk uvnitř vozidla se měří mikrofonem umístěným 

v přibližné pozici hlavy řidiče nebo pasažéra při třech režimech (při konstantní rychlosti, plném 

zrychlení a stojícím vozidle). [4] [26] 

4.3 Vibrace 

Tento pojem znamená mechanické kmitání tuhých těles. Hlavní zdroje vibrací v dopravě jsou: 

- Nevyvážené hmoty rotujících částí 

- Nevyvážené hmoty posuvných částí 

- Nerovnosti vozovky 

Vibrace vyzařující do okolí můžou být i zdrojem hluku. Mohou také poškozovat vozidlo i zdraví 

cestujících, a proto jsou jakožto prvky hygieny legislativně limitovány.  

Při posuzování vibrací se určuje hladina zrychlení vibrací definovaná vztahem: 

𝐿(𝑎) = 20𝑙𝑜𝑔
𝑎𝑒𝑓

𝑎0
      [𝑑𝐵] (4.3) 

 

aef – efektivní hodnota zrychlení vibrací v měřeném místě [m.s-2]  

a0 – 10-6
 m.s-2 

Vztah, který platí pro harmonické kmitání: 

𝑎𝑒𝑓 =
𝑎𝑚𝑎𝑥

√2
=̇ 0,707𝑎𝑚𝑎𝑥      [𝑚. 𝑠−2] (4.3) 

 

amax – maximální amplituda zrychlení 

Z hladiny zrychlení také určujeme efektivní hodnotu zrychlení podle vztahu: 

𝑎𝑒𝑓 = 𝑎0 ∙ 10
𝐿(𝑎)

20
      [𝑚. 𝑠−2] 

(4.4) 

 

 [4] [8] 
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4.3.1 Metody a zařízení pro měření vibrací 

Zkoušky vibrací se provádějí buď na vozovce s uměle vytvořenými nerovnostmi nebo ve válcové 

zkušebně vybavené válci, které umí vyvolat nerovnosti. Pro vibrace vyvolané vozidlem samotným při 

provozu se používají válcové zkušebny bez umělých překážek a zkušebny s pulzačními stoly. Pro analýzu 

vibrací je využito zkušebních figurín, impaktorů nebo zařízení pro měření mechanického kmitání, které 

obsahují více měřících přístrojů, jako jsou přenosové členy, snímače, zesilovače, registrační členy, 

indikační členy a analyzátory. Při měření se nezjišťují příčiny nechtěných vibrací, ale jejich následky a 

dopady. [4] 

4.4 Elektromagnetické záření 

Emitace elektromagnetického záření se děje u každého automobilu. Zdroji jsou elektronická zařízení 

uvnitř vozidla a účelem je, aby vozidlo bylo vhodně konstrukčně vyřešeno k eliminaci tohoto záření, 

neboť ruší rádiové a televizní vysílání a ovlivňuje funkce jiných zařízení. [4] 

4.4.1 Elektromagnetická kompatibilita 

Elektromagnetická kompatibilita je schopnost vozidla pracovat bez toho, aby rušilo okolí 

elektromagnetickým zářením a zároveň bylo rušeno jinými zářeními. Proto je vozidlo opatřeno 

ochrannými prvky, jejichž účinnost se ověřuje zkouškami. Legislativa podléhá předpisům EHK/OSN a 

směrnicím EHS/ES. Zkoušky se provádí na otevřeném zkušebním místě nebo ve zkušební komoře. Jsou 

prováděny 3 druhy zkoušek: 

1) Širokopásmové elektromagnetické emise vozidel 

Motor nastartovaného vozidla je ohřátý na provozní teplotu a má určité otáčky. Vozidlo vydává 

elektromagnetické záření. V určité vzdálenosti od vozidla je umístěn detektor, který záření přijímá.  

2) Úzkopásmové elektromagnetické emise vozidel 

Vozidlo má systémy v provozním stavu, motor neběží a zapalování je vypnuté. Měření probíhá 

stejným způsobem jako u bodu a).  

3) Emise samostatných elektronických jednotek (ESA) 

Je určeno pro vodivé spojení s karoserií vozidla. Je umístěna na kovové desce s uzemněním a je 

napájeno externím zdrojem.  

U všech zkoušek jsou emise měřeny ve frekvenčním pásmu 30-1000 MHz. [4] [8] 
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4.5 Světlo 

Jedná se o elektromagnetické vlnění vnímatelné lidským okem, které je vydáváno zdrojem světla. 

Vozidlo ho emituje záměrně z důvodu viditelnosti posádky a upozorňování ostatních účastníků dopravy 

na to, co se s vozidlem zrovna děje, případně jaký má řidič úmysl. Světlo může mít i negativní vliv, 

například oslňuje ostatní účastníky silničního provozu. Citlivost na světlo je rozdílná v různých 

podmínkách (den, noc) a každý člověk ho vnímá jinak. Proto jsou světelné emise stanoveny legislativou, 

která určuje rozmezí svítivosti. [4] [27] 

4.5.1 Jednotky a veličiny světelných emisí 

- Svítivost – jednotkou je kandela [cd], světelný tok vytváří kužel 

- Osvětlení – jednotkou je lux [lx], vyjadřuje světelný výkon dopadající na určenou plochu [m2] 

- Světelný tok – jednotkou je lumen [lm], výkon světla k citlivosti lidského oka 

- Odrazivost – jednotkou je kandela na lux [cd.lux-1]     [4] 

4.5.2 Metody a zařízení pro měření světelných emisí 

Měří se v 25 m dlouhé temné komoře se světlo-neodrážejícím vnitřním povrchem. Světlo ze svítilny 

dopadá na fotometrickou stěnu. Luxmetrem a měřičem svítivosti je měřena jeho referenční osa do 

průsečíku obrazce na stěně, z čehož se zjistí hodnoty emisí světla. [4] 

4.5.3 Kritéria hodnocení 

Hodnotí se zvlášť každé světlomety. U emisí světlometů jsou stanoveny jak maximální, tak minimální 

hodnoty osvětlení. Rozdělujeme je na: 

a) Asymetrické světlomety – potkávací 

b) Symetrické světlomety – potkávací 

c) Symetrický světlomet mopedu 

d) Dálkové světlomety         [4] 

4.6 Nečistoty 

Jedná se o drobné předměty látek (voda, bláto, kamení, led atd.), odlétávající od jedoucího vozidla. 

Tento jev způsobuje zejména stav dopravní infrastruktury. Konstrukce vozidel musí být uzpůsobena 

tak, aby v co největší míře bránila tomuto druhu emisí a chránila tak ostatní účastníky provozu i 

prostředí před nečistotami. Ochranné prvky vozidel zabraňující emisí nečistot: 

- Blatník 

- Boční kryt kola 

- Lapač nečistot  

- Separátor vzduch-voda 

- Absorpční zařízení         [4] 
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4.6.1 Metody a zařízení pro zkoušky nečistot 

Zkouška se provádí na rovné ploše se zpevněným povrchem. Nejdříve se provádí kontrola rozměrů a 

úhlů. Poté se přistoupí k praktické zkoušce, které probíhá následujícím způsobem. Na určené místo se 

umístí zkušební zařízení, které tryská vodu na zadané místo. Odkapávaná voda je zachycena do sběrače 

pod vzorkem a následně se zjišťuje její objem a porovnává se s objemem vypuštěným tryskou. Poslední 

zkouška probíhá stejným způsobem, jen se voda mísí se vzduchem a pomocí rozprašovače tak vytvoří 

vodní mlhu. Všechny naměřené hodnoty podléhají kritériím stanoveným legislativou a pokud překročí 

mezní hodnoty, jsou komponenty uznány za nebezpečné, tudíž nezpůsobilé k provozu. [4] 

4.7 Shrnutí 

V této kapitole byly názorně popsány nejdůležitější druhy známých emisí v dopravě. Dále se již tato 

práce zabývá pouze exhalací, a to konkrétně tím, jak je tento druh emisí ovlivněn veřejným sdílením 

aut.  

