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Abstrakt 
	

Tato	diplomová	práce	se	věnuje	hodnocení	emisního	chování	vozidel	v	provozu.	

Dílčím	 cílem	 bylo	 poskytnout	 přehled	 legislativy	 platné	 na	 území	 EU	 a	 uvést	

rozdíly	v	hodnocení	emisního	chování	provozovaných	vozidel	mezi	jednotlivými	

státy.	 Bylo	 provedeno	 zhodnocení	 stávající	 situace	 s	náhledem	 možného	

budoucího	 vývoje	 legislativy.	 Následně	 byl	 u	 vybraných	 vozidel	 proveden	

experimentální	průzkum	jejich	emisního	chování	několika	metodami	při	různých	

režimech	 běhu	 motoru.	 Na	 základě	 tohoto	 průzkumu	 byl	 zhodnocen	 stávající	

postup	 posuzování	 emisního	 chování	 provozovaných	 vozidel	 a	 byly	 navrženy	

možné	změny	metodiky	v	následujícím	období.	

	

Abstract 
	

This	master’s	thesis	examines	emission	behaviour	of	vehicles	in	operation.	Initial	

task	was	to	provide	an	overview	of	 legislation	valid	in	the	European	Union	and	

describe	 the	 different	 approaches	 to	 this	matter	 existing	 among	 EU	 countries.	

Present	 situation	was	 evaluated	while	 giving	 insight	 of	 upcoming	 evolution	 of	

legislation.	 Subsequently	 an	 experimental	 research	 was	 performed	 on	

representative	vehicle	fleet.	Several	methods	were	applied	in	order	to	evaluate	the	

vehicles	 emission	 behaviour	 in	 various	 modes	 of	 operation.	 According	 to	 the	

findings,	the	current	approach	to	emission	assessment	was	appraised	and	possible	

changes	for	the	upcoming	period	were	suggested.	
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Seznam použitých zkratek, symbolů a veličin 
	

CO	 	 	 	 	 	 Oxid	uhelnatý	

CO2	 	 	 	 	 	 Oxid	uhličitý	

NO	 	 	 	 	 	 Oxid	dusnatý	

NO2	 	 	 	 	 	 Oxid	dusičitý	

NOx	 	 	 	 	 	 Oxidy	dusíku	souhrnně	

HC	 	 	 	 	 	 Uhlovodíky	souhrnně	

PM	 	 	 	 	 	 Hmotnost	pevných	částic	

PN	 	 	 	 	 	 Počet	pevných	částic	

SO2	 	 	 	 	 	 Oxid	siřičitý	

C	 	 	 	 	 	 Uhlík	

O2	 	 	 	 	 	 Kyslík	

N2	 	 	 	 	 	 Dusík	

Pb	 	 	 	 	 	 Olovo	

LPG	 	 	 	 	 	 Zkapalněný	plyn,	palivo	

CNG	 	 	 	 	 	 Stlačený	zemní	plyn,	palivo	

EU	 	 	 	 	 	 Evropská	Unie	

MIL	 	 	 	 	 	 Kontrolka	nesprávného	chodu	motoru	

CARB	 	 	 	 	 	 Konektor	pro	připojení	k	diagnostice	

EOBD	 	 	 	 	 	 Normovaný	diagnostický	standard	

NEDC	 	 	 	 	 	 Normovaný	jízdní	cyklus		

Obj.	%		 	 	 	 	 Koncentrace	v	objemových	procentech	

STK	 	 	 	 	 	 Stanice	technické	kontroly	

SME,	ME	 	 	 	 	 Stanice	měření	emisí	

VIN	 	 	 	 	 	 Identifikační	číslo	vozidla	

Euro	1÷6	 	 	 	 	 Emisní	norma	pro	homologované	vozy	

ABS	 	 	 	 	 	 Protiblokovací	systém	brzd	

ESP	 	 	 	 	 	 Systém	k	řízení	jízdní	stability	vozu	

NDIRA		 	 	 	 	 Infraanalyzátor	spalin	

TDI	 	 	 	 	 	 Obchodní	označení	vznět.	Motorů	

DPF	 	 	 	 	 	 Filtr	pevných	částic	

SCR	 	 	 	 	 	 Selektivní	katalytická	redukce		

Ø	 	 	 	 	 	 Průměr	

k	 	 [m-1]	 	 	 	 Hodnota	korigovaného	koeficientu	

absorpce		

λ		 	 [	-	]	 	 	 	 Součinitel	přebytku	vzduchu	

ppm	 	 [	·10-6]		 	 	 Poměrná	koncentrace	dané	látky	

#	 	 	 	 	 	 Počet	pevných	částic	
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Motivace 
	

Emise	 plynoucí	 z	dopravy	 jsou	 tématem	 diskusí	 na	 mnoha	 úrovních.	

Doprava	 se	 bezesporu	 podílí	 na	 znečištění	 ovzduší	 ve	městech,	 vzniku	 smogu,	

působí	 zdravotní	 komplikace,	 a	 také	 se	 v	určité	 míře	 podílí	 na	 nepříznivých	

globálních	 změnách	 klimatu.	 Na	 celoevropské	 úrovni	 panuje	 shoda	 na	 tom,	 že	

emise	 z	dopravy	 je	 zapotřebí	 v	budoucnu	 snižovat.	 Za	 tímto	 účelem	 jsou	

stanoveny	emisní	normy	Euro	závazné	pro	nově	prodávané	vozy	na	evropském	

trhu.	Za	předpokladu,	že	novější	vozy	produkují	díky	 technickému	vývoji	méně	

emisí	 než	 vozy	 starší,	 by	 mělo	 docházet	 ke	 snižování	 emisí	 z	individuální	

automobilové	 dopravy	 (IAD)	 skrz	 omlazování	 vozového	 parku.	 To	 je	 také	

politikou	EU,	 jež	se	zaměřuje	na	snižování	emisních	 limitů	s	každou	následující	

normou.	 Zatímco	na	poli	 nových	 vozidel	 tedy	dochází	 k	postupnému	 snižování	

množství	 škodlivých	 emisí,	 vozidla	 již	 prodaná,	 objevující	 se	 v	provozu,	

nepodléhají	 tak	 striktním	 kontrolám	 emisí	 jako	 při	 jejich	 homologaci.	 Faktem	

zůstává,	že	průměrné	stáří	osobních	vozů	na	evropských	silnicích	bylo	v	roce	2017	

11,1	roku	a	od	roku	2013	stáří	neustále	stoupá	[1].	V	ČR	je	trend	obdobný,	k	roku	

2017	činilo	průměrné	stáří	vozidel	registrovaných	na	našem	území	14,6	roku	[2].	

Je	 tedy	 evidentní,	 že	 snižování	 nežádoucích	 složek	 spalin	 nových	 vozů	 se	 na	

celkových	emisích	z	IAD	projevuje	se	zpožděním.		

	 Klíčovým	nástrojem	pro	kontrolu	a	regulaci	nynějších	emisí	vozidel	se	tedy	

stávají	pravidelné	technické	kontroly	vozidel.	Těmito	kontrolami	sice	není	možné	

retrospektivně	 měnit	 konstrukční	 vlastnosti	 vozidel,	 nicméně	 jejich	 úkolem	 je	

zajistit	 dodržování	 homologací	 schváleného	 emisního	 chování.	 To	 znamená	

vyřazení	z	provozu	takových	vozidel,	jejichž	emisní	systémy	nefungují	tak,	jak	byly	

navrženy	a	tím	zabránění	nadměrného	znečišťování	životního	prostředí.		

	 Jak	 bude	 ukázáno	 v	této	 práci,	 homologační	 předpisy	 jsou	 určeny	

legislativou	a	sledují	široké	spektrum	emisních	parametrů	při	různých	provozních	

podmínkách.	Naopak	při	periodických	technických	kontrolách	je	sledováno	méně	

parametrů	zpravidla	mimo	provoz	a	tyto	emisní	limity	jsou	určovány	výrobcem	

vozidla.	 Tato	 nesrovnalost	 je	 daná	 vysokou	 časovou	 i	 nástrojovou	 náročností	

homologačních	testů;	při	pravidelných	prohlídkách	v	provozu	jsou	takto	náročné	
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testy	nerealizovatelné.	Nicméně	zkušenost	ukazuje,	že	v	praxi	dochází	z	různých	

důvodů	k	odchylkám	skutečných	emisí	starších	vozidel	v	porovnání	s	hodnotami	

předpokládanými	při	 uvedení	 do	provozu.	Riziková	 je	 v	tomto	 smyslu	 zejména	

nefunkčnost	emisních	systémů,	tj.	katalyzátorů,	a	především	filtrů	pevných	částic	

[3].	

	 Z	toho	důvodu	si	 tato	práce	klade	za	cíl	zhodnotit	 legislativu	a	metodiku	

měření	emisí	v	provozu	vozidel	na	úrovni	Evropské	unie,	jakožto	i	na	úrovni	jejích	

členských	 států.	 Dále	 bude	 popsán	 směr	 vývoje	 měření	 emisí	 provozovaných	

vozidel	a	proveden	experimentální	průzkum	na	vybraných	vozech	pro	posouzení	

relevance	stávající	metodiky	měření	emisí	provozovaných	vozidel.	

	 Tato	 práce	 započne	 nezbytným	 teoretickým	 úvodem	 vzniku	 emisí,	

evaluace	jejich	vlivu	na	životní	prostředí	a	způsobů	eliminace	škodlivých	složek	

spalin.	Zaměří	se	výhradně	na	hodnocení	osobních	automobilů,	ostatní	motorová	

vozidla	nejsou	předmětem	této	práce.	
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1 Úvod do problematiky vozidel se spalovacími motory 
	

Osobní	 automobil	 je	 dopravní	 prostředek,	 jenž	 je	 schopný	přepravit	 cestující	 a	

náklad	do	vzdálenosti	v	řádu	desítek	až	stovek	kilometrů	bez	nutnosti	neustálého	

dodávání	energie	zvenčí.	V	takovém	vozidle	tedy	musí	být	uskladněno	dostatečné	

množství	energie	nutné	pro	přesun	a	dále	zařízení,	které	přemění	uskladněnou	

energii	v	energii	mechanickou	pro	pohon	vozidla.	

Za	 dobu	 existence	 automobilů	 zaujala	 výlučné	 postavení	 vozidla	 se	

spalovacím	motorem,	 kde	 je	 energie	 pro	 pohon	 uskladněna	 ve	 formě	 fosilních	

paliv.	 Je	 tomu	 tak	 z	mnoha	důvodů.	 Pokud	pomineme	 geopolitické	 zájmy,	 je	 to	

zejména	z	důvodu	spolehlivosti	 chodu	systému	v	různých	podmínkách,	velkého	

dojezdu,	možnosti	rychlého	doplnění	pohonných	hmot	a	v	neposlední	řadě	díky	

relativní	cenové	dostupnosti	a	nízkým	provozním	nákladům.	Je	nutné	zmínit,	že	

tuto	pozici	si	spalovací	motory	vydobyly	za	několik	desetiletí	provozu,	vývoje	a	

vylepšování.	

	 Mechanická	 energie	 poskytovaná	 spalovacími	 motory	 tedy	 vzniká	

přeměnou	chemické	energie	z	paliva.	Principem	je	uvolňování	chemické	energie	

vazeb	složek	paliva	jejich	chemickou	přeměnou	za	vysokých	teplot.	Dochází	tedy	

k	chemické	 reakci,	 při	 níž	 jsou	 spotřebovány	 organické	 uhlovodíky	 za	 vzniku	

tepla,	mechanické	energie	a	produktů	spalování	–	zejména	oxidu	uhličitého	(CO2),	

vody,	dusíku,	a	dále	z	důvodu	nedokonalého	spalování	i	dalších	plynných	složek 

[3].	

Spalování	 paliva	 ve	 spalovacím	motoru	 tedy	 s	sebou	nese	 jevy	 žádané	 –	

dodanou	mechanickou	energii,	 jevy	vedlejší	–	zejména	vznik	odpadního	 tepla	a	

jevy	nežádoucí	–	vznik	hluku,	plynných	a	pevných	emisí	ze	spalování.	

Tato	diplomová	práce	je	zaměřena	na	plynné	emise	ze	spalování,	dále	se	

tedy	zaměří	výhradně	na	chemické	produkty	spalování	[4].	
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1.1 Chemický princip funkce spalovacích motorů 
	

Nejčastěji	 používanými	 palivy	 ve	 spalovacích	 motorech	 jsou	 produkty	

rafinace	 ropy	 označované	 jako	 benzín	 a	 nafta.	 Alternativními	 palivy	 jsou	 pak	

označovány	zkapalněný	ropný	plyn	(LPG)	či	stlačený	zemní	plyn	(CNG).		

Benzín	 obsahuje	 kapalné	 uhlovodíky	 s	4-10	 atomy	 uhlíku	 C	 v	molekule.	

Představuje	asi	20-30	%	z	destilované	ropy.	Jeho	hustota	se	pohybuje	okolo	0,7	

g.cm-3.		

Nafta	obsahuje	těžší	kapalné	uhlovodíky	s	11-22	atomy	C	v	molekule.	Představuje	

asi	20-25	%	z	destilované	ropy.	Hustota	nafty	se	je	přibližně	0,85	g.cm-3.		

LPG	je	zkapalněný	plyn,	směs	propanu	a	butanu,	tedy	3	a	4	atomy	C	v	molekule.	

Představuje	 asi	 0,5-2	 %	 z	destilované	 ropy.	 Jeho	 hustota	 v	kapalném	 stavu	 je	

přibližně	0,54	g.cm-3.	Je	skladován	v	tlakových	nádobách	pod	tlakem	do	1	MPa.	

CNG	 neboli	 stlačený	 zemní	 plyn	 je	metan	CH4,	 tedy	 1	 atom	C	 v	molekule.	 Není	

produktem	destilace	ropy,	jeho	naleziště	jsou	buď	spolu	s	ropou	nebo	nezávisle	

na	ní.	Skladuje	se	v	plynném	stavu	v	tlakových	nádržích	pod	tlakem	okolo	20	MPa.	

[4]	

Jelikož	 tato	 paliva	 jsou	 z	většiny	 složena	 z	uhlovodíků	 se	 sumárním	

vzorcem	 CHyOz,	 spalování	 těchto	 paliv	 probíhá	 povětšinou	 podle	 následující	

rovnice	za	přítomnosti	vzdušných	molekul	kyslíku	O2	a	dusíku	N2:	

	

!"!#" + %1 +
'
4 −

*
2, ∙

(## + 3,78 ∙ 3#) → !## +
'
2 ∙ "#0 + %1 +

'
4 −

*
2, ∙ 3#				(1)	

	

Uvedená	rovnice	je	oxidační	rovnicí	dokonalého	spalování.	Ve	skutečnosti	

ale	 bohužel	 nedochází	 k	dokonalé	 oxidaci,	 a	 tak	 jsou	 ve	 výfukových	 plynech	

přítomny	další	složky.	Za	vysokých	teplot	se	část	dusíku	oxiduje	na	oxidy	dusíku	

NOx.	tedy	z	oxidu	dusnatého	NO	a	oxidu	dusičitého	NO2.	Dále	spaliny	obsahují	tzv.	

nespálené	uhlovodíky	HC.	Ty	jsou	tvořeny	zbytky	nespáleného	paliva	čili	všechny	

sloučeniny	 obsažené	 v	palivu,	 dále	 částečně	 oxidovaným	palivem	 čili	 aldehydy,	

kyslíkaté	sloučeniny,	a	nakonec	termicky	rozštěpeným	palivem	čili	metan,	alkany	

a	 alkeny	 a	 další.	 Jsou	 souhrnně	 označeny	 zkratkou	 HC,	 jenž	 není	 sumárním	

vzorcem,	nýbrž	označuje	dva	hlavní	prvky,	z	nichž	se	skládají	[5].	
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1.2 Vznik spalin s ohledem na typ spalování 
	

Co	 možná	 nejdokonalejšího	 spalování	 by	 mělo	 být	 dosaženo	 při	

stechiometrickém	poměru	vstupních	látek.	To	je	takový	poměr,	kdy	poměry	látek	

přímo	 odpovídají	 poměrům	 v	 rovnici	 spalování	 (1).	 Pokud	 by	 bylo	 dosaženo	

stechiometrického	 poměru	 a	 vstupními	 látkami	 by	 byly	 pouze	 uhlovodíky	 a	

vzduch,	 spaliny	 by	 obsahovaly	 pouze	 oxid	 uhličitý	 CO2,	 vodu	 a	 dusík	 N2.	

Stechiometrický	 poměr	 představuje	 pro	 benzín	 14,7	 kg	 a	 pro	 naftu	 14,8	 kg	

vzduchu	na	1	kg	paliva,	pro	metan	asi	9,5	m3	vzduchu	na	1	m3	plynu.	

Zavedeme	tzv.	koeficient	přebytku	vzduchu	λ,		

8 =
:$

;% ∙ :&
			(2)	

kde	mL	představuje	hmotnost	vzduchu,	mp	hmotnost	paliva	a	Lt	stechiometrický	

hmotnostní	směšovací	poměr	pro	dané	palivo.	

Koeficient	λ	tedy	přímo	ukazuje	odchylky	směsi	od	ideální.	Pro	λ<1	označujeme	

směs	jako	„bohatou“	–	s	přebytkem	paliva,	pro	λ>1	jako	„chudou“	–	s	přebytkem	

vzduchu	(kyslíku).	

Na	základě	koeficientu	λ	lze	určit,	jaké	množství	vedlejších	spalin	typicky	

daný	motor	produkuje.		

	

Obrázek	1	-	Množství	vedlejších	spalin	vznětového	motoru	v	závislosti	na	λ	[4]	

V	oblasti	chudé	směsi	 je	velké	množství	CO,	 jelikož	reaktanty	neobsahují	

dostatek	kyslíku	pro	vytvoření	molekul	CO2.	Naopak	při	 velmi	bohaté	 směsi	 se	

znovu	zvyšuje	množství	CO	ve	spalinách,	vzniká	především	ve	zhášecích	zónách	či	

na	ochlazovaných	stěnách.		
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Podobná	 situace	 je	 u	 HC,	 kde	 nízká	 rychlost	 spalování	 spolu	 s	nízkou	

teplotou	 pro	 velmi	 bohaté	 a	 velmi	 chudé	 směsi	 způsobuje	 vznik	 nespálených	

uhlovodíků,	 jelikož	 je	 produktem	 nedokonalé	 oxidace.	 Ty	 vznikají	 taktéž	

důsledkem	spalování	oleje,	jak	u	dvoutaktních	motorů,	tak	vlivem	pronikání	oleje	

do	spalovacího	prostoru	(např.	vlivem	netěsných	pístních	kroužků).	

	

Obrázek	2	-	Množství	vedlejších	spalin	zážehového	motoru	v	závislosti	na	λ	[4]	

Oxidy	 dusíku	NOx	 vznikají	 při	 vysokých	 teplotách	 v	oblasti	mírně	 chudé	

směsi,	za	dostatku	kyslíku.	Významným	faktorem	tvorby	NOx	je	rychlost	hoření	a	

způsob	 zážehu	 či	 vznícení.	 Obecně	 platí,	 že	 podmínky	 pro	 vysokou	 tepelnou	

účinnost	zážehových	motorů	tvoří	i	podmínky	pro	vznik	NOx.	

Pevné	 částice	 neboli	 saze,	 vznikají	 zejména	 důsledkem	 nedostatečného	

promísení	 paliva	 se	 vzduchem	 před	 zapálením	 směsi	 (nedostatečná	

homogenizace	 směsi).	 Tento	 problém	 tedy	 nastává	 u	 motorů	 s	přímým	

vstřikováním	 paliva,	 u	 vznětových	 motorů	 je	 větší	 produkce	 sazí	 z	důvodu	

lokálního	nedostatku	kyslíku	při	spalování.	U	vznětových	motorů	pak	klesá	podíl	

sazí	se	zvyšující	se	chudostí	směsi.	

	 V	závislosti	na	typu	a	způsobu	hoření	paliva	dochází	u	motorů	s	tvořící	se	

směsí	(vznětové	a	zážehové	s	přímým	vstřikem)	ke	kompromisu	částice	–	oxidy	

dusíku.	Motor	tedy	obvykle	vytváří	menší	množství	pevných	částic	při	vyšší	tvorbě	

NOx	a	naopak.	
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Obrázek	3	-	Kompromis	částice	-	oxidy	dusíku	[4]	

Další	emise,	jako	např.	oxidy	síry	či	emise	olova,	jsou	plně	závislé	na	jejich	

obsahu	ve	výchozím	palivu.	U	spalování	benzínu	tedy	nepředstavují	v	dnešní	době	

problém,	protože	se	již	v	palivu	nevyskytují.	Také	dnes	vyráběná	motorová	nafta	

má	obvykle	obsah	síry	maximálně	10	ppm	[4].	

	

1.3 Vliv spalin na životní prostředí 
	

CO2	–	Je	produktem	dokonalého	spalování,	 jeho	množství	ve	spalinách	je	přímo	

úměrné	množství	spáleného	paliva.	Je	běžnou	součástí	atmosféry,	představuje	asi	

0,04	hm.	%	vzduchu.	Nicméně	zvyšování	jeho	koncentrace	v	atmosféře	se	podílí	

na	vzniku	skleníkového	jevu.	

	

CO	–	Bez	barvy	a	zápachu,	v	krevním	oběhu	se	váže	na	hemoglobin	a	brání	 tak	

přenosu	kyslíku	krví.	 Je	 tedy	 vysoce	 toxický.	V	atmosféře	 se	 oxiduje	na	CO2.	 Za	

zvýšené	koncentrace	CO2	je	vlivem	disociace	zvýšená	i	koncentrace	CO.	

	

HC	 –	 Souhrnné	 označení	 pro	 velké	 množství	 toxických	 i	 bezpečných	 látek.	

Aromatické	polycyklické	sloučeniny	jsou	často	karcinogenní,	mutagenní	a	spolu	

s	oxidy	dusíku	způsobují	tvorbu	ozonu	O3.	V	horních	vrstvách	atmosféry	způsobují	

skleníkový	 jev.	 Jejich	 vyšší	 koncentrace	 ve	 spalinách	 ukazuje	 na	 energetickou	

ztrátu,	protože	představují	zbytky	nespáleného	paliva.	

	

NOx	–	Sumární	vzorec	souhrnně	označující	plyny	NO	a	NO2			

NO	se	váže	na	hemoglobin	podobně	jako	CO,	ale	rychle	se	odbourává.		

NO2	 je	 plyn	 napadající	 plíce	 a	 sliznice,	 vede	 ke	 vzniku	 silně	 karcinogenních	

sloučenin,	způsobuje	spolu	s	HC	 tvorbu	O3,	podporuje	 tvorbu	smogu	a	kyselých	

dešťů.		
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Pevné	 částice	 –	 tvořeny	 sazemi,	 kde	 jádro	 představuje	 uhlík	 C,	 uhlovodíky,	

sulfáty,	 prach,	 popel,	 částice	 otěru.	 Jsou	 karcinogenní,	 jejich	 rozměry	 se	 liší	 na	

úrovni	řádů.	Nejmenší	částice	se	usazují	v	plicích	a	dalších	tkáních,	jsou	obtížně	

odbouratelné.	Způsobují	viditelný	kouř,	může	dojít	k	zaclonění	výhledu.	Podílí	se	

na	vzniku	smogu.	

	

SO2	–	Silně	toxický,	způsobuje	zdravotní	komplikace.	Tvoří	kyselé	deště,	poškozuje	

přírodní	porosty.			

	

Pb	 –	 jedovatý,	 těžký	 kov.	Kumuluje	 se	 v	živých	organismech,	 je	 nebezpečný	na	

konci	potravního	řetězce,	tudíž	nebezpečný	pro	člověka	[4].	

1.4 Vnitřní diagnostika a emisní řízení motoru 
	

Pro	 snížení	množství	nežádoucích	 složek	 spalin	 jsou	pohonné	 jednotky	vozidel	

vybaveny	 různými	 zařízeními,	 jež	 jsou	 blíže	 popsány	 v	 7.2.	 Fungování	 většiny	

emisních	systémů	závisí	na	řízení	chodu	motoru	v	souladu	s	principem	fungování	

těchto	 zařízení.	 Moderní	 automobily	 jsou	 vybaveny	 řídicí	 jednotkou,	 která	 na	

základě	 údajů	 ze	 snímačů	 ve	 vozidle	 řídí	 proces	 spalování	 motoru;	 tj.	 má	

zpětnovazebnou	 regulaci	 tvorby	 spalovací	 směsi	 a	 nastavuje	 přídatná	 emisní	

zařízení	 i	 další	 periferie	 spalovacího	 motoru.	 Tato	 jednotka	 též	 kontroluje	 na	

základě	dat	ze	snímačů	správný	chod	jednotlivých	procesů	a	je	vybavená	pamětí	

chybových	stavů	a	závad.		

S	ohledem	 na	 snadné	 a	 včasné	 odhalení	 závad	 jsou	 řídicí	 jednotky	

vybaveny	systémem	vnitřní	diagnostiky	vozidla.	Zprvu	nebyl	způsob	komunikace	

jednotek	přítomných	 ve	 vozidlech	 různých	 značek	unifikován.	Důsledkem	 toho	

byly	 možnosti	 využívat	 autodiagnostických	 zařízení	 omezené.	 Z	toho	 důvodu	

došlo	 ke	 sjednocení	 zavedením	 legislativních	 norem,	 nejprve	 v	USA.	 Na	

evropském	území	je	pro	zážehová	vozidla	uvedená	do	provozu	od	roku	2000	a	pro	

vznětová	od	r.	2003	závazný	protokol	EOBD	definovaný	normami	ISO	9141,	SAE	

J1939	a	ISO	15031.	

V	rámci	 této	 normy	 je	 zaveden	 normalizovaný	 konektor	 CARB	 pro	

připojení	k	autodiagnostice	a	jsou	standardizovány	jednotlivé	kódy	závad.		
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Výstupem	je	hodnocení	technického	stavu	jednotlivých	procesů	v	mezích	

vyhovující	či	nevyhovující.	Systém	rozlišuje	dva	typy	závad,	jež	ukládá	do	paměti.	

Méně	 vážné	 jsou	 závady	 sporadické,	 které	 je	 nutné	 sledovat	 v	delším	 období.	

Závady	 zásadní	 pak	 okamžitě	 aktivují	 varovnou	 kontrolku	 MIL	 (Malfunction	

Indicator	 Lamp,	 česky	 kontrolka	 nesprávného	 chodu)	 v	přístrojovém	 panelu	 a	

upozorní	tak	obsluhu	vozidla	na	přítomnou	závadu.		

	

	

Obrázek	4	-	Kontrolka	MIL	[6]	

	

Z	hlediska	 zhodnocení	 funkčnosti	 emisních	 systémů	 je	 zavedena	 možnost	

vyčíst	 z	paměti	 závad	 tzv.	 „Readiness“	kódy	–	vícemístné	binární	kódy	sledující	

stav	nejdůležitějších	monitorovaných	oblastí.	Mezi	monitorované	oblasti	patří	u	

zážehových	 vozidel	 např.	 zpětné	 vedení	 výfukových	 plynů,	 vyhřívání	 sondy	 λ,	

funkce	sondy	λ,	klimatizace,	systém	sekundárního	přívodu	vzduchu,	odvětrávání	

palivové	 nádrže,	 vyhřívání	 katalyzátoru	 či	 funkce	 katalyzátoru.	 Výrobce	 může	

vozidlo	 vybavit	 dalšími	 sledovanými	 oblastmi.	 Pokud	 není	 v	systému	 žádná	

závada,	je	vyčten	kód	sestávající	z	nulových	hodnot.	Hodnota	1	na	některém	z	bitů	

signalizuje	závadu	daného	okruhu.	Po	vymazání	paměti	závad	není	kód	k	dispozici	

a	nastaví	se	až	během	jízdy	za	určitý	čas.	Tím	je	vyloučena	možnost	zakrýt	závady	

vymazáním	 paměti	 před	 emisním	 testem.	 Readiness	 kódy	 u	 moderních	 vozů	

zpravidla	pokrývají	 všechny	oblasti,	 v	nichž	by	 závada	mohla	vést	k	překročení	

dovolených	emisí	[7].	
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2 Legislativa upravující emisní chování vozidel 
	

V	dobách	 začátků	 automobilismu	 bylo	 primárním	 problémem	 spojeným	

s	emisemi	 plynů	 zaclonění	 výhledu	 za	 emitujícím	 vozidlem.	 Se	 zahuštěním	

automobilového	provozu	došlo	ve	velkých	městech	ke	zhoršení	kvality	vzduchu	a	

při	 zhoršení	 rozptylových	 podmínek	 k	 častým	 smogovým	 situacím.	Následkem	

toho	vznikla	společenská	poptávka	po	zavedení	limitů	plynných	emisí	vozidel.		

	

Jako	první	zavedl	emisní	limity	v	roce	1963	americký	stát	Kalifornie.	V	roce	1967	

následovalo	 Japonsko	a	od	začátku	70.	 let	byly	zavedeny	 i	v	Kanadě,	Austrálii	a	

některých	 evropských	 zemích.	 Rané	 limity	 omezovaly	 zejména	 emise	CO	 a	HC.	

Regulace	 emisí	 NOx	 pak	 byly	 zavedeny	 v	polovině	 70.	 let.	 V	roce	 1977	 byly	

zavedeny	 jednotné	 normy	 platné	 na	 území	 Evropského	 hospodářského	

společenství.	 Celosvětově	 jednotné	 limity	 pro	 osobní	 vozidla	 nikdy	 nebyly	

zavedeny	[8].	

	

2.1 Emisní limity pro nově homologovaná vozidla 
	

Pro	možnost	porovnání	budou	v	krátkosti	uvedeny	normy	platící	pro	nové	vozy.		