Při používání car sharingu je důležité nezapomenut na fakta, která napomáhají k šetření našeho 

životního prostředí. Začněme u neekologické výroby automobilů, která by v závislosti na růstu služeb 

sdílení aut měla klesat. Zatím se jedná pouze o nepatrná čísla, ale do budoucna je nutné tuto úvahu 

brát v potaz. Méně aut znamená i méně akcí (opravy, technické kontroly, provozní hmoty…) ve světě 

dopravy. V rámci toho se jedná i o redukci údržby, a přitom i méně cest za údržbami, což ve výsledku 

znamená méně spotřebovaného paliva. V neposlední řadě jsou tu již probírané emise. Car sharing 

používá vždy nejnovější modely, které podléhají přísným emisním normám. Tyto vozidla jsou tak 

k životnímu prostředí daleko šetrnější než soukromá vozidla, jejichž stáří se v Evropě pohybuje 

průměrně okolo 10 let, v ČR dokonce okolo 15 let, nemluvě o úspornějších motorech s menší 

spotřebou. Automobily ve službě budou zcela jistě využívány častěji než soukromá vozidla, a tak 

nesmíme zapomenut ani na to, že každé vozidlo s neprohřátým motorem a katalyzátorem vypouští 

více emisí. Častější využívání vozů zajistí to, že vozidlo jen tak jednoduše nevychladne, a proto bude 

hned po startu vypouštět méně exhalací. V praktické části této práce se zabýváme výhradně spotřebou 

paliva, z níž lze získat hodnotu zplodin CO2 vypuštěných do ovzduší, protože mezi nimi platí přímá 

úměra. Čím větší spotřebu vozidlo má, tím více CO2 zplodin vypustí. [37] 
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5 Spotřeba paliva 

Spotřeba paliva poukazuje na hospodárnost automobilu. Jedná se o množství paliva, které vozidlo 

spotřebuje za určitou vzdálenost a v praxi se obvykle udává v litrech na 100 km jízdy. V jiných zemích 

je možné se setkat i s počtem mílí ujetých na galon paliva. Dále je zde několik dalších veličin, se kterými 

se však pracuje výhradně v laboratorních podmínkách. Nejdříve je nutné definovat, které veličiny jsou 

při měření sledovány:  

- Okamžitá rychlost vozu 

- Průměrná rychlost vozu 

- Otáčky motoru 

- Točivý moment nebo výkon motoru 

- Čas 

- Dráha 

V případě laboratorního měření spotřeby se bavíme o následujících veličinách, z nichž každá je 

definována vztahem: 

- Měrná spotřeba paliva 

𝑚𝑝 =
𝑀𝑝[𝑘𝑔/ℎ]

𝑃𝑚[𝑘𝑊]
[𝑘𝑔/𝑘𝑊ℎ] 

(5.1) 

 

Kde Mp je hodinová spotřeba a Pm je výkon motoru. 

- Hmotnostní spotřeba paliva závislá na ujeté dráze 

𝑀𝑝 [
𝑘𝑔

𝑘𝑚
] =

𝑀𝑝[𝑘𝑔/ℎ]

v[𝑘𝑚/ℎ]
 

(5.2) 

 

- Hodinová objemová spotřeba 

𝑀𝑝 [
𝑚3

ℎ
] =

𝑀𝑝[𝑘𝑔/ℎ]

𝜌𝑝[𝑘𝑔/𝑚3]
 

(5.3) 

 

Kde 𝜌𝑝 je měrná hmotnost paliva. 

- Spotřeba paliva v litrech na jeden kilometr jízdy – dráhová spotřeba  

𝑀𝑝 [
1

𝑘𝑚
] =

𝑀𝑝[𝑙/ℎ]

v[𝑘𝑚/ℎ]
 

(5.4) 

 

 [4] 
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5.1 Metody a zařízení pro měření spotřeby paliva 

Pro měření spotřeby se užívá těchto zařízení:  

- Odměrné nádoby 

- Hmotnostní měřiče spotřeby 

- Menzurové měřiče spotřeby  

- Průtokové měřiče spotřeby 

- Přídavná zařízení 

- Měřiče spotřeby plynových médií 

- Měřiče spotřeby elektrické energie 

- Měřiče času 

- Měřiče vzdálenosti 

Způsob měření probíhá různými způsoby, v závislosti na použitém měřícím zařízení. Například u 

odměrných nádob se měří úbytek objemu v závislosti na čase, u hmotnostních měřičů zase úbytek váhy 

na čase nebo u průtokového měřiče objem spotřebovaného paliva. Jako výsledky těchto měření potom 

dostáváme křivku na grafu, kde je vyobrazena závislost spotřeby paliva na rychlosti. Typů měření je 

několik. Začíná se u rovnoměrného pohybu na rovném úseku při nejvyšším zařazeném rychlostním 

stupni, což je zcela základní měření. Dále se měří spotřeba v městském provozu podle EHS 80/1268, 

spotřeba paliva při ustálené rychlosti, průměrná spotřeba paliva nebo ji také můžeme vypočítat z emisí 

uhlovodíků, kysličníku uhličitého a kysličníku uhelnatého podle EHK 101. Kromě spotřeby paliva se také 

u vozidel měří spotřeba elektrické energie a spotřeba motorového oleje. [4] 

5.2 Měření evropských emisních standardů přes spotřebu 

Emisní předpisy se liší pro různá vozidla podle kategorií. Lehká vozidla mají kategorie M1, M2, N1 a N2.  

Dle legislativy se poté vozidla rozdělují do EURO norem (1-6), které se stále rozšiřují o přísnější pravidla 

a limity. Emisní testy jsou podrobněji popsány v kapitole 4.1.2. Zde se popisují konkrétní evropské 

postupy. [28] 

Jedná se o 3 postupy měření: 

- ECE 15 + EUDC: původní zkušební cyklus prováděný při teplém startu 

- NEDC: jedná se o předchozí cyklus, upravený o eliminaci 40 s zahřívacího procesu před 

začátkem odebírání vzorků pro evropské testování 

- WLTP: nový celosvětově harmonizovaný zkušební postup 

RDE – Real Driving Emissions 
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Od roku 2017 jsou zaváděny tak zvané RDE testy. Kromě laboratorních měření musí být emise vozidel 

testovány také na silnici v reálném provozu. Měření se provádí během provozu vozidla za pomocí 

přenosného systému sledování emisí (PEMS). Test trvá 90-120 minut a trasa obsahuje 3 segmenty: 

městský <60 km/h, mimoměstský 60–90 km/h a dálniční >90 km/h, v tomto pořadí a rovnoměrně 

rozdělené podíly. 

5.2.1 WLTP cyklus 

Worldwide Harmonized Light Vehicles Cycle je zkouška na dynamometru pro stanovení emisí a 

spotřeby paliva. V letech 2017–2019 postupně nahradí předchozí postup NEDC. Zkoušky zahrnují 

několik cyklů WLTC platných pro kategorie vozidel různých poměrů výkonu a hmotnosti.  

Cyklus 3. třídy 

Je určen pro vozidla s nejvyšším poměrem hmotnosti a výkonu vyráběná v Evropě a Japonsku. 

Rozdělují se na dvě podtřídy dle maximální rychlosti. 

Cyklus 2. třídy 

Je reprezentativní pro vozidla provozovaná v Indii a pro vozidla s nízkým výkonem v Evropě a Japonsku.  