Modely	 nově	 uvedené	 na	 společný	 evropský	 trh	 musí	 od	 roku	 2014	 splňovat	

emisní	 limity	 EURO	 6,	 pro	 nově	 zaregistrované	 vozy	 platí	 tato	 norma	 od	 roku	

2015.	Ta	určuje	nejen	maximální	limity	škodlivých	emisí,	ale	také	způsob	měření	

těchto	emisí.	Této	normě	předcházely	normy	Euro	1	až	Euro	5.	Norma	Euro	1,	

platná	od	r.	1992,	se	stala	první	normou	sjednocující	emisní	limity	nových	aut	na	

jednotném	 evropském	 trhu.	 Měření	 emisí	 nových	 aut	 probíhalo	 až	 do	 r.	 2018	

jízdou	vozidla	na	válcové	zkušebně	při	stanovených	podmínkách	v	jízdním	cyklu	

NEDC,	viz	níže.	Homologační	limity	jsou	závazné	nejen	v	okamžiku	výroby	vozu,	

ale	 též	 po	 určitou	 stanovenou	 dobu	 provozování,	 jedná	 se	 o	 tzv.	 „shodnost	

v	provozu“.	Pro	normy	Euro	5	a	Euro	6	se	jedná	o	5	let	či	160	000	km	podle	toho,	

co	nastane	dříve.	
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Obrázek	5	-	Rychlostní	profil	staršího	jízdního	cyklu	NEDC	[9]	

Procedura	 homologačního	 měření	 je	 však	 poměrně	 komplikovaná	 a	

vyžaduje	 velmi	 nákladné	 vybavení.	 Zejména	 musí	 homologační	 zkušebna	

obsahovat	 válcové	 stanoviště	 pro	 simulaci	 jízdy	 vozidla	 vysokou	 rychlostí	 se	

simulací	 jízdních	 odporů,	 a	 to	 včetně	 ovládací	 místnosti.	 Dále	 je	 zapotřebí	

specializovaného	schváleného	měřicího	zařízení.		

Pokud	 by	 všechna	 vozidla	 v	provozu	 musela	 procházet	 pravidelným	

zkoušením	 na	 takto	 rozsáhlém	 a	 nákladném	 stanovišti,	 zvýšilo	 by	 to	 cenu	

prohlídky	neúměrně	vysoko	a	pravděpodobně	by	ani	nebylo	časově	proveditelné	

přezkoušet	pravidelně	celý	vozový	park.	Z	toho	důvodu	jsou	nároky	kladené	na	

stanice	měření	emisí	výrazně	nižší.			

Zákonitě	tedy	měření	ve	stanici	měření	emisí	neodpovídá	homologačnímu	

měření.	Jsou	měřeny	zpravidla	jiné	složky	spalin	za	zjednodušených	provozních	

podmínek.	Zejména	u	technicky	složitějších	vznětových	motorů,	které	jsou	obecně	

náchylnější	 na	 poruchy	 emisních	 systémů,	 by	 mohlo	 dojít	 k	situaci,	 kdy	

zjednodušené	měření	v	provozu	neodhalí	výraznou	odchylku	skutečných	emisí	od	

hodnot	schválených	při	homologaci.		

Následující	 kapitola	 představí	 legislativu	 upravující	 povinné	 provozní	

periodické	měření	emisí	vozů	na	území	Evropské	unie.	

	

2.2 Hodnocení emisního chování vozidel v provozu na území EU 
	

Z	důvodu	 zajištění	 bezpečnosti	 vozidel	 a	 zmírnění	 jejich	 negativního	 vlivu	 na	

životní	 prostředí	 probíhá	 ve	 všech	 státech	 Evropské	 unie	 na	 periodické	 bázi	

hodnocení	 emisního	 chování	 provozovaných	 vozidel.	 Konkrétní	 přístup	
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jednotlivých	 členských	 států	 se	 liší,	 avšak	 minimální	 požadavky	 na	 hodnocení	

emisí	 vozidel	 stanoví	 směrnice	 Evropského	parlamentu	 a	Rady.	Není	 zakázáno	

místní	právní	úpravou	stanovit	kontrolování	emisí	např.	přímo	v	provozu,	mimo	

termín	periodické	kontroly.	

	

2.3 Aktuální směrnice EU  
	

V	době	 vzniku	 této	 práce	 byla	 v	účinnosti	 směrnice	 Evropského	 parlamentu	 a	

Rady	2014/45/EU	o	pravidelných	technických	prohlídkách	motorových	vozidel	a	

jejich	přípojných	vozidel,	platná	od	29.4.2014.	

Tato	směrnice	[10]	určuje	minimální	požadavky	na	způsob	a	periodicitu	provedení	

technických	 kontrol	 všech	 vozidel	 provozovaných	 na	 území	 jednotlivých	

členských	 států.	 Každý	 stát	 implementuje	 tyto	 požadavky	 do	 svých	 zákonných	

úprav.	 Členským	 státům	 je	 umožněno	 stanovit	 přísnější	 normy	 prohlídek.	 Jak	

bude	 ukázáno	 níže,	 implementace	 této	 směrnice	 v	některých	 státech	 zatím	

neproběhla	zcela,	protože	tamní	pravidla	neodpovídají	minimálním	stanoveným	

požadavkům.	

	

2.3.1 Základní pravidla periodických technických prohlídek 
	

Kontrolována	jsou	vozidla	registrovaná	k	provozu	na	pozemních	komunikacích	na	

daném	území.	Kontrola	technického	stavu	probíhá	ve	dvou	hlavních	kategoriích	–	

mechanický	 stav	 vozu	 z	hlediska	 bezpečnosti	 provozu	 a	 hodnocení	 výfukových	

emisí	spalovacích	motorů.	

	

Periodicita	prohlídek	je	stanovena	následovně:	

• Pro	osobní	vozy	(kategorie	M1)	a	lehké	užitkové	vozy	(N1)	první	prohlídka	

proběhne	4	 roky	po	uvedení	daného	vozidla	do	provozu,	následně	bude	

vozidlo	kontrolováno	každé	2	roky.	

• Speciální	a	těžká	vozidla	projdou	prohlídkou	každý	rok.	

	

Z	hlediska	hodnocení	emisního	chování	jsou	určena	následující	pravidla:	
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• Měření	emisí	historických	vozidel	není	z	důvodu	předpokládaného	malého	

zastoupení	v	provozu	regulováno	touto	směrnicí.	

• Periodická	kontrola	emisního	chování	probíhá	u	stojícího	vozidla,	motor	

běží	při	měření	emisí	bez	zatížení	hnacím	řetězcem.	

• Směrnice	umožňuje	provést	kontrolu	u	moderních	vozidel	bez	 fyzického	

měření	s	využitím	rozhraní	EOBD.		

• Směrnice	konstatuje,	 že	pro	vozidla	homologovaná	podle	normy	Euro	6,	

představuje	 vnitřní	 diagnostika	 vozidla	 přesnější	 nástroj	 pro	 kontrolu	

emisí,	než	je	vlastní	fyzické	měření	stanovené	touto	směrnicí.	

• Emisní	 limity	 stanovuje	 výrobce	 vozidla,	 měření	 probíhá	 při	 provozní	

teplotě	oleje.	

• Pokud	výrobce	emisní	 limity	nestanovil,	 jsou	určeny	maximální	hodnoty	

měřených	veličin	v	závislosti	na	datu	uvedení	daného	vozidla	do	provozu.	

• Kontrolované	veličiny	se	liší	v	závislosti	na	tom,	zda	se	jedná	o	zážehový	či	

vznětový	motor	a	v	závislosti	na	použitém	palivu.		

• Součástí	prohlídky	je	vizuální	kontrola	kompletnosti	a	těsnosti	výfukového	

systému.	

	

2.3.2 Měření sledovaných složek spalin u vozidel se zážehovým motorem 
	

U	zážehového	motoru	jsou	sledovány	tyto	hodnoty:	

• hodnota	emisí	CO.		

o U	vozidel	bez	pokročilého	systému	k	omezení	emisí,	pokud	výrobce	

nestanovil	jinak,	je	maximální	povolená	hodnota	4,5	obj.	%,	resp.	3,5	

obj.	%	podle	roku	uvedení	do	provozu.		

o U	vozidel	s	pokročilým	systémem	k	omezení	emisí,	pokud	výrobce	

nestanovil	 jinak,	 je	 maximální	 povolená	 hodnota	 0,5	 obj.	 %	 při	

volnoběžných	otáčkách	motoru	a	0,3	obj.	%	při	zvýšených	otáčkách,	

resp.	0,3	obj.	%	při	volnoběžných	otáčkách	motoru	a	0,2	obj.	%	při	

zvýšených	otáčkách	podle	roku	uvedení	do	provozu.	

• koeficient	 přebytku	 vzduchu	 λ.	 Pokud	 neurčil	 výrobce	 jinak,	 dovolené	

hodnoty	jsou	λ	=	1	±	0,03.	
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• zjištění	správné	funkce	emisního	systému	z	rozhraní	EOBD,	pokud	jím	je	

vozidlo	vybaveno.	

Průběh	 měření	 není	 blíže	 specifikován,	 měření	 probíhá	 tak,	 aby	 byly	

zkontrolovány	předepsané	parametry	a	aby	bylo	postupováno	v	souladu	s	pokyny	

výrobce	měřicího	zařízení.	

Měření	se	neprovádí	u	dvoutaktních	motorů.	

U	vozidel	bez	technicky	pokročilého	systému	řízení	emisí	jsou	hodnoty	sledovány	

při	volnoběžných	otáčkách	motoru.	

U	vozidel	s	technicky	pokročilým	systémem	řízení	emisí	jsou	hodnoty	sledovány	

při	volnoběžných	a	zvýšených	otáčkách	motoru [10].	

Výrobce	 zpravidla	určuje	hodnoty	u	moderních	 vozidel	 vybavených	 třícestným	

katalyzátorem	a	regulací	koeficientu	přebytku	vzduchu	při	spalování.		

	

Jako	příklad	hodnot	předepsaných	výrobcem	jsou	uvedeny	hodnoty	pro	vozidlo	

Ford	 Focus	 modelového	 roku	 2005	 se	 zážehovým	 motorem	 1.6	 s	 manuální	

převodovkou [11]:	

	

Volnoběžné	otáčky	motoru	 Zvýšené	otáčky	motoru	

Max.	CO	

[obj.	%]	

Min.	

otáčky	

[min-1]	

Max.	

otáčky	

[min-1]	

Max.	CO	

[obj.	%]	

Min	λ	 Max	λ	 Min.	

otáčky	

[min-1]	

Max.	

otáčky	

[min-1]	

0,3	 675	 775	 0,2	 0,97	 1,03	 2	500	 3	000	

Tabulka	1	-	Hodnoty	pro	kontrolní	měření	zážehového	motoru	předepsané	výrobcem	

Pro	celé	měření	výrobce	stanovuje	minimální	teplotu	motorového	oleje	80	°C.	

	

2.3.3 Měření sledovaných složek spalin u vozidel se vznětovým motorem 
	

U	vznětových	motorů	jsou	sledovány	tyto	hodnoty:	

• je	 sledována	 opacita	 spalin	 prostřednictvím	 veličiny	 zvané	 koeficient	

absorpce	 [m-1].	 Jedná	 se	 o	 zjišťování	 pohltivosti	 světla	 sloupcem	

výfukových	plynů	definované	délky [12].	

• je	zjištěna	správná	funkce	emisního	systému	z	rozhraní	EOBD,	pokud	jím	

je	vozidlo	vybaveno.	
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Maximální	povolená	hodnota	koeficientu	absorpce	je	určená	údajem	uvedeném	na	

štítku	výrobce.	

Pokud	výrobce	nestanovil	maximální	povolenou	hodnotu,	 jsou	dány	následující	

hodnoty [10]:	

• u	motorů	s	atmosférickým	sáním:	2,5	m-1	

• u	přeplňovaných	motorů:	3,0	m-1	

• u	motorů	schválených	do	provozu	po	1.6.	2008:	1,5	m-1	

• u	motorů	schválených	do	provozu	po	1.1.	2015:	0,7	m-1	

U	vozidel	uvedených	do	provozu	před	1.	1.	1980	nemusí	být	měření	prováděno.		

	

Jako	příklad	hodnot	předepsaných	výrobcem	je	uvedena	fotografie	štítku	výrobce	

z	vozu	Volkswagen	Golf	modelového	roku	2005	se	vznětovým	motorem	2.0	TDI	

s	automatickou	 převodovkou.	 Červeně	 je	 zakroužkovaná	 hodnota	 koeficientu	

absorpce	předepsaná	výrobcem	v	m-1.	

	

	

Obrázek	6	-	Štítek	vozu	VW	Golf	s	předepsanou	maximální	hodnotou	koeficientu	absorpce,	zdroj:	
autor	

	

Pro	vznětové	motory	směrnice	určuje	průběh	měření.	Základní	metodou	měření	

emisí	vznětových	motorů	je	tzv.	„volná	akcelerace“.		

Volná	akcelerace	se	provádí	s	vyřazeným	rychlostním	stupněm.	Při	volnoběžných	

otáčkách	 je	plynule	sešlápnut	pedál	akcelerátoru	do	maximální	polohy	za	dobu	

menší	než	1	sekundu	tak,	aby	byla	dosažena	maximální	dodávka	vstřikovaného	

paliva. „Při	každém	cyklu	volné	akcelerace	musí	motor	dosáhnout	maximálních	
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regulovaných	 otáček	 (tj.	 přeběhových	 otáček)	 nebo	 u	 vozidel	 s	 automatickou	

převodovkou	 otáček	 specifikovaných	 výrobcem,	 nebo	 není-li	 tento	 údaj	 k	

dispozici,	dvou	třetin	maximálních	regulovaných	otáček	předtím,	než	je	uvolněn	

pedál	akcelerátoru	[10].“	Zkouška	probíhá	bez	zatížení	motoru.		

	

Směrnice	stanovuje,	že	volná	akcelerace	může	být	při	měření	vícekrát	opakována,	

přičemž	maximální	 počet	 opakování	 není	 stanoven.	 Je	 doporučeno	 po	 ustálení	

provozní	 teploty	 motoru	 propláchnout	 výfukový	 systém	 nejméně	 třemi	 cykly	

volné	 akcelerace.	 Před	 začátkem	 každého	 cyklu	 volné	 akcelerace	 se	 vyčká	

nejméně	10	sekund	pro	ustavení	volnoběžných	otáček	motoru	a	turbodmychadla.	

„Zkouška	 se	 hodnotí	 jako	nevyhovující	 jen	 tehdy,	 jestliže	 aritmetický	průměr	 z	

nejméně	 tří	 posledních	 cyklů	 volné	 akcelerace	 přesahuje	mezní	 hodnotu	 [10].“	

Nicméně	i	zde	se	jedná	o	minimální	požadavky,	jednotlivé	úpravy	členských	států	

můžou	kritéria	stanovit	přísněji.	

	

2.3.4 Měření vozidel s alternativním palivem 
	

Měření	 vozidel	 s	alternativním	 palivem	 (LPG,	 CNG)	 probíhá	 obdobně	 jako	 u	

vozidel	 s	konvenčním	 palivem.	 Provedení	 zkoušky	 se	 řídí	 podle	 toho,	 zda	

spalovací	motor	pracuje	na	zážehovém	či	vznětovém	principu.		

Směrnice	2014/45/EU	blíže	neurčuje	měření	emisí	hybridních	vozidel [10].	

	

2.4 Měření emisí vozidel provozovaných v ČR 
	

Periodickou	kontrolu	emisí	automobilů	provozovaných	na	našem	území	upravuje	

vyhláška	 č.	 211/2018	 Sb.,	 o	 technických	 prohlídkách	 vozidel.	 Tato	 vyhláška	

specifikuje	 nutné	 vybavení	 zkušeben	 a	 pracovní	 postupy	 pro	 vykonání	

technických	prohlídek	(STK)	a	měření	emisí	(ME).	Rovněž	tato	vyhláška	stanovuje	

potřebnou	kvalifikaci	osob	vykonávacích	kontroly.	Obecně	vzato	je	možné	říci,	že	

tato	 vyhláška	 je	 konkrétnější	 než	 směrnice	 2014/45/EU	 a	 v	některých	 bodech	

stanovuje	přísnější	pravidla.		

	



	 34	

Z	hlediska	 vlastnické	 struktury	 provozoven	 zákon	 č.	 56/2001	 stanoví,	 že	

právnický	subjekt	provozující	STK	je	specializované	pracoviště.	To	znamená,	že	by	

neměl	být	zároveň	opravnou	automobilů.	Zákon	také	specifikuje	přesné	podmínky	

z	hlediska	minimálních	rozměrů	provozovny	a	předpokládané	vytíženosti	v	dané	

lokalitě.	 Naopak	 nároky	 na	 stanice	měření	 emisí	 jsou	menší	 a	 zákon	 připouští	

kombinaci	autoservisu	a	stanice	měření	emisí	pod	jednou	střechou.	Zároveň	STK	

a	 ME	 nemůže	 být	 vedeno	 jako	 jeden	 právnický	 subjekt.	 V	praxi	 však	 dochází	

k	tomu,	že	stanice	měření	emisí	sídlí	v	těsné	blízkosti	stanice	technické	kontroly	

[13] [14].	

	

2.4.1 Postup emisní kontroly 
	

Při	 měření	 emisí	 technik	 nejprve	 zkontroluje,	 že	 údaje	 sloužící	 k	identifikaci	

vozidla	souhlasí	s	údaji	uvedenými	v	technickém	průkazu.	Proběhne	tedy	kontrola	

štítků	s	VIN	na	různých	místech	karoserie	vozidla	a	štítku	v	motorovém	prostoru	

s	výrobním	 číslem	 motoru.	 Ověří	 taktéž	 kód	 motoru	 nacházející	 se	 na	 bloku	

motoru.	Následně	proběhne	vizuální	kontrola	typu	a	technického	stavu	motoru	a	

jeho	 periferií	 včetně	 sání,	 celistvosti	 a	 těsnosti	 výfukového	 potrubí,	 palivové	

soustavy	 a	 kontrola	 přítomnosti	 emisních	 zařízení.	 Pokud	 skutečné	 provedení	

vozidla	 nesouhlasí	 se	 schválenými	 parametry	 daného	 modelu,	 je	 kontrola	

ukončena	a	je	vystaven	protokol	o	nevyhovujícím	stavu	vozidla.	

	

Dalším	 krokem	 emisní	 kontroly	 je	 kontrola	 paměti	 závad	 řídicího	 systému	

hnacího	agregátu,	 je-li	 jím	vozidlo	vybaveno.	Tato	kontrola	se	tedy	týká	vozidel	

s	řízeným	 emisním	 systémem.	 Sestává	 z	kontroly	 funkčnosti	 a	 stavu	 kontrolky	

MIL,	vyčtení	paměti	závad	a	kontroly	Readiness	kódů.	Pokud	se	jedná	o	vozidlo	

s	řízeným	emisním	systémem,	ale	není	vybaveno	rozhraním	EOBD	(před	Euro	3),	

postupuje	 se	dle	 pokynů	výrobce.	 Zhodnocení	 se	 v	takovém	případě	neprovádí	

automaticky,	ale	provádí	ho	příslušný	kontrolní	technik.	Pokud	je	nalezena	emisně	

relevantní	závada,	kontrola	se	ukončuje	a	 je	vystaven	protokol	s	nevyhovujícím	

stanoviskem.	
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Posledním	 krokem	 je	 fyzické	 měření	 emisí.	 Je	 nepřípustné	 pro	 měření	 emisí	

využívat	 programů	 pro	 diagnostická	měření,	musí	 být	 použit	 schválený	měřicí	

program.	 Z	toho	 vyplývá,	 že	 na	 rozdíl	 od	 evropské	 úpravy	 česká	 legislativa	

neumožňuje	 kontrolu	 emisí	 bez	 fyzického	 měření.	 Spodní	 hranice	 provozní	

teploty	pro	provedení	měření	je	60	°C,	pokud	výrobce	nestanoví	jinak.	

Pokud	je	vozidlo	vybaveno	více	výfukovými	větvemi,	provádí	se	měření	v	každé	

větvi	 zvlášť	 a	 v	žádné	 z	větví	 nesmí	 být	 překročeny	 dané	 limity.	 Vícepalivová	

vozidla	se	měří	na	každé	palivo,	přičemž	musí	dojít	na	řádné	přepnutí	mezi	palivy.	

Pro	 vozidla	 bez	 možnosti	 uživatelského	 přepnutí	 mezi	 spalovanými	 palivy	 je	

učiněna	výjimka.		

	

Měření	 probíhá	 on-line,	 tj.	 vyhodnocovací	 zařízení	 je	 připojené	 k	síti	 a	 tvorba	

protokolu	 včetně	 zápisu	 záznamů	 z	měření	 probíhá	 automaticky.	 Kontrolní	

technik	 postupuje	 dle	 pokynů	 zobrazených	 na	 vyhodnocovacím	 zařízení	 a	

manuální	úprava	naměřených	hodnot	není	možná.	

	

Metodický	 postup	měření	 obsahuje	 seznam	 vybraných	 vozidel,	 u	 kterých	 není	

možné	 splnit	 stanovený	 obecný	 postup.	 Pro	 tato	 vozidla	 je	 popsán	 speciální	

postup	měření.		

	

2.4.2 Specifika měření emisí zážehových motorů v ČR 
	

Součástí	 emisní	 kontroly	 je	 kontrola	 regulace	 volnoběhu	 zapínáním	 všech	

relevantních	spotřebičů.	Dalším	krokem	je	měření	emisí	při	zvýšeném	volnoběhu	

dle	hodnot	stanovených	výrobcem	po	dobu	nejméně	15	sekund.	Prvních	5	sekund	

se	emise	nevyhodnocují	z	důvodu	odeznění	přechodového	stavu.	Otáčky	motoru	

mohou	být	vyčteny	z	diagnostického	rozhraní	nebo	změřeny	externím	snímačem	

(viz.	 1.4,	 4.1.1).	 U	 vozidel	 s	neřízeným	 emisním	 systémem	 jsou	 navíc	 oproti	

evropské	 směrnici	 kontrolovány	 emise	 HC.	 Pokud	 nedojde	 k	naměření	

vyhovujících	 hodnot,	 je	 možné	měření	 opakovat	 maximálně	 po	 dobu	 5	 minut.	

Posledním	krokem	je	měření	při	základním	volnoběhu.	To	probíhá	obdobně,	doba	

pro	odeznění	přechodového	režimu	je	v	tomto	případě	30	sekund.			
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První	registrace		 CO	[obj.	%]	 HC	[ppm]	

do	31.12.	1985	 4,5	 1	200	

od	1.1.	1986		 3,5	 800	

Tabulka	2	-	Přípustné	hodnoty	emisí	v	ČR	pro	zážehové	motory	s	neřízeným	emisním	systémem	

2.4.3 Specifika měření emisí vznětových motorů v ČR 
	

Měření	probíhá	z	hlediska	provozní	teploty	motoru	a	kontroly	regulace	volnoběhu	

stejně	jako	u	zážehových	motorů.	Následuje	kontrola	omezovače	otáček	motoru.	

Poté	 se	 přistupuje	 k	měření	 volnou	 akcelerací	 dle	 směrnice	 2014/45/EU.	

Specifika	české	legislativy	spočívají	v	přípustném	počtu	opakování	měření.	Pokud	

jsou	 vyčteny	 Readiness	 kódy	 a	 emise	 vyhovují,	 je	 možné	 provést	 pouze	 jedno	

měření	opacity	u	vozidel	Euro	5	a	novějších,	případně	2	opakování	pro	Euro	3	a	

novější.	Při	nesplnění	podmínek	a	pro	ostatní	vozidla	je	možné	opakovat	měření	

až	10x.	Výsledná	hodnota	je	potom	aritmetický	průměr	ze	4	posledních	platných	

opakování.	Kromě	výsledné	hodnoty	se	vyšetřuje	též	rozptyl	naměřených	hodnot,	

jenž	nesmí	přesáhnout	0,25	m-1	(0,5	m-1	pro	vozidla	do	roku	1980).	Obecné	limity	

koeficientu	 absorpce,	 použité	 v	případě,	 že	 výrobce	nestanovil	 limitní	 hodnoty,	

odpovídají	evropské	směrnici.	Jediným	rozdílem	je	limit	pro	vozidla	Euro	6,	který	

má	hodnotu	0,25	m-1	[15] [16].	

Od	roku	2001	až	do	roku	2015	byla	v	platnosti	vyhláška	č.	302/2001	Sb.	

V	této	 byl	 stanoven	 jako	 limitní	 součinitel	 absorpce	 jako	 součet	 hodnoty	

stanovené	výrobcem	a	hodnoty	0,5	m-1.	Jednalo	se	o	povolenou	toleranci.	Tu	však	

ve	skutečnosti	výrobci	již	zahrnuli	do	stanovené	štítkové	hodnoty.	Tato	anomálie	

tak	umožňovala	uznat	jako	emisně	vyhovující	i	motory	s	vysokou	kouřivostí.		[17]	

Od	 této	 úpravy	 bylo	 upuštěno	 novelou	 č.	 342/2014	 Sb.,	 s	odkladem	 účinnosti	

k	1.6.	 2015.	 V	následující	 kapitole	 bude	 ukázáno,	 že	 různé	 výklady	 společné	

směrnice	EU	existují	i	v	dalších	evropských	státech.	

Obrázek	 7	 ukazuje	 protokol	 ze	 stanice	měření	 emisí	 v	ČR.	 Mimo	

identifikačních	údajů	zobrazuje	výstup	z	kontroly	autodiagnostických	systémů	–	

vyčtení	Readiness	kódů	a	kontrolu	stavu	kontrolky	MIL.	Dále	je	uveden	kompletní	

záznam	 z	měření	 emisí,	 v	tomto	 případě	 z	měření	 koeficientu	 absorpce	 volnou	

akcelerací.	 Je	 uveden	 též	 identifikační	 údaj	 kontrolního	 technika,	 jenž	 je	

zodpovědný	za	správnost	provedeného	měření.			
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Obrázek	7	-	Protokol	ze	stanice	měření	emisí	v	ČR,	zdroj:	autor	
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2.5 Specifika právních úprav měření emisí jiných států EU 
	

Tato	kapitola	se	věnuje	specifikům	měření	emisí	ve	vybraných	evropských	zemích.	

Budou	ukázány	některé	odlišnosti	vybraných	národních	úprav	od	české	legislativy	

a	bude	učiněno	porovnání	těchto	rozdílů.	

	

2.5.1 Rakousko 
	

Z	hlediska	periodicity	kontrol	funguje	v	Rakousku	tzv.	systém	„3-2-1“.	To	znamená	

první	kontrolu	3	roky	od	uvedení	do	provozu,	následující	po	2	letech	a	potom	již	

majitel	 jezdí	 na	 kontrolu	 každoročně.	 Emisní	 kontrola	 je	 součástí	 technické	

prohlídky.	

	 Rakouský	 systém	 též	 skýtá	 několik	 zjednodušení	 oproti	 tomu	 českému.	

Podmínky	 pro	 získání	 certifikace	 k	 testování	 (zejména	 požadavky	 na	 velikost	

provozovny)	nejsou	tak	náročné	jako	u	nás	a	zároveň	tamní	legislativa	umožňuje	

provoz	kontrolní	zkušebny	pod	hlavičkou	autoservisu.	Dále	rakouská	legislativa	

využívá	 možnosti	 u	 vozidel	 vyrobených	 po	 1.1.	 2006	 přistoupit	 k	hodnocení	

emisního	 stavu	 na	 základě	 zhodnocení	 diagnostickými	 systémy	 vozidla	 přes	

EOBD,	tedy	bez	fyzického	měření.	Důsledkem	pro	spotřebitele	je	lepší	dostupnost	

kontrolních	míst	a	nižší	ceny	za	prohlídku.		

	 Pokud	se	přistoupí	k	měření,	postup	odpovídá	směrnici	2014/45/EU	[18].	

Data	z	technických	kontrol	jsou	odesílána	do	jednotného	systému,	odkud	probíhá	

zpětný	 dohled.	 Při	 posuzování	 emisních	 hodnot	 se	 řídí	 nejen	 štítkovými	

hodnotami,	 ale	 též	 obvyklými	 hodnotami	 pro	 dané	 vozidlo.	 Pokud	 má	 policie	

podezření	 na	 nevyhovující	 technický	 stav	 vozidla,	 může	 proběhnout	 kontrola	

přímo	v	provozu	pomocí	mobilních	měřicích	zařízení	[19].	

	 Obrázek	8	prezentuje	protokol	 z	rakouské	 technické	prohlídky.	Hlavička	

obsahuje	informace	o	vozidle	a	zkušební	stanici.	Horní	rámeček	popisuje	zjištěné	

závady,	spodní	naměřené	hodnoty.	Vrchní	část	se	zabývá	naměřenými	hodnotami	

emisí.	Na	tomto	protokolu	je	patrné,	že	fyzické	měření	opacity	nebylo	provedeno	

a	emisní	stav	byl	zhodnocen	na	základě	dat	z	EOBD.	Další	měřené	hodnoty	jsou	

brzdné	síly,	stav	brzd,	hmotnost	vozu	a	bod	varu	brzdové	kapaliny.		
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Obrázek	8	-	Protokol	z	rakouské	technické	kontroly,	tzv.	§57a,	zdroj:	autor	
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2.5.2 Německo 
	

V	Německu	je	první	kontrola	provedena	po	3	letech,	následující	pak	po	2.	Pokud	je	

překročen	interval	pravidelné	kontroly	o	více	než	2	měsíce,	vozidlo	je	podrobeno	

hloubkové	kontrole	[20].	Atestaci	mají	různé	organizace,	namátkou	TÜV,	Dekra,	

KÜS	 nebo	 GTÜ.	 Kontrolu	 nemůže	 v	Německu	 provést	 přímo	 autoservis,	 ale	 je	

umožněna	návštěva	akreditované	mobilní	testovací	stanice	v	autoservisu.	Od	roku	

2010	je	osvědčení	o	měření	emisí	integrováno	do	technické	kontroly	[21].	

	 V	Německu	 byla	 v	letech	 2006	 až	 2017	 v	platnosti	 možnost	 využít	

diagnostických	systémů	vozu	pro	nahrazení	fyzického	měření	emisí	u	vozidel	Euro	

4	 a	 novějších.	 Tato	 možnost	 byla	 zrušena	 k	1.1.	 2018.	 Při	 měření	 opacity	

vznětových	 motorů	 jsou	 po	 proplachu	 výfuku	 změřeny	 právě	 3	 cykly	 volné	

akcelerace.	 Aritmetický	 průměr	 z	těchto	 měření	 nesmí	 přesáhnout	 limitní	

hodnotu.	 Maximální	 povolené	 hodnoty	 emisí	 jsou	 stanoveny	 dle	 směrnice	

2014/45/EU	[22].	