Cyklus 1. třídy 

Při nejnižším poměru výkonu a hmotnosti je reprezentativní pro vozidla v Indii. [30] 

 

5-1: Graf WLTP cyklu [30] 

Přesto, že jsou tyto zkoušky nejnovější, vozidlo určené pro car sharing, na kterém se provádělo 

měření je hodnoceno podle NEDC, proto je tento cyklus popsán podrobněji v následující kapitole. 
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5.2.2 NEDC cyklus 

Zkouška byla zavedena v roce 2000 a jednalo se o rozšíření předchozího čtyř cyklového měření. Měření 

začíná ve stejný moment, kdy se motor uvede do běhu, čímž je zahnuto i měření studeného startu. 

Zkouška začíná cyklem ECE, který se čtyřikrát opakuje. Jedná se o městský jízdní cyklus, známý také 

jako UDC, který simuluje městský provoz s nízkým zatížením motoru, nízkou rychlostí a nízkou teplotou 

výfukových plynů. Po čtvrtém cyklu je přidán segment EUDC simulující mimořádné městské cykly. 

Jedná se o agresivnější a rychlejší režimy jízdy až do 120 km/h (u vozidel s nižším výkonem do 90 km/h). 

[29] 

 

5-2: Graf NEDC cyklu [42] 

Během cyklů se odebírají vzorky emisí a analyzují se dle metody konstantního obejmu CVS. Poté jsou 

vyhodnoceny v g/km pro každou znečišťující látku. [29] 

Tabulka 2: Souhrn parametrů pro cykly NEDC [29] 

Charakteristiky Jednotka ECE 15 EUDC NEDC 

Vzdálenost Km 0,9941 6,9549 10,9314 

Celkový čas S 195 400 1180 

Nečinný čas S 57 39 267 

Průměrná rychlost (včetně zastávek) Km/h 18,35 62,59 33,35 

Průměrná rychlost (bez zastávek) Km/h 25,93 69,36 43,10 

Maximální rychlost Km/h 50 120 120 

Průměrné zrychlení m/s2 0,599 0,354 0,506 

Maximální zrychlení m/s2 1,042 0,833 1,042 
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5.3 Z laboratoře do reálného provozu 

Výrobci podléhají stále přísnějším kritériím, díky čemuž se emisní limity u nových automobilů od roku 

2001 rapidně snížily. Faktem je ale to, že reálná spotřeba vozidel ani emise se nesnižují. Oficiální 

hodnoty spotřeby a emisí CO2 se určují při laboratorních zkouškách. Tento přístup má za cíl, aby se 

všechna nově vyrobená vozidla držela emisních standardů. Aby však bylo možné dosáhnout 

skutečného snížení hodnot emisí, musí se brát v potaz i statistiky spotřeby vozidel užívaných 

v každodenním životě a zkušenosti jejich majitelů. Pro analýzu zkušeností řidičů z reálného provozu 

byla vybrána webová služba Spritmonitor.de, která umožňuje uživatelům sledovat spotřebu vozidel ve 

veřejně dostupné online databázi. Je zde registrováno přes 300 000 uživatelů, kteří zadávají vždy 

ujetou vzdálenost a spotřebu, které dosáhli na konkrétním vozidle. Vzniká tak statistika jejich cest, ze 

které je později zřejmé, jakým způsobem lze s vozidlem jezdit. Služba tím poskytuje pohled na reálný 

svět dopravy a jeho skutečná fakta. [31] [32] 

Ze jmenované stránky bylo náhodně vybráno 10 případů dosažené celkové spotřeby paliva po dobu 

vkládání různých uživatelů na vozidle Škoda Fabia III 1.0 TSI 81 kw. Poté bylo provedeno srovnání jejich 

záznamů s údaji, které udává výrobce. Technické parametry vozidla dle výrobce Škoda auto a.s.: 

Tabulka 3: Technické parametry vozu Škoda Fabia 1.0 TSI [33] 

Kombinovaná spotřeba paliva Emise CO2 

4,4 l/100 km 103 g/km 

 

Výběr ze statistiky webové služby Spritmonitor.de: 

Tabulka 4: Reálné hodnoty z provozu vozidla vozu Škoda Fabia 1.0 TSI [34] 

Uživatel Celková spotřeba v l/100 km Celkové emise v g/km Počet záznamů 

1 4,68 109 11 

2 5,00 117 20 

3 5,36 125 21 

4 5,39 125 30 

5 5,41 126 8 

6 5,51 128 5 

7 5,68 132 11 

8 5,69 133 9 

9 6,44 150 29 

10 6,00 140 28 
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Jak je zřejmé z tabulky, ani jeden uživatel nedosahuje spotřeby, kterou výrobce udává. Pokud se 

spotřeba těchto vozidel zprůměruje, vyjde 5,516 l/100 km, což je o více než 1 l/100 km větší spotřeba 

paliva. To samé lze prohlásit i u Emisí CO2. Jejich průměrná hodnota činí 128,5 g/km, což je o 25,5 

g/km více, než tvrdí výrobce. 

5.4 Ekonomičnost jízdy 

Při predikování spotřeby a emisí ve službě car sharing je zapotřebí myslet také na to, že ne každý řidič 

jezdí předvídatelným způsobem. Každý člověk má jiné schopnosti a dovednosti, a proto mohou mít 

různí lidé různé náklady na stejné cestě.  

Co znamená ekonomičnost jízdy? V první řadě každého napadne dovednost jezdit tak, aby měl 

automobil co nejnižší spotřebu. To nadále souvisí s exhaláty vypuštěnými do ovzduší. Tento pojem má 

samozřejmě i další faktory, jako například šetrnost k automobilu po mechanické stránce neboli 

schopnost předvídat opotřebování dílů (brzdy, pneumatiky, spojka atd.) a chovat se při jízdě tak, aby 

k těmto opotřebením docházelo co nejméně. Tato práce však řeší pouze spotřebu a s ní spojené emise.  

Při predikování jízdních stylů se je nutné se zamyslet nad tím, jaký má vliv na spotřebu to, že je vozidlo 

řízeno pokaždé jiným člověkem. Spotřeba vozidla závisí na mnoha faktorech. V první řadě jsou to věci 

jako: 

- Úspornost motoru 

- Aerodynamika vozidla a všechny prvky, které ji ovlivňují (tvar vozidla, střešní nosiče nebo 

boxy atd.) 

- Venkovní teplota a ostatní podmínky 

- Teplota vozidla 

- Stav a druh pneumatik 

- Zatížení vozidla 

To jsou však parametry, které nejsou ovlivněny jízdním stylem a jsou pro všechny řidiče stejné, střídají-

li se na jednom vozidle. Protože se tato práce zaměřuje na jedno konkrétní vozidlo, budou zde nadále 

řešeny různé jízdní styly a jejich vliv na spotřebu. [35] 

5.4.1 Plynulost jízdy 

Plynulost řízení je asi nejdůležitějším faktorem, jak snížit spotřebu stylem jízdy. Při jízdě je velmi 

důležité předvídat, co se před vozidlem bude dít. Pokud například hrozí riziko brždění, nemá smysl ani 

zrychlovat. Pokud je již v dálce očividná překážka nebo důvod k zastavení, není rozumné udržovat 

stálou rychlost, čímž se spotřebovává palivo, ale začít pozvolně zpomalovat tím, že se vyřadí rychlost a 

vozidlo se nechá „plachtit“ nebo se zařazeným rychlostním stupněm brzdit motorem, pokud je 

zapotřebí zpomalit výrazněji.  Je dobré se také vyvarovat velkým rychlostním výkyvům. [35] 
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5.4.2 Rychlost vozidla 

Velký vliv na spotřebu má také to, jakou se vozidlo pohybuje rychlostí. Nejúspornější jízda bývá při 

rychlosti do zhruba 80 km/h (nejpomalejší možná jízda na nejvyšší převodový stupeň). Poté se spotřeba 

mocnině zvedá s rostoucí rychlostí díky vysoce narůstajícímu jízdnímu odporu vzduchu a valivému 

odporu. [35] 

5.4.3 Správné řazení 

Při úsporné jízdě je třeba mít vždy zařazený nejvyšší možný převodový stupeň (platí při ustálené jízdě, 

při zrychlování je ekonomicky výhodnější motor vytočit do vyšších otáček dle BSFC mapy). Díky tomu 

se otáčky motoru drží v nízkých číslech (nejlepší je udržet otáčky pod hranicí 2000 ot./min.) a 

spotřebovává se méně paliva. Motor se však nesmí „dusit“. [35] 

5.4.4 Spotřebiče a pomocné systémy 

Vypnutím spotřebičů, které nejsou potřeba k jízdě, lze také dosáhnout úspory, i když se to nezdá jako 

důležité. V první řadě se jedná o klimatizaci, která má ze všech spotřebičů největší odběr. Tím že je 

klima kompresor mechanicky připojen k motoru, odebírá mu sílu a díky tomu vzroste i spotřeba paliva. 