	 Obrázek	9	ukazuje	protokol	z	německé	 technické	a	emisní	kontroly.	Pod	

hlavičkou,	 obsahující	 informace	 o	 vozidle	 a	 o	 zkušebně,	 jsou	 vypsány	nalezené	

závady.	Naměřené	hodnoty	ve	střední	části	protokolu	se	týkají	brzdného	účinku.	

V	pravé	 části	 se	 potom	 nachází	 protokol	 z	měření	 emisí,	 protože	 předmětné	

vozidlo	je	s	datem	první	registrace	před	rokem	2006.	Jsou	zde	uvedeny	postupně	

identifikační	 údaje,	 předepsané	 a	 naměřené	 hodnoty.	 Oba	 protokoly	 obsahují	

termín	následující	povinné	kontroly.	
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Obrázek	9	-	Protokol	z	německé	technické	kontroly	HU	a	emisní	AU,	zdroj:	autor	

2.5.3 Francie 
	

Ve	 Francii	 proběhne	 první	 testování	 vozidel	 v	provozu	 po	 4	 letech	 od	 první	

registrace,	dále	každé	2	roky.	Zajímavostí	je,	že	pokud	chce	majitel	prodat	vozidlo	

starší	4	let,	musí	se	tak	stát	s	dokladem	o	technické	kontrole	mladším	6	měsíců.	

Obdobně	 jako	 v	Česku	 z	důvodu	 garance	 objektivity	 nesmí	 být	 provozovna	
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technické	 kontroly	 zároveň	 autoopravnou.	 Nicméně	 provozovny	 jsou	 na	 státu	

nezávislé	subjekty	podléhající	státní	kontrole.	Měření	emisí	je	součástí	technické	

kontroly	[23].	

	 Na	 tomto	místě	 je	 důležité	 uvést,	 že	 vozový	 park	 ve	 Francii	 je	 tradičně	

výrazně	zastoupen	vznětovými	automobily.	V	roce	2017	zde	bylo	druhé	největší	

procentuální	 zastoupení	 vznětových	 vozidel	 z	EU	 a	 dosahovalo	 66,3	 %	 [24].	

Francie	je	zároveň	důležitým	evropským	producentem	automobilů	se	vznětovým	

motorem	a	kupující	zde	často	dávají	přednost	domácím	produktům.	

Ve	Francii	totiž	platila	do	1.	července	2019	odlišná	pravidla	od	evropské	

směrnice	z	hlediska	kontroly	emisí	vznětových	motorů.	Měřilo	se	taktéž	volnou	

akcelerací,	 avšak	 nebyl	 zde	 požadavek	 dosáhnout	 při	 testu	 maximálních	

regulovaných	 otáček	 motoru	 a	 stačilo	 provést	 2	 měření.	 Zároveň	 maximální	

povolená	 hodnota	 koeficientu	 absorpce	 výfukových	 plynů	 nebyla	 převzata	 ze	

štítkových	hodnot,	nýbrž	byla	značně	benevolentně	stanovena	dle	data	uvedení	

do	provozu,	viz	Tabulka	3	[25].	

	

Datum	první	registrace	 do	1.1.	1980	 do	30.6.	2008	 od	1.7.	2008	

Maximální	přípustný	koeficient	absorpce	[m-1]	

Nepřeplňovaný	motor	 Nepodléhá	

kontrole	

2,5	 1,5	

Přeplňovaný	motor	 3	 1,5	

Tabulka	3	-	Maximální	povolené	hodnoty	koeficientu	absorpce	vznětových	motorů	ve	Francii	
aplikované	do	1.7.2019	[25]	

Od	tohoto	data	je	u	vozidel	Euro	4	a	novějších	v	souladu	s	2014/45/EU	provedeno	

měření	 koeficientu	 absorpce	 dle	 štítkových	 hodnot	 stanovených	 výrobcem	 a	

měření	 je	 provedeno	 volnou	 akcelerací	 do	 maximálních	 regulovaných	 otáček	

motoru.	 Výsledkem	 je	 aritmetický	 průměr	 pěti	 posledních	 ze	 7	 provedených	

měření.		Pro	vozidla	Euro	3	a	starší	je	však	stále	používána	původní	úprava [26].	

	 Obrázek	 10	 ukazuje	 protokol	 z	francouzské	 periodické	 prohlídky.	 V	levé	

části	jsou	údaje	o	vozidle	a	o	stanici	technické	kontroly.	V	pravé	horní	části	jsou	

uvedeny	 zjištěné	 závady	 vozidla.	 V	pravém	 dolním	 rohu	 protokolu	 jsou	 pak	

uvedeny	 naměřené	 hodnoty	 při	 prohlídce.	Měřené	 hodnoty	 jsou	míra	 uhýbání	

z	přímé	dráhy,	nerovnoměrnost	funkce	tlumičů,	účinek	a	nerovnoměrnost	všech	

brzd,	sklon	světelného	kuželu	a	hodnoty	naměřených	emisí.	
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Obrázek	10	-	Emisní	protokol	ve	Francii,	tzv.	Procès-verbal,	zdroj:	autor	
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2.5.4 Velká Británie 
	

Britské	ministerstvo	dopravy	stanoví	povinnost	technické	kontroly	poprvé	3	roky	

od	první	registrace,	dále	každoročně.	Pokud	 je	kontrola	provedena	méně	než	1	

měsíc	před	vypršením	 její	platnosti,	platnost	 je	prodloužena	přesně	o	1	 rok	od	

původního	 data	 kontroly.	 Emisní	 kontrola	 je	 součástí	 prohlídky.	 Je	 stanovena	

maximální	cena	kontroly,	 jež	činí	v	čase	psaní	 této	práce	v	přepočtu	přibližně	1	

700	Kč.		

	 Testovací	 centrum	 může	 provozovat	 jakýkoliv	 jednotlivec,	 který	 o	 to	

požádá	 a	 splní	 minimální	 požadavky.	 Mezi	 ty	 patří	 vlastnictví	 potřebného	

vybavení	 a	 kvalifikace	 pracovníků,	 předpis	 nestanovuje	 požadavky	 na	 velikost	

provozovny	či	předpokládanou	obsazenost,	jako	je	tomu	v	ČR.	V	praxi	tak	existuje	

mnoho	autoservisů,	které	provádí	i	technické	kontroly.	Státní	agentura	stanovující	

normy	 pro	 vozidla	 a	 řidiče	 (DVSA)	 pak	 uděluje	 oprávnění	 a	 kontroluje	 provoz	

takových	 zkušeben.	 Veškeré	 informace	 pro	 vlastníky	 vozidel	 i	 provozoven	

technických	 kontrol	 jsou	 snadno	 a	 srozumitelně	 uvedeny	 na	 informačních	

webových	stránkách	britské	vlády	[27].	

Ve	Velké	Británii	 existuje	veřejná	databáze	všech	vozidel	dle	 registrační	

značky,	 obsahující	 informace	 z	provedených	 technických	 kontrol	 (datum	

provedení	 a	 platnost	 kontroly,	 stav	 tachometru,	 popis	 závad,	 verdikt	 –	

prošel/neprošel)	[28].	

Z	hlediska	měření	 emisí	 se	 postupuje	 podle	 směrnice	 2014/45/EU.	 Pro	

vznětová	vozidla	jsou	relevantní	hodnoty	stanovené	výrobcem.	Při	měření	opacity	

se	 provádí	 1	 až	 6	 měření.	 Vozidlo	 projde	 kontrolou,	 pokud	 výsledek	 prvního	

měření	nebo	aritmetický	průměr	tří	po	sobě	jdoucích	měření	je	nižší	nebo	roven	

hodnotě	 stanovené	 výrobcem.	 U	 vozidel	 s	filtrem	 pevných	 částic	 představuje	

jakýkoliv	viditelný	kouř	z	výfuku	automaticky	vážnou	závadu.	Na	rozdíl	od	české	

legislativní	 úpravy,	 pokud	 výfukový	 systém	 vozidla	 sestává	 ze	 dvou	 větví,	

výsledek	je	aritmetický	průměr	hodnot	z	obou	větví	[27].	
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Obrázek	11	-	Protokol	z	technické	kontroly	ve	Velké	Británii,	zdroj:	autor	

Obrázek	11	představuje	protokol	z	technické	prohlídky	ve	Velké	Británii.	

Zajímavé	je,	že	neobsahuje	žádné	podrobnosti	o	technickém	stavu	vozidla	ani	o	

naměřených	 hodnotách.	 Dává	 informace	 pouze	 o	 datech	 z	 evidenční	 kontroly,	
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stavu	počítadla	ujeté	vzdálenosti,	informace	o	místu	provedení	prohlídky	a	odkazy	

na	další	informace.	Nalezené	závady	na	vozidle	je	potom	možné	dohledat	online,	

nicméně	naměřené	hodnoty	emisí	nejsou	uveřejněny.	

2.5.5 Švédsko 
	

Ve	 Švédsku	 je	 periodicita	 prohlídek	 stanovena	 též	 systémem	 „3-2-1“.	 Do	 roku	

2010	prováděla	ve	Švédsku	technické	kontroly	pouze	státní	společnost	AB	Svensk	

Bilprovning.	 Následně	 byly	 podmínky	 uvolněny,	 takže	 nyní	 kontroly	 provádí	

soukromá	specializovaná	pracoviště.	V	centrálním	registru	jsou	uvedené	údaje	o	

vozidle	 a	 STK	 rozesílají	 provozovatelům	 pozvánky	 ke	 kontrole.	 Vozidla	

provozovaná	 výlučně	 na	 malých	 ostrovech	 nepodléhají	 technickým	 kontrolám 

[29].	

Postup	měření	a	měřené	veličiny	i	zde	vychází	ze	směrnice	2014/45/EU.	

Avšak	 maximální	 dovolené	 hodnoty	 pro	 zážehová	 i	 vznětová	 vozidla	 jsou	

stanoveny	univerzálně	a	nejsou	tedy	použity	hodnoty	stanovené	výrobcem.	Pokud	

výfukový	systém	vozidla	sestává	z	více	větví,	měří	se	v	každé	větvi	a	výsledek	je	

nejhorší	 hodnota	 ze	 všech	 větví.	 Zajímavostí	 je,	 že	 měření	 se	 neprovádí	 u	

vznětových	vozidel	starších	20	let,	což	již	představuje	některá	vozidla	plnící	Euro	

3.	Jejich	emise	jsou	kontrolovány	pohledem	technika	[30].	

Rozhodující	kritérium	 Maximální	přípustný	

koeficient	absorpce	[m-1]	

Nepřeplňovaný	vznětový	motor	 2,5	

Přeplňovaný	vznětový	motor	 3,0	

Rok	výroby	od	2007	 1,5	

Motor	splňující	normu	Euro	6	 0,7	

Tabulka	4	-	Maximální	dovolené	hodnoty	koeficientu	absorpce	ve	Švédsku	

2.5.6 Slovensko 

Slovensko	 je	 podobně	 jako	 Česko	 jednou	 z	mála	 zemí,	 kde	 existují	 samostatně	

technické	a	emisní	kontroly.	Obecně	jsou	pravidla	periodických	prohlídek	velmi	

podobná	těm	českým.	Jediným	větším	rozdílem	je,	že	nově	na	Slovensku	může	být	

emisní	 stanice	 stejný	právní	 subjekt	 jako	 STK	 a	 tím	pádem	 jsou	 emise	měřeny	

přímo	na	lince	STK.	Při	měření	zážehových	i	vznětových	vozidel	se	vychází	plně	

z	evropské	směrnice	2014/45/EU.	
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Obrázek	12	-	Grafické	shrnutí	předpisů	o	měření	emisí	ve	vybraných	zemích	EU,	zdroj:	autor	
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2.6 Přehled pravidel pro měření emisí v jiných částech světa 
	

V	rozvíjejících	se	zemích	jsou	často	regulovány	emise	vozidel	nově	uvedených	do	

provozu.	 Z	důvodu	 neexistence	 dostatečného	 technického	 vybavení	 a	 vysoké	

nákladnosti	 pro	 místní	 obyvatele	 často	 nejsou	 v	chudších	 regionech	 povinné	

technické	prohlídky	vozidel.	Naopak	v	zemích	s	vyšším	silničním	provozem	často	

testování	 existuje	 či	 se	 o	 jeho	 zavedení	 uvažuje.	 Například	 v	Indii	 by	mělo	 být	

měření	zavedeno	v	roce	2020,	v	Číně	existuje	v	některých	oblastech	a	v	Turecku	

bylo	testování	zavedeno	nedávno	podle	německého	modelu.	Pro	ilustraci	budou	

uvedeny	příklady	dvou	zemí	mimo	evropskou	unii.	

2.6.1 Švýcarsko 
	

Jelikož	 Švýcarsko	 není	 členským	 státem	 EU,	 stanovuje	 vlastní	 pravidla	

technických	prohlídek.	Z	hlediska	periodicity	 je	dána	první	kontrola	po	5	letech	

provozu,	následující	po	3	letech	a	potom	každé	2	roky.	Majitel	vozidla	obdrží	výzvu	

od	silničního	úřadu	daného	kantonu	k	předvedení	vozidla	k	prohlídce.	Prohlídku	

provádí	 státní	 agentura.	 Majitel	 se	 samotné	 prohlídky	 neúčastní,	 ale	 musí	 ji	

uhradit.		

	 Z	hlediska	měření	 emisí	 se	 vychází	 ze	 směrnic	 Evropské	 unie.	 Kontrola	

emisí	 vznětových	 motorů	 se	 tedy	 provádí	 měřením	 opacity	 výfukových	 plynů	

volnou	 akcelerací.	 Vyhodnocení	 se	 provádí	 na	 základě	limitů	 daných	 výrobcem	

vozidla	[31].	

2.6.2 Spojené státy americké 
	

Ve	Spojených	státech	amerických	je	 legislativa	ohledně	technických	prohlídek	a	

měření	 emisí	 individuální	 pro	 každý	 stát.	 Většina	 států	 vyžaduje	 pravidelné	

prohlídky,	 avšak	 ve	 12	 státech	 neexistují	 žádné	 povinné	 prohlídky	 ani	měření	

emisí,	 mezi	 nimiž	 je	 například	 Michigan,	 kolébka	 amerického	 automobilového	

průmyslu,	 a	 Florida.	 Na	 federální	 úrovni	 existuje	 od	 roku	 1963	 požadavek	 na	

kontrolu	 emisí	 automobilů	 provozovaných	 v	metropolitních	 oblastech	 se	

znečištěným	ovzduším	[32] [33].	

2.7 Další způsoby hodnocení emisí v provozu 
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Vedle	pravidelných	prohlídek	existují	v	některých	státech	mobilní	kontroly	emisí.	

Ty	 se	 zpravidla	 zaměřují	 na	 výběr	 vozidel	 z	provozu,	 buď	 na	 základě	 optické	

pochybnosti	 o	 stavu	 vozidla	 nebo	 jde	 o	 namátkovou	 volbu.	 Kontroly	 můžou	

probíhat	různým	způsobem,	buď	přímým	měřením	nebo	i	vyčtením	z	diagnostiky	

vozu.	 Pokud	 jsou	 zjištěny	 nesrovnalosti,	 vozidlo	 bývá	 odesláno	 na	 stanici	

technické	 kontroly.	 Takové	 kontroly	 probíhají	 v	ČR	 v	pilotním	 provozu,	

v	Německu	 a	 Rakousku	 potom	 standardně.	 Může	 zde	 ovšem	 dojít	 k	paradoxní	

situaci,	kdy	vozidlo	s	filtrem	pevných	částic	splňuje	limity	kouřivosti	deklarované	

výrobcem	 (v	 praxi	 často	 0,5	 m-1),	 ale	 přesto	 je	 označeno	 jako	 technicky	

nezpůsobilé.	 Legislativy	 některých	 států	 vč.	 ČR	 totiž	 určují	 limit	 koeficientu	

absorpce	pro	vozidla	Euro	6	jen	0,25	m-1	[34]	[35].	

	 Na	 některých	 místech	 probíhá	 též	 kontinuální	 měření	 emisí,	 jehož	

vyhodnocení	má	 pouze	 informativní	 charakter	 pro	 provozovatele	 vozidel	 i	 pro	

lokální	 orgány.	 Např.	 francouzské	město	Marseille	 zavedlo	 takové	měření,	 kdy	

výstup	je	podobný	tomu	z	informativních	rychlostních	radarů.	Slouží	zejména	pro	

statistické	 účely	 a	 do	 budoucna	 může	 dát	 vzniknout	 nízkoemisní	 zóně	 v	dané	

oblasti [36].	
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3 Zhodnocení způsobů měření emisí v provozu 
Prozkoumáním	 legislativy	 měření	 emisí	 vozidel	 provozovaných	 na	 území	 EU	

vzniká	 několik	 bodů	 diskuze.	 Polemiku	 můžeme	 vidět	 zaprvé	 v	rozdílných	

přístupech	jednotlivých	státních	úprav	a	zadruhé	v	systematických	nedostatcích	

stávajícího	způsobu	měření.	

3.1 Zhodnocení rozdílů v přístupu k měření  
	

Největší	rozdíly	mezi	právními	úpravami	jednotlivých	států	představuje	fakt,	zda	

v	daném	 státě	 probíhá	 fyzické	 měření	 emisí.	 Část	 států	 ve	 shodě	 s	evropskou	

směrnicí	spoléhá	při	hodnocení	emisí	na	vnitřní	diagnostiku	vozidla.	Argumentem	

budiž,	že	při	kontrole	různých	jiných	systémů,	např.	ABS,	ESP	či	airbagů,	taktéž	

spoléháme	na	vnitřní	diagnostiku	vozidla.	 Je	možné	předpokládat,	 že	u	nových	

vozidel	 je	 implementovaný	 systém	 autodiagnostiky	 na	 dostatečné	 úrovni	 pro	

zjištění	možných	závad	těchto	systémů.		

Na	druhou	stranu	systém	vnitřní	diagnostiky	má	omezené	zdroje	dat,	ze	

kterých	hodnotí	funkčnost	systémů.	Tyto	zdroje	mohou	být	zvenčí	emulovány	tak,	

aby	 diagnostika	 neobjevila	 závadu.	 Jinými	 slovy	 existuje	 praxe,	 při	 které	 je	

z	různých	 důvodů	 manipulováno	 s	vnitřní	 diagnostikou	 tak,	 aby	 neodhalila	

odpojené	 či	 nefunkční	 systémy	 emisního	 řízení	 motoru.	 Stanice	 technické	

kontroly	 zpravidla	nejsou	dostatečně	vybaveny	pro	odhalování	 sofistikovanější	

manipulace	s	elektronikou	vozu.	Tyto	důvody	mohou	ospravedlnit	fyzické	měření	

emisí	 v	porovnání	 s	vyčtením	 diagnostických	 dat.	 Tímto	 způsobem	 je	 ovšem	

možné	 manipulovat	 i	 s	výše	 zmíněnými	 bezpečnostními	 systémy	 vozu.	 Jejich	

kontrola	 jinými	 způsoby,	 než	 vyčtením	 z	diagnostiky	 by	 ale	 byla	 neúměrně	

obtížná.	Zároveň	je	však	důležité	podotknout,	že	i	při	fyzickém	měření	emisí	jsou	

obvykle	z	diagnostiky	vyčítány	informace	o	teplotě	kapalin	a	otáčkách	motoru.	

Další	 skupinou	 rozdílů	 jsou	 odlišnosti	 vlastnické	 struktury	 kontrolních	

stanic.	Napříč	jednotlivými	státy	se	totiž	liší	představa	o	tom,	jak	zajistit	co	nejlepší	

objektivitu	daných	kontrol	a	zabránit	korupci.	Jak	je	popsáno	výše,	existuje	celá	

škála	přístupů	k	tomuto	problému.		
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3.2 Zhodnocení validity způsobu měření  
	

Z	 poznatků,	 které	 jsou	 známy	 z	provozu	 vozidel	 a	 jejich	 homologace	 plyne,	 že	

periodické	 kontroly	 tak,	 jak	 jsou	 provozovány,	 neposkytují	 dokonalý	 obraz	 o	

emisním	 chování	 posuzovaných	 motorů.	 	 Provozní	 měření	 jsou	 prováděna	 na	

motorech	bez	zatížení	a	jsou	měřeny	pouze	některé	složky	spalin	či	ukazatele.		

	 U	 zážehových	 motorů	 pracujících	 se	 stechiometrickou	 směsí	 a	

používajících	 trojcestný	 katalyzátor	 je	 stávajícím	 způsobem	 měření	 ověřena	

funkčnost	 katalyzátoru	 v	ustáleném	 režimu.	 Rozdíly	 kontrolního	 měření	 od	

skutečnosti	tak	mohou	nastat	zejména	u	studeného	motoru	a	při	přechodových	

stavech.		

	 Vznětové	 motory	 ale	 pracují	 s	nestálou	 chudou	 směsí	 a	 používají	 často	

velmi	 komplexní	 emisní	 zařízení.	 Z	toho	 důvodu	 jsou	 více	 náchylné	 k	produkci	

proměnlivého	či	zvýšeného	množství	emisí.	Je	tedy	oprávněné	klást	si	otázku,	zda	

měření	opacity	výfukových	plynů	 je	vypovídající	veličinou	o	celkovém	emisním	

chování	vznětových	motorů,	zejména	pokud	se	jedná	o	složky	HC,	CO	a	NOx.	

	 Mimo	 tuto	 obecnou	 otázku	 existuje	 též	 několik	 polemických	 oblastí	

z	hlediska	 provádění	 měření	 a	 limitních	 hodnot.	 Například	 motory	 s	filtrem	

pevných	částic	při	jeho	správném	fungování	by	měly	vykazovat	nulovou	opacitu,	

avšak	výrobce	stanovil	s	ohledem	na	přesnost	měřicích	zařízení	a	možné	zhoršení	

funkce	během	provozu	vozidla	vyšší	hodnoty.		

	 Dále	je	zde	otázka	reálného	provedení	testu,	jelikož	se	opacita	výfukových	

plynů	zpravidla	liší	podle	dosažené	akcelerace	motoru	a	dosažených	maximálních	

otáček.	Zde	existuje	znovu	několik	proměnných,	jako	například	výrobcem	snížené	

maximální	otáčky	při	vyřazené	rychlosti	či	způsob	sešlápnutí	plynového	pedálu	

měřicím	technikem.	 	

Bude	 uvedeno	 uvažované	 budoucí	 směřování	 provozního	 měření	 emisí.	

Následně	bude	proveden	experimentální	průzkum	na	vybraném	vzorku	vozidel	

pro	zhodnocení	validity	stávající	úpravy.	Nicméně	je	důležité	zmínit,	že	pokud	by	

mělo	docházet	ke	změnám	v	metodice	měření	emisí,	mělo	by	se	tak	dít	s	účinností	

pro	 nově	 homologovaná	 vozidla.	 Tedy	 nemělo	 by	 být	 možné	měnit	 legislativu	

retrospektivně	 pro	 již	 provozovaná	 vozidla,	 přestože	 k	tomu	 v	některých	

případech	dochází,	viz	2.4.3.		
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3.3 Výhled do budoucnosti hodnocení emisí v provozu 
	

	 Při	pohledu	do	budoucnosti	se	nejvíce	úsilí	vkládá	do	snižování	emisí	skrz	

obnovu	vozového	parku.	Avšak	existuje	též	požadavek	na	větší	kontrolu	emisí	již	

provozovaných	vozidel.	 Zejména	 jde	o	 efektivní	 kontrolu	 funkce	 filtru	pevných	

částic,	 výši	 emisí	NOx,	HC	 a	 CO.	 Podle	 doporučujícího	 dokumentu	 Nizozemské	

organizace	pro	aplikovaný	výzkum	(TNO)	a	organizace	VERT	prezentovaného	na	

konferenci	 technické	 školy	 ETH	 je	 vhodné	 vytvořit	 nový	 systém	 periodických	

technických	 prohlídek	 (NPTI	 –	 New	 Periodic	 Technical	 Inspection).	 Tento	

dokument	 navrhuje	 pro	 zvýšení	 vypovídací	 hodnoty	 zahrnout	 u	 vznětových	

motorů	přímé	měření	počtu	částic	při	volnoběhu.	Emise	NOx,	HC	 a	CO	by	podle	

tohoto	 návrhu	 byly	 měřeny	 zjednodušeným	 měřením	 za	 jízdy	 na	 válcové	

zkušebně.	Úskalí	takového	řešení	jsou	tedy	zejména	ve	vysokých	nákladech	pro	

zkušebny	 emisí,	 vyšší	 časové	náročnosti	 takových	 zkoušek	 a	 v	neposlední	 řadě	

komplikace	 s	implementací	 do	 evropské	 i	 do	 národních	 legislativ.	 Zároveň	 je	

taková	 změna	 podmíněná	 zahrnutím	 těchto	 testů	 do	 homologace	 nových	

automobilů.	 Teprve	 vozidla	 nově	 homologovaná	 by	 mohla	 být	 podrobena	

navrženému	systému	periodického	testování	[37].	

	 Ve	 výhledu	 do	 budoucnosti	 české	 legislativy	 technických	 prohlídek	 se	

nejčastěji	uvažuje	o	sloučení	technické	kontroly	a	měření	emisí	a	dále	o	umožnění	

tzv.	„malých“	STK.	K	tomu	by	došlo	rozvolněním	požadavků	na	minimální	rozměry	

testovací	 linky	 a	 rozvolněním	 pravidel	 týkajících	 se	 předpokládané	 vytíženosti	

STK	v	dané	lokalitě [38].	

	 Hlavním	 argumentem	 pro	 současný	 stav,	 tzn.	 oddělení	 technických	

prohlídek	od	autoservisů	a	přísnou	regulaci	stanic	technické	kontroly,	byla	obava	

z	možné	korupce	a	neobjektivity	provozoven.	Nicméně	podle	kritiků	nynější	stav	

nahrává	 falšování	 technické	 kontroly	 ve	 prospěch	 velkých	 zákazníků,	 tj.	

autobazarů	 a	 dovozců	 automobilů	 ze	 zahraničí.	 Může	 se	 tak	 dít	 i	 z	důvodu	

nedostatečné	kapacity	státních	orgánů	při	kontrolování	stanic	technické	kontroly.	

Zároveň	současný	stav,	požadující	velkou	průjezdní	linku	pro	STK	a	povolení	na	

základě	předpokládané	vytíženosti,	těžko	obstojí	před	evropskými	požadavky	na	

volnou	 hospodářskou	 soutěž.	 Existují	 proto	 hlasy	 požadující	 deregulaci	 STK	 a	
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umožnění	 provádět	 technické	 prohlídky	 v	místě	 menších	 autoservisů	 podle	

rakouského	modelu	tak,	jak	to	umožňuje	směrnice	2014/45/EU	[39].	

	 Pohledem	do	vzdálenější	budoucnosti	se	nabízí	možnost	sledování	emisí	

automobilů	skrz	jejich	diagnostická	data	na	dálku.	V	praxi	by	to	znamenalo,	že	by	

emisně	 poškozené	 vozidlo	 informovalo	 o	 svém	 závadném	 stavu	 autoservis	 či	

kontrolní	orgány.	Provozovatel	vozidla	by	potom	byl	vyzván	k	návštěvě	opravny	

pro	 okamžité	 vyřešení	 závady.	 Takový	 systém	 by	 pomohl	 snížit	 počet	

provozovaných	emisně	závadných	vozidel.	Nicméně	vyžadoval	by	kooperaci	mezi	

výrobci	 vozidel	 a	 kontrolními	 orgány	 a	 naráží	 na	 etické	 a	 právní	 komplikace	

v	oblasti	ochrany	dat	a	soukromí.	Nicméně	automobilky	v	současnosti	zavádějí	do	

automobilů	 systémy	 FOTA	 (Firmware	 Over-The-Air	 Updates),	 které	 umožňují	

provádět	 vzdáleně	 přes	 síť	 změny	 softwarového	 řízení	 systémů	 vozů.	 To	

výrobcům	poskytne	mimo	jiné	možnost	změnit	nastavení	emisních	systémů,	aniž	

by	vozidlo	navštívilo	autoservis.	Aktualizace	tak	budou	probíhat	obdobně	jako	u	

výpočetní	techniky	[40].	
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4 Programové a měřicí vybavení 

	

Programové	 a	 měřicí	 vybavení	 potřebné	 pro	 provoz	 stanice	 měření	 emisí	

upravuje	vyhláška	č.211/2018.	Dále	budou	uvedena	měřicí	zařízení	potřebná	pro	

provoz	homologační	zkušebny	měření	emisí,	jichž	bude	využito	v	praktické	části	

této	práce.	

4.1 Zařízení pro měření emisí ve stanici měření emisí 

	

Pro	stanovení	molárních	zlomků	složek	spalin	sledovaných	vyhláškou	u	vozidel	v	

provozu	 jsou	 na	 měřicí	 zařízení	 kladeny	 poněkud	 jiné	 požadavky	 než	 na	

laboratorní	přístroje.	Není	kladen	důraz	na	vysokou	přesnost	přístrojů,	nýbrž	na	

jejich	dostupnou	cenu,	kompaktní	rozměry,	a	především	provozní	spolehlivost	a	

robustnost.	

4.1.1 Měření otáček a teploty motoru 
	

Měření	otáček	motoru	a	teploty	chladicí	kapaliny	či	motorového	oleje	je	zpravidla	

provedeno	 vyčtením	 hodnot	 z	diagnostických	 dat	 vozidla.	 Pro	 měření	 otáček	

motoru	 je	možné	 využít	 zařízení,	 jež	 po	 přiložení	 na	motor	 vozidla	 frekvenční	

analýzou	vibrací	 stanoví	 okamžité	 otáčky.	 Pro	měření	provozní	 teploty	 oleje	 je	

možné	využít	též	odporový	teploměr,	jenž	se	zasune	místo	olejové	měrky	[7].	

4.1.2 Zážehové motory – infraanalyzátor spalin (NDIRA) 

	

Všechna	 zařízení	 pro	 měření	 emisí	 plynných	 složek	 schválená	 k	používání	 na	

českém	území	fungují	na	principu	bezdisperzní	infračervené	analýzy	spalin.		