Dále se jedná o elektrické spotřebiče, které svou spotřebou elektrické energie zvyšují namáhání 

alternátoru a tím i spotřebu. Jedná se například o vyhřívání sedaček, oken a zrcátek, rádiu nebo větrání. 

Dále je nutné nezapomínat na technologie moderních aut, které byly naopak navrženy za účelem 

energii a spotřebu šetřit, jako je například denní svícení, které má mnohonásobně menší odběr energie, 

než když svítí všechna světla. Dalším příkladem je start-stop systém, který má na spotřebu také nemalý 

vliv. Tyto technologie je naopak dobré využívat a neignorovat je, nebo dokonce úmyslně nevypínat. 

[35] 
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6 Katalyzátory 

V každém, dnes vyprodukovaném vozidle, se nachází katalytický konvertor (zkráceně katalyzátor). 

Jedná se o zařízení, které se nachází v systému výfukového potrubí a úspěšně snižuje emise 

automobilu. Krystalky aktivních kovů jsou ve vrstvě naneseny na keramickém nebo plechovém nosiči. 

Celý tento monolit je tepelně izolován a chráněn v plechovém obalu. Kanálky monolity mají různé 

průřezy a průměr okolo 1 mm. Kovové nosiče mají tenčí stěny než keramické, avšak mají větší teplotní 

roztažnost a dochází u nich ke korozi. Jako aktivní látky se požívají zejména drahé kovy, jako například 

platina, paladium nebo rhodium. Důležitým faktorem u katalyzátoru je také prostorová rychlost (space 

velocity), které popisuje hodnotu doby zdržení plynu v reaktoru. Je popsána rovnicí:  

𝑆𝑉 =
�̇�

𝑉
=

𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 [𝑚3 ∙ ℎ−1]

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑙𝑖𝑡𝑢 [𝑚3]
 

(6.1) 

 

V automobilovém průmyslu se používá více druhů katalyzátorů. Z důvodu nastavování stále přísnějších 

emisních limitů v poslední době se mohou různé druhy i kombinovat (více katalyzátorů za sebou nebo 

různé aktivní vrstvy na jednom monolitu). [9] [10] [13] 

 

6-1: Automobilový katalyzátor [38] 

6.1 Dělení katalyzátorů 

Nejznámější používané katalyzátory v automobilech: 

- Trojcestný katalyzátor-TWC (Three-way catalyst) 

- Dvojcestný katalyzátor-DOC (Diesel oxidation catalyst) 

- Katalyzátor s ukládáním a redukcí NOx – NSRC (NOx storage and reduction catalyst) 

- Katalyzátor pro selektivní redukci NOx – SCR (selective catalytic reduction catalyst) 

- Částicový filtr DPF (Diesel particulate filter)      [9] 
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6.2 Stárnutí katalyzátorů 

Každý katalyzátor ztrácí s věkem svou účinnost, což má za následek snižující se schopnost eliminovat 

škodliviny nebo zmenšující se kapacita ukládat NOx a O2. Nová vozidla jsou schopná tuto skutečnost 

sledovat a včas na ni upozornit. Například u automobilů, které disponují katalyzátorem typu TWC se 

měří rozdíl fluktuace kyslíku na λ-sondách. Při podobné oscilaci na obou sondách má katalyzátor nízkou 

ukládací kapacitu O2 a lze tak odvodit špatnou účinnost katalyzátoru. [9] [12]  

 

6-2: Mechanismy stárnutí automobilových katalyzátorů: a) usazování sazí, b) otrava katalyzátoru sírou, c) 
snižování disperze, shlukování krystalů, d) změna struktury podpůrné aluminy, snížení difuzivity [11] 

 

6.2.1 Fyzikální stárnutí katalyzátorů 

Jedná se například o spékání podpůrné aluminy za příčiny vysoké teploty (je možné, že se γ–Al2O3 změní 

na α–Al2O3). Tím se dramaticky snižuje aktivní povrch, případně se uzavře katalytické centrum tak, že 

přestane docházet k plynné difuzi. Vysoká teplota zapříčiňuje shlukování krystalků aktivních kovů do 

velkých krystalů, což má za následek pokles disperze a množství katalytických center. Dále je nutné 

brát v potaz usazování sazí do aktivní vrstvy, díky tomu se snižuje difuzivita aktivní vrstvy a účinnost 

katalyzátoru. Občasné ji i mechanické poškození (odpadávání od nosiče, abraze atd.). [9]  
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6.2.2 Chemické stárnutí katalyzátorů 

Je označováno jako otrava katalyzátorů. Jedná se o látky, které v katalyzátoru nemají co dělat, ale 

přesto se tam dostávají a vyvolají nežádoucí chemickou reakci. Jedná se například o síru, která se váže 

na povrch kovu a tím brání jiným reagentům, aby se dostali ke katalytickému centru. Z tohoto důvodu 

se obsah síry v palivu legislativně limituje na 10mg/kg (ČSN EN 228, 2013; ČSN EN 590, 2014). [9] 

Stárnutí katalyzátoru má nemalý vliv na emise vyprodukované exhalací. Z tohoto důvod je používání 

sdílených aut šetrnější, protože jak bylo již uvedeno, car sharing používá vždy novější vozy, než je 

průměr stáří vozidel vlastněných v České republice, ale i jinde na světě. 

6.3 Účinnost katalyzátoru při studeném startu a vliv na emise 

Jako studený start si definujme start automobilu, který je vychladlý na běžnou teplotu, stejnou, jaká je 

v okolí. V této teplotě je motor i výfukový systém včetně katalyzátoru. Katalyzátor, který není zahřátý 

na provozní teplotu nemůže provádět oxidaci ani redukci škodlivých látek ve výfukových plynech, které 

vyprodukuje motor. Dalším faktem je to, že neprohřátý motor spaluje po startu bohatší směs a tím i 

produkuje více škodlivin. Výsledkem je to, že výfukové plyny automobilu po nastartování za studena 

má za následek produkci mnohonásobně vyššího objemu škodlivých látek než zahřáté vozidlo. Při 

krátkých jízdách mluvíme až o 80 % vypuštěných škodlivin bezprostředně po studeném startu z celé 

jízdy. Reálný ohřev katalyzátoru trvá v praxi 90-120 s avšak záleží na typu motoru a podmínkách. U 

vznětových motorů to může trvat i déle. Následující techniky se užívají k řešení tohoto problému: 

- Přidání menšího katalyzátoru (CCC – close-coupled catalyst) a jeho umístění co nejblíže 

motoru. Díky malé tepelné kapacitě se brzy zahřeje a již za několik vteřin je schopen 

redukovat škodliviny. Pro další redukci je užit druhý (větší) katalyzátor.  

- Elektrické předehřívání monolitu nebo ohřívání hořákem. Jedná se o technicky náročnější 

řešení a v praxi málo využitelné.  

- Přidání absorbéru, který zachytí škodliviny a zredukuje je až po zahřátí.  