Při	 průchodu	 elektromagnetického	 záření	 vrstvou	 plynu	 je	 část	 procházející	

energie	pohlcena.	Každý	plyn	o	minimálně	dvou	různých	atomech	pak	absorbuje	

záření	 jiné	 vlnové	 délky.	 Množství	 absorbované	 energie	 závisí	 též	 na	 tloušťce	

vrstvy	 plynu,	 jak	 plyne	 z	Lambert-Beerova	 absorpčního	 zákona,	 kde	 <',) 	je	

intenzita	vystupujícího	záření,	<*,)	intenzita	vstupujícího	záření,	=	hustota	daného	

plynu,	>	absorpční	koeficient	plynu	a	L	tloušťka	vrstvy	plynu.	
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<',) = <*,)?+,-$						(3)	

Tak	je	možné	zjistit	nejen	prezenci	dané	složky,	ale	rovněž	její	množství.	Schéma	

tohoto	přístroje	zobrazuje	Obrázek	13.		

	

Obrázek	13	-	Schéma	bezdisperzního	infračerveného	analyzátoru	spalin	[12]	

Zářič	je	zdrojem	infračerveného	záření,	které	prochází	do	kyvet	skrz	clonu,	která	

propouští	 jen	 vlnovou	 délku	 světla	 příslušnou	 analyzované	 složce	 plynu.	 Ve	

srovnávací	kyvetě	se	nachází	plyn	nepohlcující	záření	(např.	N2).	Světlo	následně	

dojde	do	komparátoru,	který	je	vyplněn	tím	plynem,	jehož	koncentraci	zjišťujeme.	

Tím	 je	 zajištěna	 selektivnost	 pro	 daný	 plyn.	 V	části	 za	 měřicí	 kyvetou	 dojde	

k	rozdílnému	ohřátí	plynu	než	v	části	za	srovnávací	kyvetou.	Tak	dojde	ke	změně	

tlaku	 a	 vychýlení	 membrány	 mezi	 dvěma	 částmi	 komparátoru.	 Vychýlení	

membrány	 je	 převedeno	 na	 elektrický	 signál,	 který	 přináší	 informaci	 o	

koncentraci	 daného	 plynu	 ve	 spalinách.	 Pro	 usnadnění	 měření	 se	 tok	 světla	

moduluje	rotující	clonou	se	sudým	počtem	křídel.		

	

V	praxi	 servisního	 měření	 je	 zpravidla	 použita	 zjednodušená	 verze	

infraanalyzátoru	s	optickými	filtry	z	důvodu	kompaktnějších	rozměrů,	nižší	ceny	

a	 též	 nižší	 požadované	 přesnosti.	 Kmitající	 clona	 s	 úzkopásmovými	 filtry	 a	

referenčním	filtrem	zajišťuje	selektivitu	na	individuální	složky	a	současně	provádí	

modulaci	signálu.	Zpětnou	demodulací	signálu	 jsou	potom	zjištěny	koncentrace	

plynů	CO,	CO2	 a	HC.	Pro	dopočet	λ	 je	nezbytné	znát	navíc	koncentraci	O2.	Ta	 je	

zjištěna	do	měřicí	kyvety	vestavěným	elektrochemickým	článkem	[12].		
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Obrázek	14	-	NDIRA	s	optickými	filtry	[12]	

	

Obrázek	15	-	Funkční	schéma	pneumatické	části	servisního	NDIRA	analyzátoru	AT	505	[41]	

Existuje	též	sofistikovanější	verze	s	plynem	plněnými	komparátory.		

Dopočet	λ	pak	probíhá	s	využitím	Brettschneiderova	vzorce.	Koncentrace	složek	

jsou	 zde	 vyjádřeny	 jako	 molární	 zlomky	 v	 %	 či	 ppm,	 h	 představuje	 poměr	

atomových	 čísel	 vodíku	 k	uhlíku	 a	 o	 poměr	 atomových	 čísel	 kyslíku	 k	uhlíku.	

Hodnotu	rovnovážné	konstanty	reakce	uvažujeme	K	=	3,5	a	přepočítávací	faktor	x	

=	6.10-4	[41].	
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4.1.3 Vznětové motory – opacimetr (kouřoměr) 

	

Emise	 vznětových	 motorů	 vyhodnocujeme	 v	podmínkách	 periodické	 kontroly	

měřením	opacity	výfukových	plynů	zařízením	zvaným	opacimetr.	Opacita	neboli	

pohltivost	 světla	 je	 převrácenou	 hodnotou	 průhlednosti	 (transparence).	

Základním	principem	je	prosvícení	testovacího	sloupce	spalin	viditelným	světlem	

a	zjištění	prošlého	podílu	světla.	Není	 tedy	zjišťována	koncentrace	 jednotlivých	

spalin,	nýbrž	obsah	pevných	částic	ve	spalinách	pohlcujících	viditelné	světlo.	Pro	

opacimetr	Hartridge,	představující	laboratorní	standard,	je	absorpční	koeficient	k	

[m-1]	vypočítán	podle	rovnice	(5),	

G = −
1
; HI J1 −

3
100K						(5)	

kde	 L	 představuje	 délku	 optické	 dráhy	 a	 N	 představuje	 stupnici	 ukazovacího	

přístroje.	Obrázek	16	popisuje	princip	fungování	servisního	opacimetru.	Na	rozdíl	

od	 toho	 laboratorního	 je	 zde	 elektricky	 vyhřívaná	 tyč	 z	křemičitého	 skla,	 jež	

zabraňuje	 usazování	 procházejících	 sazí.	 Dostatečný	 průtok	 měřených	 spalin	

zajišťuje	 lopatkové	dmychadlo.	Žárovka	 je	halogenového	typu,	obdobná	jako	ve	

světlometech	automobilu	a	pomocí	optického	filtru	je	zajištěna	správná	citlivost	

přístroje.	 Jako	 detektor	 je	 použita	 fotodioda,	 jejíž	 signál	 je	 vyhodnocen	

elektronicky.	 Při	 zkoušce	 se	 pak	 ukládá	 a	 zobrazuje	 maximální	 hodnota	

součinitele	absorpce	při	zkoušce	volné	akcelerace	motoru.	Užitečné	je	spárování	

s	otáčkoměrem	 pro	 dodržení	 předepsaného	 průběhu	 zkoušky.	 Mezi	 měřeními	

dochází	k	vyplachování	měřicí	komory	čistým	vzduchem	[12].	

	

Obrázek	16	-	Provozní	opacimetr	[12]	
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4.1.4 Další nezbytná zařízení 
	

Další	 potřebné	 nástroje	 ve	 stanici	 měření	 emisí	 jsou	 zařízení	 pro	 odsávání	

výfukových	 plynů	 či	 přístup	 do	 databáze	 výrobcem	 předepsaných	 mezních	

emisních	 hodnot.	 Hardwarové	 vybavení	 potřebné	 pro	 provedení	 zkoušky	 je	

dvojího	typu.	Za	prvé	se	jedná	o	schválené	analyzátory,	jež	jsou	řízeny	počítačem	

a	jsou	vybaveny	elektronickým	vyhodnocením	průběhu	zkoušky	a	záznamem	dat.	

Za	druhé	jsou	to	přístroje	pro	dokumentaci	vozidla	a	průběhu	zkoušky.	Technik	je	

povinen	 pořídit	 fotodokumentaci	 zkoušeného	 vozidla	 data	 nahrát	 do	tzv.	 CIS	 –	

centralizovaného	informačního	systému	STK.	Jedná	se	o	online	systém	kontroly	

dat	a	průběhu	zkoušky.		

	

4.2 Zařízení pro laboratorní měření emisí 

	

Zatímco	z	hlediska	servisního	měření	 je	možné	hmotnostní	koncentraci	většiny	

složek	určit	 pomocí	 zjednodušeného	 analyzátoru	NDIR,	 pro	přesné	 laboratorní	

měření	 je	 tento	 zpravidla	 použitý	 ve	 své	 sofistikované	 verzi	 pouze	 pro	měření	

koncentrací	CO	a	CO2.	Pro	stanovení	koncentrací	jiných	složek	jsou	vhodnější	další	

zařízení.		

4.2.1 Měření spalin absorpcí ultrafialového záření 

	

Princip	 fungování	 je	 podobný	 jako	 u	 NDIRA	 s	 rozdílem	 použití	 ultrafialového	

světla	coby	zdroje	záření.	Používá	se	zejména	pro	zjišťování	koncentrací	NO	a	NO2.	

Ultrafialové	záření	z	plynové	výbojky	je	modulováno	rotující	clonou	a	vedeno	přes	

zaměřovač	 (kolimátor)	 a	 optický	 filtr	 na	 polopropustné	 zrcadlo.	 Odtud	 je	 část	

světla	odvedena	skrz	měřicí	kyvetu	na	detektor,	kdy	dojde	k	pohlcení	části	světla	

aktivními	 složkami	 v	analyzovaném	 vzorku.	 K	vyhodnocení	 dojde	 porovnáním	

s	referenčním	 paprskem,	 který	 eliminuje	 vliv	 neselektivní	 absorpce	 v	jiných	

částech	 přístroje.	 Selektivita	 na	 měřenou	 látku	 je	 zajištěna	 plynovým	 filtrem	

v	rotující	cloně	[12].		
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Obrázek	17	-	Analyzátor	na	principu	absorpce	ultrafialového	záření	[12]	

4.2.2 Hmotnostní měření koncentrace pevných částic 

	

Filtrační	element	(papírek	ze	skelných	vláken	potažených	teflonem)	se	instaluje	

do	příslušného	držáku	a	pumpou	je	přes	něj	prosátý	vzorek	spalin.	Jeho	hmotnost	

se	zjistí	přesnou	laboratorní	váhou	před	a	po	měření.	Koncentrace	je	stanovena	

rozdílem	hmotností	papírku	vyděleným	objemem	celkového	prosátého	množství	

spalin.	Tímto	způsobem	měříme	zejména	celkovou	produkci	částic	za	stanovené	

období.	 Z	důvodu	 napodobení	 podmínek	 za	 ústím	 výfuku	 automobilu,	 kde	 se	

karcinogenní	 uhlovodíky	 ukládají	 na	 povrchu	 částic,	 používá	 se	 pro	 měření	

analýza	 zředěných	 spalin	 (CVS	 =	 Constant	 Volume	 Sampling).	 Tím	 je	 dosaženo	

takřka	konstantního	průtoku	spalin,	v	němž	se	mění	koncentrace	škodlivin	podle	

provozního	režimu	měřeného	objektu	[12].		

	

Obrázek	18	-	Tunel	na	ředění	spalin	pro	metodu	CVS	[12]	
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Na	výstupní	 straně	 tunelu	 se	nachází	dmychadlo,	 jenž	zajišťuje	přísun	 ředicího	

vzduchu	 a	 zajišťuje	 tak	 konstantní	 průtok,	 definovaný	 zdvihovým	 objemem	 a	

otáčkami	dmychadla.	

4.2.3 Infračervený opacimetr 

	

Pro	 zjištění	 měrné	 produkce	 částic	 je	 možné	 použít	 infračervený	 opacimetr.	

Princip	fungování	je	podobný	jako	u	NDIR,	avšak	selektivita	je	dosažena	použitím	

monochromatických	 filtrů	 na	 rotující	 cloně.	 Jelikož	 uhlík	 má	 spojité	 absorpční	

spektrum,	 je	 možné	 zvolit	 takové	 pásmo	 propustnosti	 příslušných	 filtrů,	 aby	

nedocházelo	 k	interferenci	 se	 spektrem	 jiných	 složek.	 Zpracováním	

modulovaného	signálu	je	možné	kontinuálně	měřit	koncentraci	částic.	Je	ale	nutné	

sestrojit	a	ověřovat	kalibrační	křivku	tohoto	zařízení	[12].	

	

Obrázek	19	-	Infračervený	opacimetr	[12]	
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5 Experimentální průzkum emisního chování vozidel v provozu 
	

V	 kapitolách	 1	 a	 1	 bylo	 uvedeno,	 jak	 rozpolcené	 jsou	 přístupy	 k	hodnocení	

emisního	chování	provozovaných	vozidel	v	různých	státech.	Také	bylo	uvedeno,	

že	 u	 provozovaných	 vozidel	 nepodléhají	 kontrole	 všechny	 složky	 emisí	 a	

periodické	kontroly	jsou	prováděny	za	zvláštních,	zjednodušených	podmínek,	jež	

neodpovídají	provozním	stavům	měřených	vozidel.	S	ohledem	na	výše	uvedené	si	

tato	 práce	 klade	 za	 cíl	 provést	 experimentální	 průzkum	 na	 vybraném	 vzorku	

vozidel.	 Tento	 vzorek	 vozidel	 bude	 podroben	 fiktivnímu	 servisnímu	 emisnímu	

měření,	 jejž	 vyžaduje	 legislativa	 ČR	 v	rámci	 povinných	 periodických	 prohlídek.	

Následně	 budou	 změřeny	 emise	 na	 témž	 vzorku	 vozidel	 způsobem	 podobným	

homologačnímu,	 tedy	 budou	 měřeny	 všechny	 složky	 emisí	 během	 průjezdu	

zkušebního	 cyklu	 v	emisní	 laboratoři.	 Budou	 evaluovány	 výsledky	měření	 a	 na	

základě	 poznatků	 z	těchto	 měření	 bude	 vyhodnocena	 relevance	 periodických	

emisních	testů.	

5.1 Výběr vzorku automobilů 
	

Výběr	reprezentativního	vzorku	automobilů	proběhl	na	základě	níže	uvedených	

kritérií.	

5.1.1 Četnost modelů aut  
	

Z	dat	poskytovaných	Ministerstvem	dopravy	o	složení	vozového	parku	je	

možné	odvodit	četnost	modelů	v	ČR	za	rok	2019 [42].	Z	toho	je	patrné,	že	zdaleka	

nejvíce	se	na	českých	silnicích	pohybuje	vozů	Škoda	Octavia.		

Pokud	se	podíváme	do	minulosti,	nejčastější	modely	na	našich	silnicích	se	

příliš	nemění.	Například	za	rok	2011	byla	nejčastějším	vozidlem	Škoda	Fabia,	na	

druhém	místě	Octavia	[43].	
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Četnost	 Model	 Počet	

1	 Škoda	Octavia	 678	999	

2	 Škoda	Fabia	 578	708	

3	 Škoda	Felicia	 197	600	

4	 Volkswagen	Golf	 171	375	

5	 Volkswagen	Passat	 142	608	

6	 Ford	Focus	 138	111	

7	 Renault	Mégane	 123	742	

8	 Škoda	Superb	 100	439	

9	 Škoda	Rapid	 79	819	

10	 Ford	Mondeo	 75	233	

Tabulka	5	-	Četnost	modelů	aut	v	ČR	v	roce	2019	[42]	

	 Zjistit	 četnost	 vozidel	 na	 území	 celé	 Evropské	 Unie	 je	 obtížné,	 jelikož	

souhrnné	statistiky	za	všechny	členské	státy	dohromady	neexistují.	Nicméně	jsou	

k	dispozici	prodejní	statistiky.	Nejprodávanějším	vozem	ve	většině	kalendářních	

roků	tohoto	tisíciletí	je	Volkswagen	Golf.	Je	tedy	možné	usoudit,	že	tento	model	je	

i	souhrnně	nejčastějším	vozidlem	na	evropských	silnicích.	Za	rok	2019	byla	Škoda	

Octavia	na	9.	místě	v	počtu	registrací	na	evropském	trhu	[44].	