- Vývoj více aktivních katalyzátorů, čehož se dosahuje například přidáním oxidu kobaltu 

(Co3O4), který snižuje počáteční teplotu konverze CO a HC.    [9] 

Služba sdílených vozidel má na tuto problematiku nemalý vliv a částečně tento problém řeší. Sdílené 

auto má za účel být v provozu častěji a díky tomu katalyzátor nevychladne. Jako příklad je uvedena 

následující situace. Běžný uživatel vozidla použije vozidlo 2x denně s velkým časovým odstupem, při 

kterém automobil stihne vychladnout. To znamená, že se jedná o 2 studené starty. Pokud by vozidlo 

použilo například 5 lidí denně na více jízd, časové rozmezí mezi jízdami se výrazně zkrátí katalyzátor tak 

nestihne vychladnout. Tím se rapidně redukuje počet studených startů, ke kterým by došlo, pokud by 

každý jednotlivý uživatel použil vlastní vozidlo a tím se i snižuje počet emisí, které jsou vypouštěny 

zejména bezprostředně po startu studeného vozidla.   
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7 Matematický model 

Model pro výpočet spotřeby a emisí byl navržen v prostředí programu MATLAB/Simulink. MATLAB 

(MATrix LABoratory) je programový systém firmy The MathWorks, Inc. Původně se používal jako 

interface u metod číselných knihoven LINPACK a EISPACK a nadále se vyvinul v oblíbený produkt, který 

se pro svou jednoduchost stal průmyslovým standardem mezi softwary pro automatické řízení. 

Program je rozšířen po celém světě a je k dispozici pro všechny operační systémy (Windows, Mac OS, 

Linux, Unix, Solaris). Je možné ho rozšiřovat o další funkce, na internetu jsou k dispozici tak zvané 

„Toolboxy“ a práce s ním nevyžaduje nadstandartní znalosti programování. Je možné ho rozšířit i o 

externí programy. 

Simulink je součástí MATLABu. Jedná se o nástroj navržený pro analyzování a modelování dynamických 

systémů. Programuje se pomocí myši v grafickém uživatelském prostředí. Model je složen z blokových 

diagramů. Jeho součástí je knihovna, která obsahuje vstupy, výstupy, lineární a nelineární komponenty 

konektory, které umožňují spojovat jednotlivé bloky. Je možné i vytvářet vlastní bloky v jazyce C 

pomocí S-funkcí. Po vytvoření modelu je možné spustit simulaci, při jejímž průběhu je možné měnit 

parametry modelu v čase. [36] 

7.1 Specifikace 

Model vzniknul jako předmět diplomové práce za účelem vyvinout nástroj, který vyhodnotí výkon 

vozidla na určité trase v podobě uplynulého času a spotřeby paliva. Cílem bylo měření času při závodění 

na okruhu a jeho odhad závislý na více faktorech. Řešení tohoto problému je založeno na tom, že trasa 

je vždy předem definovaná. Dalším faktem jsou vysoké požadavky na popis trasy v případě použití 

technik optimalizace trajektorie. Strategie se celkově jeví jako relevantní v případě, že je použité 

vozidlo koncepčně a parametricky blízké simulačnímu modelu. To znamená, že je nezbytné, mít pro 

každé konkrétní vozidlo vlastní model s konkrétními parametry.  

Simulační program je navržen dle následujících předpokladů: 

- Pracuje s předdefinovanou trajektorií ve formě dat (x y z) 

- Model pohonné jednotky pracuje s polohou škrtící klapky a určitou BSFC mapou 

- Různost jízdních stylů je ošetřena úpravou otáček motoru a nastavením maximální polohy 

škrtící klapky 

- Počáteční rychlostní profil je počítán pomocí g-g diagramu 

Dále byly při vývoji zahrnuty všechny jízdní faktory jako je dynamika vozu v různých situacích na trase. 

Tím je myšleno chování vozidla v zatáčkách, dynamika akcelerace a brždění. [14] 
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7.2 Model vozidla 

Na vozidlo je nahlíženo jako na model jednostopého vozidla se zahrnutím následujících faktů: 

hmotnost vozidla je staticky rozložena, jsou zahrnuty aerodynamické odpory a počítá se i s nelineárním 

popisem chování pneumatik. [14] 

7.3 Model pohonné jednotky 

Simulace hnacího ústrojí je postavena jako model, ve kterém je hodnota momentu postupně 

předávána na dané cestě Simulinkového modelu. Konečná hodnota momentu zahrnuje všechny jízdní 

odpory uvedené na obr. 11. [14] 

 

7-1: Simulinkový model [14] 

Vzorec pro výpočet celkové síly: 

Freg = FR + FC + FA + FI (7.1) 

 

Součet se skládá z celkového valivého odporu všech čtyř kol FR, odporu stoupání FC, odporu vzduchu 

FA a setrvačného odporu FI.  

Rozšířená rovnice: 

FReg = kR.FZ + mv.g.sin(ꭀsl) + cw.A.ρ/2.v2 + (ei.mv + mload).ax (7.2) 

 

Simulační model však pracuje s tradiční formou, respektující kompletní dynamický systém, který je 

zjednodušen zmenšením rotační setrvačnosti Jred pro zařazený stupeň ig. 

𝐹𝐼 = 𝐹𝐼,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝐹𝐼,𝑟𝑜𝑡 = (𝑚𝑣 +
𝐽𝑟𝑒𝑑,𝑖𝑔

𝑟𝑑𝑦𝑛
2 ) . 𝑎𝑥 

(7.3) 

 

𝐽𝑟𝑒𝑑,𝑖𝑔
= 4. 𝐽𝑊 + 𝑖𝑑𝑖𝑓𝑓

2 . 𝐽𝐷𝑟 + 𝑖𝑔(𝑖)
2 . 𝑖𝑑𝑖𝑓𝑓

2 . (𝐽𝐸 + 𝐽𝐶 + 𝐽𝐺) (7.4) 

 

 [14] 
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7-2: Model hnacího ústrojí [14] 

Simulace podélné dynamiky je založena na metodách numerických řešitelů, kteří integrují uvedenou 

diferenciální rovnici pohybu ve specifickém časovém kroku. Pro získání požadovaného výstupního 

signálu musí být rovnice v modelu formulována následujícím způsobem: 

𝑎𝑥 = 𝑠�̈� =
1

𝑚𝑟𝑒𝑑
∗ (𝐹𝑟𝑒𝑔 − 𝐹𝑟 − 𝐹𝐴 − 𝐹𝑇) 

 

(7.5) 

𝑎𝑥 = 𝑠�̈� =
1

𝑚𝑟𝑒𝑑
∗ (𝐹𝑟𝑒𝑔 − 𝐹𝑟 − 𝐹𝐴 − 𝐹𝑇) 

(7.5) 

 

𝑣𝑥 = 𝑠�̇� = ∫
1

𝑚𝑟𝑒𝑑
∗ (𝐹𝑟𝑒𝑔 − 𝐹𝑟 − 𝐹𝐴 − 𝐹𝑇). 𝑑𝑡 

(7.6) 

 

 [14] 

 

7-3: Jízdní odpory [14] 
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Logika převodovky je velmi efektivně simulována pomocí speciální state-flow funkce, která umožňuje 

implementovat akční logiku do Simulinkového modelu. Proces řazení je modelován jako čistá změna 

parametru, bez mechanické interakce nebo přidání komponent. Je zde samostatný Simulinkový blok, 

který má vlastní vstupy a výstupy. Bloky uvnitř představují jednotlivé stavy (rychlost a otáčky), na 

nichž závisí výsledný výstup, zvolený převodový stupeň. [14] 

 

7.4 Analýza spotřeby paliva 

Nástroj, který vyhodnocuje spotřebu paliva je založen na BSFC mapě, která ukazuje specifickou 

spotřebu paliva pro konkrétní motor. Z ní lze určit aktuální specifickou spotřebu paliva, pokud je známý 

aktuální pracovní bod. Celková spotřeba paliva je pak dána integrálem všech stavových bodů. [14] 

 

7-4: BSFC mapa [39] 
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8 Experiment 

Praktická část této práce se zabývá predikováním vzniku CO2 v závislosti na spotřebě paliva u vozidel 

používaných v programu car sharing různými uživateli. Proběhl experiment, který zjišťuje, zdali je 

možné využít pro tuto predikci navržený algoritmus v prostředí MATLAB/Simulink. V experimentu jsou 

porovnávány 3 druhy získaných dat.  

➢ Nejdříve byla data naměřena v reálném provozu na několika trasách.  

➢ Poté se data získaná z reálného provozu použila jako zdroj pro výpočet spotřeby paliva 

v programu.  

➢ V poslední fázi byla jako zdroj pro program použita volně přístupná data z map Google.  

V následují kapitole je zjišťováno, jak relevantní odhad dokáže poskytnout tento algoritmus a zároveň, 

jak moc relevantní dat je schopna nabídnout databáze Google map. 

 

8-1: Nastavování diagnostiky a GPS před měřením [autor] 

8.1 Postup experimentu 

Měření probíhalo na vozidle Škoda Fabia 3. generace vyrobeném v roce 2017 s agregátem 1.0 TSI 81kw 

a 6 ti stupňovou manuální převodovkou, vybaveném 16 ti palcovými koly. Jedná se o přesný typ vozidla, 

který je určen přímo pro projekt Uniqway. Tento vůz byl propojen s diagnostickým softwarem ODIS 

přes diagnostické rozhraní OBD 2, ze kterého lze získat veškerá potřebná data. Cílem experimentu bylo 

naměření reálné spotřeby paliva, a kromě toho i získání vstupních dat pro výpočet spotřeby pomocí 

algoritmu z reálných parametrů (konkrétně: rychlostní a výškový profil, informace o zařazeném stupni, 

vše závisle na čase). Aby bylo měření relevantní, bylo navrženo 6 druhů tras, při jejichž projíždění byly 

definovány různé podmínky. První měření bylo provedeno se „studeným“ startem, následují měření již 
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se startem „teplým“. V prvních třech trasách byly zahrnuty části města, okresních silnic i dálnice. 

Následující tři trasy byly rozděleny právě na měření jen ve městě, mimo město a na dálnici. Pro další 

odlišení bylo zaznamenáno použití klimatizace a na vozidle se vystřídali dva řidiči. 

 

8-2: Škoda Fabia 1.0 TSI – testovací vozidlo [autor] 

8.2 Měření 

Po provedení měření byla získána výstupní data ve formě textových souborů, které byly převedeny do 

tabulkového programu Microsoft Excel. Následně byly pomocí několika jednoduchých výpočtů známy 

zaznamenané hodnoty.  

Test č.1 

Tabulka 5: Parametry testu č.1 [autor] 

Délka trasy 62,77 km 

Čas 49 min 

Řidič 1 (počet osob ve vozidle – 2) 

Typ komunikace městská, mimoměstská, dálnice 

Start Studený (Teplota oleje - 14 °C) 

Venkovní teplota 14 °C 

Čas startu 7:33 

Klimatizace Vypnutá 

Test proběhl na trase Praha-Mladá Boleslav, do které zahrnuty všechny druhy provozu. Bohužel u 

tohoto jediného měření z důvodu nezkušenosti práce s GPS nebyla zaznamenána trasa. Kvůli absenci 

výškového profilu tudíž bude tento test vyhodnocen, jako by se nadmořská výška neměnila. 
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8-3: Trasa testu č.1 [41] 

Průměrná spotřeba na trase č.1 zaznamenaná diagnostikou: 4,92 l/100 km 

Přepočet na Emise CO2: 115,57 g/km 

Test č.2 

Tabulka 6: Parametry testu č.2 [autor] 

Délka trasy 83,42 km 

Čas 1:25 h 

Řidič 1 (počet osob ve vozidle – 2) 

Typ komunikace městská, mimoměstská, dálnice 

Start Teplý (Teplota oleje - 89 °C) 

Venkovní teplota 18 °C 

Čas startu 8:25 

Klimatizace Vypnutá 

Byla vymyšlena trasa, která obsahovala všechny tři typy komunikace v přibližně stejných časových 

úsecích (30 minut město, 30 minut okresní silnice a 30 minut dálnice). Jednalo se o lokaci města Mladá 

Boleslav a okolí. 
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8-4: Trasa testů č.2-6 [40] 

Průměrná spotřeba na trase č.2 zaznamenaná diagnostikou: 4,91 l/100 km 

Přepočet na Emise CO2: 115,32 g/km 

Test č.3 

Tabulka 7: Parametry testu č.3 [autor] 

Délka trasy 83,44 km 

Čas 1:27 h 

Řidič 2 (počet osob ve vozidle – 1) 

Typ komunikace městská, mimoměstská, dálnice 

Start Teplý (Teplota oleje – 70 °C) 

Venkovní teplota 20 °C 

Čas startu 10:26 

Klimatizace Zapnutá 

Trasa byla stejná jako u testu č.2. Před měřením však proběhla výměna řidičů a aktivace klimatizace. 

Na grafu níže lze vidět rychlostní profil, který je shodný s testem č. 2. Můžeme zde pozorovat 

oddělenost 3 různých druhů provozu. V grafu pod ním je vynesen výškový profil trati. 
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8-5: Rychlostní profil testu č.3 [autor] 

 

 

8-6: Výškový profil testu č. 3 [autor] 

 

Průměrná spotřeba na trase č.3 zaznamenaná diagnostikou: 4,90 l/100 km 

Přepočet na Emise CO2: 115,19 g/km 
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Test č.4 

Tabulka 8: Parametry testu č.4 [autor] 

Délka trasy 19,01 km 

Čas 36 min 

Řidič 2 (počet osob ve vozidle – 1) 

Typ komunikace městská 

Start Teplý (Teplota oleje - 83 °C) 

Venkovní teplota 24 °C 

Čas startu 12:01 

Klimatizace Zapnutá 

U tohoto testu byla změřena separátně pouze městská část z předchozích tras testů č.2 a č.3 a byla 

vyhodnocena samostatně. 

Průměrná spotřeba na trase č.4 zaznamenaná diagnostikou: 5,12 l/100 km 

Přepočet na Emise CO2: 120,29 g/km 

Test č.5 

Tabulka 9: Parametry testu č.5 [autor] 

Délka trasy 31,73 km 

Čas 30 min 

Řidič 2 (počet osob ve vozidle – 1) 

Typ komunikace mimoměstská 

Start Teplý (Teplota oleje - 91 °C) 

Venkovní teplota 24 °C 

Čas startu 12:37 

Klimatizace Zapnutá 

Trasa tohoto měření obsahovala pouze část mimoměstskou z trasy č.2 a č.3 a byla také vyhodnocena 

samostatně.  

Průměrná spotřeba na trase č.5 zaznamenaná diagnostikou: 4,19 l/100 km 

Přepočet na Emise CO2: 97,25 g/km 
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Test č.6 

Tabulka 10: Parametry testu č.6 [autor] 

Délka trasy 32,66 km 

Čas 22 min 

Řidič 2 (počet osob ve vozidle – 1) 

Typ komunikace dálnice 

Start Teplý (Teplota oleje - 88 °C) 

Venkovní teplota 25 °C 

Čas startu 13:14 

Klimatizace Zapnutá 

V posledním testu byl změřen a separátně vyhodnocen pouze dálniční úsek z trasy č.2 a č.3. 

Průměrná spotřeba na trase č.6 zaznamenaná diagnostikou: 5,28 l/100 km 

Přepočet na Emise CO2: 124,07 g/km 

 

 

8.3 Výstup z prostředí MATLAB/Simulink 

Pro výpočet hodnot spotřeby paliva počítačem byl použit výše popsaný algoritmus. Bylo zapotřebí 

zohlednit všechny faktory, které ovlivňují spotřebu, a proto bylo nutné naměřit více druhů dat. V první 

řadě čte tento algoritmus rychlostní profil trasy v závislosti na čase. V případě že data pro tento výpočet 

získáváme z jedné konkrétní jízdy, je přesnější mít i informace o aktuálním zařazeném stupni (neplatí 

v případě čerpání dat z map na internetu). Dalším důležitým faktorem je výškový profil trati, který 

ovšem nebylo možné zaznamenat naráz s ostatními daty, protože použitý diagnostický hardware 

nedisponoval GPS modulem.  Bylo tak nezbytné použít jiný přístroj který zaznamenal kompletní trasu i 

včetně výškového profilu. Data získaná z diagnostiky a z GPS bylo nutné spárovat dohromady. Byl 

navrhnut funkční program v aplikaci Microsoft Excel, do kterého byla vložena kompletně všechna data. 

Tento program zpracovává a vyhodnocuje všechny naměřené hodnoty z diagnostiky, a kromě toho i 

poskytuje veškerá připravená vstupní data pro připravený algoritmus v MATLABu. Nachází se zde i 

výpočet pro obsah vypouštěných emisí CO2 vypočítané ze spotřeby. Po spuštění simulace jsme získali 

následující hodnoty spotřeby paliva uvedené v tabulce níže. 
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8-7: Schéma algoritmu v prostředí MATLAB/Simulink [autor] 

Výsledky matematického modelu s reálnými daty:  

Tabulka 11: Výsledky matematického modelu s reálnými daty [autor] 

 Průměrná spotřeba paliva [l/100 km] Množství emisí CO2 [g/km] 

Test č.1 4,83 112,98 

Test č.2 4,81 112,65 

Test č.3 4,85 113,55 

Test č.4 4,72 110,47 

Test č.5 4,33 101,25 

Test č.6 5,29 123,74 

 

Pro získání rychlostního profilu z internetu byla využita databáze Google API. Běžný přístup k ní je 

bohužel zpoplatněn, nicméně pro účel tohoto experimentu je možné využít jednoduchého externího 

programu, implementovaného v jazyku JAVA, který dokáže vyčíst z mapy danou trasu a určit na ní 

časové vzdálenosti a průměrnou rychlost mezi odbočkami. Tento program však dokáže zjistit tyto 

informace pouze na trase mezi bodem A a B, kterou určuje sám mapový portál Google mapy. 

Z důvodu sofistikovanosti navrhnuté trasy tak musel být rychlostní profil získán po jednotlivých 

částech a následně spojen v jeden kontinuální rychlostní profil. Hlavním problémem je rozdílnost 

profilů z měření a z map. Zatím co z diagnostiky získáváme informace s intervalem v řádu desetin 

vteřiny, Google mapy poskytují časový údaj o vzdálenosti mezi odbočkami pouze v řádu minut, což je 

oproti výstupu z měření velice nepřesné. I přesto je však algoritmus navržen tak, aby si s tímto 

problémem poradil. 
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8-8: Program v jazyku JAVA, poskytující rychlostní profil z Google map [autor] 

 

 

 

Výsledky matematického modelu s daty z Google map: 

Tabulka 12: Výsledky matematického modelu s daty z Google map [autor] 

 Průměrná spotřeba paliva [l/100 km] Množství emisí CO2 [g/km] 

Test č.1 4,83 113,01 

Test č.2 4,69 109,71 

Test č.3 4,69 109,58 

Test č.4 4,38 102,58 

Test č.5 4,60 107,74 

Test č.6 5,36 125,38 
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8.4 Použité pomůcky 

- Notebook s diagnostickým programem ODIS (offroad diagnostic system) 

- Čtecí zařízení „hlava“, pro čtení z OBD II konektoru: VAS 6154 

- Mobilní telefon Samsung Galaxy S8 disponující GPS modulem s aplikací „Fahrtenbuch GPS-

Zeiterfassung“ 

- Matematický výpočetní program MATLAB/Simuling s příslušným algoritmem 

- Vozidlo Škoda Fabia III Hatchback 1.0 TSI 81kw Style, pneumatiky 215/45 R16 86H 

 

8-9: Čtecí zařízení VAS 6154 [autor] 

8.5 Výpočty 

Všechny výpočty, které bylo třeba pro vyhodnocení provést, obsahuje již zmíněný „Excel“. Jedná se 

zejména o výpočet, který páruje zaznamenaný výškový profil z GPS, který byl zaznamenáván po vteřině, 

s časovým záznamem rychlostního profilu z diagnostiky, kde byl záznam zapisován s častějším 

intervalem. Funkce je jednoduše popsána tak, že každá časová hodnota zaznamenaná z diagnostiky si 

vyhledá nejbližší vyšší časovou hodnotu z rychlostního profilu a podle toho k sobě přiřadí danou 

nadmořskou výšku. Díky tomu dostáváme ke každé informaci o čase a aktuální rychlosti z diagnostiky i 

tomu odpovídající informaci o aktuální nadmořské výšce. 

Dále je zde otázka výpočtu emisí CO2 ze spotřeba paliva. Tento výpočet lze provést 2 způsoby. První 

jednodušší způsob je převzetí informací o kombinované spotřebě a emisích od výrobce (v tomto 

případě: Š. Fabia 1.0 TSI 81 kw – 4.4 l/100 km a 103 g/km). Pokud známe tyto hodnoty a aktuální 

spotřebu, lze jednoduchým výpočtem pomocí přímé úměry zjistit, kolik byla za dané průměrné 

spotřeby hodnota emisí. 
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Příklad 1 (Test č.3): 

     
103

4,4
∙ 4,903125 = 114,778 [𝑔/𝑘𝑚] (8.1) 

 

Druhým způsobem je výpočet z obsahu uhlíku, který se nachází v palivu. Podle jednoho z předních 

výrobců PHM v Evropě, firmy TOTAL, je průměrný obsah uhlíku v palivu okolo 84 %. Za předpokladu 

známé hustoty a při zanedbání vzniku uhlovodíku a oxidu uhelnatého, jejichž obsah je v řádu desítkách 

mg/km, tak lze spočítat množství CO2 při dané spotřebě.  

Při uvažování dokonalého spálení paliva lze použít obecný vztah:  

𝐶𝑋𝐻𝑌 + (𝑋 +
𝑌

4
) 𝑂2 +

79

21
(𝑋 +

𝑌

4
) 𝑁2 → 𝑋𝐶𝑂2 +

𝑌

2
𝐻2𝑂 +

79

21
(𝑋 +

𝑌

4
) 𝑁2 

(8.2) 

 

Příklad 2 (Test č.3): 115,1941 [𝑔/𝑘𝑚] 

Jak je očividné, obsahy uhlíku se liší jen minimálně, z čehož vyplývá, že lze použít oba dva druhy 

výpočtu. 

 

 

8.6 Vyhodnocení experimentu 

Nejdříve je nutné porovnat všechna získaná data a poté přistoupit k vyhodnocení toho, jak moc se tyto 

hodnoty liší a v jakých případech. 

Porovnání získaných hodnot spotřeby paliva v l/100 km: 

Tabulka 13: Porovnání výsledků spotřeby paliva [autor] 

 Výstupy z diagnostiky Výstupy z algoritmu v programu MATLAB/Simulink 

 Reálné měření S reálnými profily S profily z Google map 

Test č.1 4,92 4,83 4,83 

Test č.2 4,91 4,81 4,69 

Test č.3 4,90 4,85 4,69 

Test č.4 5,12 4,72 4,38 

Test č.5 4,14 4,33 4,60 

Test č.6 5,27 5,29 5,36 
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Grafické znázornění výsledků spotřeby paliva: 

 

8-10: Grafické porovnání výsledků spotřeby paliva [autor] 

 

 

Jak je zřejmé z tabulky i grafu, algoritmus poskytuje relevantní odhad spotřeby paliva. Nejpřesnější 

odhad můžeme pozorovat u testu č. 1, následně potom i u testu č.2 a 3. Jedná se o trasy, kde jsou 

zahrnuty všechny typy provozu (městský, mimoměstský a dálniční). Je také očividné, že u testu č.1 se 

nijak zvlášť neprojevil „studený“ start. Nicméně se jednalo o delší trasu, u které tato skutečnost nehraje 

nijak zvlášť velkou roli. U následujících 2 testů, kde jsou typy provozu separátně rozděleny, již odhad 

není tak zcela přesný. Jak lze vypozorovat, u městského provozu tento algoritmus odhaduje nižší 

hodnoty, což bude zapříčiněno rozdílným odhadem dynamiky jízdy. Google mapy poskytují takový 

profil, ze kterého nelze vyčíst razantní změny rychlosti a z toho důvodu se jízda zdá plynulejší a odhad 

spotřeby je tím pádem ještě nižší než u dat z reálného provozu. U mimoměstského provozu lze vidět 

pravý opak. Reálná jízda byla pravděpodobně o dost plynulejší, než předvídá algoritmus. U posledního 

testu č.6 – dálnice, poskytnul algoritmus téměř přesný odhad, nicméně Google mapy počítají s méně 

plynulou jízdou, a proto je odhad spotřeby lehce vyšší. Diagnostické rozhraní OBD 2 poskytlo kvalitní 

data o spotřebě a rychlosti pro ověření této problematiky, nicméně je možné použití dalších 

vyspělejších technologií pro zpřesnění měření, jako je například systém PEMS, používaný pro tyto 

účely. 

 

0

1

2

3

4

5

6

Test č.1 Test č.2 Test č.3 Test č.4 Test č.5 Test č.6

Sp
o

tř
e

b
a 

p
al

iv
a 

 [
l/

1
0

0
km

]

Spotřeba paliva

Reálné měření S reálnými profily S profily z Google map



51 
 

Stejným způsobem jsou vyhodnoceny i emise CO2 v g/km: 

Tabulka 14: Porovnání výsledků emisí CO2 [autor] 

 Výstupy z diagnostiky Výstupy z algoritmu v programu MATLAB/Simulink 

 Reálné měření S reálnými profily S profily z Google map 

Test č.1 115,57 112,98 113,01 

Test č.2 115,32 112,65 109,71 

Test č.3 115,19 113,55 109,58 

Test č.4 120,29 110,47 102,58 

Test č.5 97,25 101,25 107,74 

Test č.6 124,07 123,74 125,37 

 

Grafické znázornění výsledků emisí CO2: 

 

8-11: Grafické porovnání výsledků emisí CO2 [autor] 

Jelikož jsou emise CO2 přímo úměrné spotřebě paliva, vyhodnocení je naprosto totožné.  Ačkoli vidíme, 

že možnost použití algoritmu pro predikci je reálná, má tento algoritmus stále své chyby, díky kterým 

se objevily zmíněné odchylky. Pro analýzu nepřesností byl zkontrolován průběh kroutícího momentu, 

který algoritmus vypočítal. Bylo zjištěno, že některé hodnoty se vymykaly rozsahu hodnot kroutícího 

momentu, kterého je použitý motor vůbec schopen dosáhnout. Maximální kroutící moment tohoto 

konkrétního vozidla činí 200 Nm, nicméně algoritmus vykazoval hodnoty i přes 300 Nm.  

Z tohoto důvody byl porovnán i průběh aktuální spotřeby paliva v čase během cyklů. Po vynesení 

hodnot do grafu lze pozorovat, zda je průběh průměrné spotřeby podobný v reálném měření a 

v algoritmu s daty reálného měření.  
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V prvním případě se jednalo o porovnání testu č.2, který vykazoval vcelku podobné výsledky. 

 

8-12: Graf porovnání aktuální spotřeby paliva v čase testu č.2 [autor] 

Jak je zřejmé z grafu, v daných průbězích jsou rozdíly. Nicméně většina extrémních hodnot je ve 

stejném čase. Pro zjištění, kde se vyskytla chyba v testech s většími odchylkami ve spotřebě, byly 

porovnány trasy testu č. 5. 

 

8-13: Graf porovnání aktuální spotřeby paliva v čase testu č.5 [autor] 

Zde je naprosto zjevně vidět, kde přesně došlo k chybě. Reálné měření mělo pouze malé výkyvy 

aktuální spotřeby paliva, zatím co v průběhu vygenerovaného z algoritmu můžeme pozorovat mezi 

časem 400–1000 s velké nárazové výkyvy hodnot spotřeby paliva, které v reálné jízdě vůbec nenastaly.  
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9 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byla charakteristika systému car sharingu a provedení analýzy predikce 

spotřeby paliva a vzniku emisí CO2 při užívání vozidel různými uživateli, zejména v rámci tohoto 

konkrétního systému dopravy. Při užívání vozidel různými uživateli je třeba zohlednit spoustu faktorů 

a myslet na mnohá zlepšení systému služby z důvodu předcházení nadměrnému opotřebování 

automobilů a neekonomické jízdě. 

První část práce se zabývá charakteristikou jmenované služby, jejich druhů a možností, včetně popisu 

konkrétní služby Uniqway, která startuje jako služba pro studenty na pražských vysokých školách. Dále 

jsou zde popsány všechny náležitosti týkající se emisí a spotřeby paliva, zahrnující analýzu jízdních stylů 

a charakteristika matematického modelu, vyvinutého pro výpočet spotřeby. Službu sdílení aut považuji 

za velmi potenciální rozrůstat se a do budoucna zaujmout nemalý podíl ve světě dopravy. Jako u každé 

služby je ale nutné vyvážit jednoduchost využívání a zároveň bezpečnost pro zákazníky i provozovatele. 

S touto bezpečností se pojí i predikce chování zákazníků k pronajímaným automobilům, která nikdy 

nemůže být stoprocentní. Jelikož zákazník neplatí přímo pohonné hmoty, nemá motivaci k úsporné 

jízdě. Proto považuji program, který k tomu klienta motivuje za velmi přínosný. Nicméně problematika 

přímého spojení této funkce s reálným provozem a zachování již zmíněné jednoduchosti nebude lehce 

řešitelná. Je také třeba správně nastavit toleranci chyby, které se může při výpočtu program dopustit.  

Byl proveden experiment, který ověřil, že použití algoritmu pro tento účel je zcela reálné. Pomocí 

jízdních profilů z diagnostiky byl ve čtyřech případech poskytnut téměř přesný odhad a ve dvou 

případech odhad s drobnou odchylkou. Algoritmus je možné i nadále upravovat a zlepšovat, aby 

nedocházelo k výše zmíněným chybám. Větším problémem jsou data, která byla získána 

z internetových map Google. Tato data Jsou velmi nepřesná a obsahují velkou rozdílnost v časových 

intervalech od skutečnosti z důvodu zaokrouhlení na minuty. Přesto však poskytl program s použitím 

těchto dat relevantní výsledky, i když s větší odchylkou než s daty z reálného měření.  

Textová část této práce byla zpracována v programu Microsoft Word a naměřená data z programu 

ODIS byla zpracována v programu Microsoft Excel. 

Emise i spotřebu paliva lze u systému sdílení aut omezit. Samotná služba má vliv na snížení emisí svou 

politikou a použitím svých technologií, ale zejména jsou zde možnosti, které přimějí klienty, ať už 

vědomě, či podvědomě, snažit se o úspornější jízdu, která bude mít za následek méně vypouštěných 

látek znečišťující ovzduší a tím celkové zlepšování čistoty životního prostředí. Z toho důvodu je nutné 

se touto problematikou i nadále zabývat a hledat efektivnější způsoby, jak k tomu přinutit část 

populace, která využívá automobily. 
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