5.1.2 Stáří vozového parku 
	

Jak	bylo	uvedeno	výše,	průměrné	stáří	vozového	parku	v	ČR	bylo	v	r.	2017	14,6	

roku	a	stoupá,	v	r.	2019	je	již	15	let.	Průměrné	stáří	v	EU	za	rok	2017	je	11,1	roku 

[1]	 [2].	 Z	toho	plyne,	 že	průměrný	automobil	 v	ČR	 je	v	současnosti	 roku	výroby	

2005	 a	 v	EU	 r.v.	 2009.	 Nicméně	 ve	 skutečnosti	 je	 stáří	 vozidel	 nejčastěji	

přítomných	na	silnicích	o	něco	nižší.	V	registru	jsou	totiž	přihlášeny	i	vozy,	které	

již	 nejsou	 v	provozu	 nebo	 najedou	 velmi	 malé	 množství	 kilometrů.	 Podle	

dynamického	 měření,	 které	 probíhá	 vyhodnocením	 registračních	 značek	

zaznamenaných	 na	 vybraných	 silnicích	 vyšších	 tříd,	 je	 průměrné	 stáří	

provozovaných	vozidel	v	ČR	8,5	roku [45].	Při	výběru	vozidel	pro	experimentální	

průzkum	 je	 brán	 v	ohled	 nejen	 průměrný	 věk	 vozového	 parku,	 ale	 též	 fakt,	 že	

novější	vozidla	budou	utvářet	jádro	vozového	parku	v	příštích	letech.	
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5.1.3 Provozovaná vozidla dle typu paliva 
	

Z	hlediska	vozidel	provozovaných	na	území	ČR	i	EU	mají	lehkou	převahu	osobní	

vozidla	se	zážehovým	motorem.	Na	území	EU	bylo	v	roce	2018	registrováno	54	%	

automobilů	se	zážehovým	motorem	a	42	%	se	vznětovým	[46].	

	 V	ČR	 je	 podíl	 vozů	 se	 vznětovým	 motorem	 o	 něco	 nižší,	 nicméně	 má	

vzestupnou	 tendenci.	 V	roce	 2017	 již	 dosáhl	 tento	 podíl	 37,9	 %.	 V	některých	

zemích,	jako	např.	ve	Francii,	je	ale	tento	podíl	i	přes	65	%	[24].	

	

Rok	 Podíl	osobních	vozů	se	

vznětovým	motorem	v	ČR	

2005	 18,1	%	

2010	 26,8	%	

2017	 37,9	%	

Tabulka	6-	Podíl	osobních	vozů	se	vznětovým	motorem	v	ČR	[24]	

S	 odkazem	 na	 kapitoly	 1.3	 a	 2.3.3	 je	 možné	 říci,	 že	 obecně	 vzato	 jsou	

vznětové	motory	problematičtější	z	hlediska	tvorby	emisí.	Z	principu	spalování	je	

u	nich	pro	eliminaci	škodlivých	emisí	použito	větší	množství	složitých	zařízení,	na	

něž	 jsou	 kladeny	 se	 zpřísňováním	homologačních	 limitů	 stále	 větší	 požadavky.	

Vznětové	motory	a	jejich	emisní	systémy	jsou	tedy	citlivější	na	aktuální	technický	

stav,	 pokud	 jde	 o	 složení	 jejich	 spalin.	 Taktéž	 představují	 zajímavější	 objekt	 k	

posouzení,	 jelikož	 na	 rozdíl	 od	 zážehových	 motorů	 funkčnost	 všech	 jejich	

emisních	zařízení	není	jednoznačně	ověřena	provozním	měřením	emisí.	Nejsou	u	

nich	 totiž	 jednotlivé	 složky	 přímo	 sledovány	měřením,	 nýbrž	 je	měřena	 pouze	

souhrnně	opacita	výfukových	plynů.		

5.1.4 Vybraná vozidla 
	

Na	základě	výše	uvedených	skutečností	bylo	rozhodnuto	provést	experimentální	

průzkum	 na	 vzorku	 vozidel	 se	 vznětovým	 motorem	 s	přímým	 vstřikováním	

různého	stáří	a	technického	stavu.	Výhodou	je	technická	příbuznost	vozů	Octavia	

a	Golf,	jelikož	tyto	vozy	vznikají	na	stejné	technické	platformě	a	používají	shodné	

motory.	 Je	 tedy	 možné	 předpokládat	 podobné	 chování	 vozů	 Octavia	 a	 Golf	

stejného	modelového	roku.	Díky	tomuto	předpokladu	vozidla	vybraná	pro	tento	

průzkum	odpovídají	modelům	nejčastěji	provozovaným	v	ČR	i	v	EU.	Zároveň	byl	
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vzorek	sestaven	tak,	aby	pokrýval	údobí	každé	emisní	normy	pro	nová	vozidla	za	

posledních	20	let.	Tato	škála	vozů	tak	pokrývá	z	hlediska	stáří	většinu	vozového	

parku	ČR	i	EU	s	přesahem	do	vývoje	stavu	vozového	parku	v	blízké	budoucnosti.		

Nicméně	je	důležité	zmínit,	že	vozidla	jsou	náhodně	vybraná	z	provozu	a	

vzhledem	 k	počtu	 měřených	 objektů	 si	 tato	 práce	 neklade	 za	 cíl	 poskytnout	

komplexní	či	úplnou	studii,	jež	by	vypovídala	o	celku	vozového	parku	v	ČR	nebo	

EU.		

	

Pořadové	

číslo	

Model	 Emisní	norma	 Rok	výroby	 Stav	tachometru	

v	době	měření	[km]	

1	 Octavia	1.9	TDI	 Euro	3	 2000	 338	152	

2	 Golf	2.0	TDI	 Euro	4	 2005	 233	899	

3	 Octavia	2.0	TDI	 Euro	5	 2012	 134	337	

4	 Octavia	2.0	TDI	 Euro	6	 2015	 187	219	

Tabulka	7	-	Vzorek	vozidel	pro	experimentální	průzkum	

5.1.4.1 Vozidlo 1 – Škoda Octavia Combi 1.9 TDI Euro 3 

Jedná	 se	 o	 vozidlo	 v	horším	 technickém	 stavu.	 Karoserie	 vykazuje	 známky	

pokročilé	koroze.	Přestože	palubní	diagnostika	nerozsvítila	kontrolku	MIL,	řidič	

mimo	emisní	měření	zaregistroval	v	některých	jízdních	situacích	nouzový	režim	

motoru.	Pravděpodobně	však	příčinou	není	závada	emisního	charakteru,	jelikož	

Readiness	 kódy	 neobsahovaly	 informaci	 o	 závadě.	 Za	 jízdy	 vozidlo	 viditelně	

nekouří.	 Technicky	 se	 jedná	 o	 vznětový	 přeplňovaný	 motor	 se	 vstřikováním	

rotačním	čerpadlem.		
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Obrázek	20	-	Vozidlo	1	v	emisní	zkušebně,	zdroj:	autor	

5.1.4.2 Vozidlo 2 – Volkswagen Golf 2.0 TDI Euro 4 

Vozidlo	2	je	ve	stavu	úměrném	stáří.	Za	jízdy	ale	vozidlo	viditelně	nekouří	a	jízdní	

projev	 nenaznačuje	 závady	 na	 hnacím	 ústrojí.	 Technicky	 se	 jedná	 o	 vznětový	

přeplňovaný	motor	se	vstřikováním	sdruženými	vstřikovači	PD.	

	

Obrázek	21	-	Vozidlo	2	v	emisní	zkušebně,	zdroj:	autor	

5.1.4.3 Vozidlo 3 – Škoda Octavia Combi 2.0 TDI Euro 5 

Vozidlo	 3	 je	 ve	 velmi	 dobrém	 technickém	 stavu	 s	poměrně	 nízkým	 nájezdem.	

Jízdní	projev	vozidla	je	blízký	stavu	nového	vozu.	Technicky	se	jedná	o	vznětový	

přeplňovaný	 motor	 se	 vstřikováním	 typu	 Common	 Rail.	 V	tomto	 vozidle	 se	

nachází	motor	dotčený	emisním	skandálem	automobilky	Volkswagen.	Jedná	se	o	

generaci	 motorů,	 jež	 byla	 vybavena	 softwarem,	 který	 rozpoznával,	 že	 vozidlo	

prochází	 laboratorním	 měřením	 emisí	 a	 změnou	 nastavení	 motoru	 dočasně	
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snižoval	množství	emisí	NOx	tak,	aby	vozidlo	splňovalo	zákonné	limity [47].	Tento	

vůz	neprodělal	dodatečnou	aktualizaci	softwaru,	jež	měla	trvale	snížit	emise	NOx	

bez	 ohledu	 na	 to,	 zda	 je	 vozidlo	 právě	 měřeno	 či	 nikoliv.	 Jako	 u	 jediného	

z	testovaných	 vozidel	 je	 počet	 ujetých	 kilometrů	 tohoto	 vozu	 pod	 hranicí	

shodnosti	v	provozu.	Pokud	by	tedy	toto	vozidlo	nebylo	starší	5	let,	měly	by	jeho	

emise	stále	povinně	odpovídat	homologačnímu	limitu.	Vozidlo	neprodělalo	před	

měřením	regeneraci	DPF	a	ani	výfuk	nebyl	před	měřením	proplachován	volnou	

akcelerací.	

	

Obrázek	22	-	Vozidlo	3	v	emisní	zkušebně,	zdroj:	autor	

5.1.4.4 Vozidlo 4 – Škoda Octavia Combi 2.0 TDI Euro 6 

Vozidlo	4	je	též	ve	velmi	dobrém	technickém	stavu.	Vzhledem	ke	stáří	má	ale	vyšší	

nájezd	 kilometrů.	 Technicky	 se	 jedná	 o	 vznětový	 přeplňovaný	 motor	 se	

vstřikováním	typu	Common	Rail,	jedná	se	o	novější	generaci,	nicméně	ve	verzi	bez	

sytému	SCR.	Vozidlo	neprodělalo	před	měřením	regeneraci	DPF	a	ani	výfuk	nebyl	

před	měřením	proplachován	volnou	akcelerací.	
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Obrázek	23	-	Vozidlo	4	v	emisní	zkušebně,	zdroj:	autor	

5.2 Servisní měření dle metodiky periodických emisních kontrol 
	

Servisní	měření	 proběhlo	 u	 všech	 vozů	 v	souladu	 s	předpisy	 pro	měření	 emisí	

v	ČR.	 Byl	 použit	 servisní	 analyzátor	 AVL	 DiSmoke	 480	 s	vyhodnocovacím	

programem	DSS	OM-CZ.	Nejprve	byla	palubní	diagnostika	vozidla	napojena	přes	

konektor	 CARB	 ke	 komunikačnímu	 zařízení	 AVL	 DiOBD	 880.	 Proběhlo	 vyčtení	

paměti	 závad	 a	 vygenerování	 Readiness	 kódů.	 Autodiagnostika	 žádného	 z	

vyšetřovaných	vozidel	 neoznámila	 závadu.	 Následně	 proběhla	 kontrola	 teploty	

oleje	motoru	vyčtením	z	diagnostických	dat	vozu	a	kontrola	regulace	volnoběhu,	

kdy	 otáčky	 motoru	 byly	 taktéž	 vyčteny	 z	diagnostických	 dat	 vozu.	 Po	 splnění	

těchto	podmínek	bylo	možné	přistoupit	k	vlastnímu	měření	opacity	výfukových	

plynů.	Sonda	analyzátoru	byla	zavedena	do	výfukového	potrubí	a	volná	akcelerace	

proběhla	dle	 instrukcí	 zobrazovaných	na	monitoru	měřicího	 zařízení.	 Ve	 všech	

případech	byla	provedena	právě	dvě	platná	opakování.	Tím	byly	splněny	potřebné	

náležitosti	 a	 servisní	 analyzátor	 vytiskl	 platné	 protokoly	 z	měření.	 U	 žádného	

z	vozidel	nebylo	provedeno	proplachování	výfukového	potrubí	volnou	akcelerací	

bez	měření	opacity.		
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5.2.1 Naměřené hodnoty součinitele absorpce výfukových plynů 
	

Vůz	 Měření	

číslo	

Doba	

akcelerace	

[s]	

Max.	

otáčky	

[min-1]	

Naměřená	

hodnota	

[m-1]	

Štítková	

hodnota	

[m-1]	

Naměřený	

rozptyl		

[m-1]	

Povolený	

rozptyl		

[m-1]	

Euro	

3	

1.	 2,97	 3	910	 0,10	

0,90	
0,22	 0,25	2.	 1,33	 4	810	 0,32	

Ø	 -	 -	 0,21	

Euro	

4	

1.	 0,95	 4	120	 0,43	

1,00	
0,03	 0,25	2.	 0,92	 4	040	 0,40	

Ø	 -	 -	 0,42	

Euro	

5	

1.	 3,60	 1	950	 0,00	

0,50	
0,00	 0,25	2.	 1,24	 1	890	 0,00	

Ø	 -	 -	 0,00	

Euro	

6	

1.	 1,85	 2	510	 0,00	

0,50	
0,00	 0,25	2.	 0,74	 2	510	 0,00	

Ø	 -	 -	 0,00	
Tabulka	8	-	Naměřené	hodnoty	součinitele	absorpce	výfukových	plynů	

Při	samotném	měření	velmi	záleží	na	kondici	a	stavu	měřicího	zařízení.	Během	

jednoho	z	měření	se	měřicí	sonda	lehce	uvolnila	ze	zařízení.	Vůz	tak	testem	prošel	

s	velmi	 nízkou	 úrovní	 koeficientu	 absorpce,	 tato	 závada	 nebyla	 zaznamenána	

vyhodnocovacím	 zařízením.	 Bylo	 tak	 omylem	 objeveno	 slabé	 místo	 metodiky,	

které	by	bylo	možné	měřicím	technikem	zneužít	pro	falšování	výsledků.	Zde	se	tak	

spoléhá	 na	 vlastní	 zodpovědnost	 kontrolního	 technika.	 Toto	 měření	 bylo	

vyhodnoceno	jako	neplatné	a	nebylo	použito	v	této	práci.	

	

5.2.1.1 Vozidlo 1 – Octavia 1.9 TDI Euro 3 

Vozidlo	Euro	3	vykazovalo	největší	rozptyl	naměřených	hodnot,	jenž	byl	téměř	na	

limitu	 tolerance.	 To	 bylo	 pravděpodobně	 způsobeno	 nižšími	 přeběhovými	

otáčkami	 prvního	 měření.	 Přes	 celkově	 horší	 technický	 stav	 však	 splnilo	 test	

s	velkou	 rezervou.	 Nízká	 hodnota	 při	 prvním	 měření	 mohla	 být	 způsobena	

pomalejší	 akcelerací	 do	 nižších	 přeběhových	 otáček,	 ve	 skutečnosti	 nebylo	

dosaženo	 maximální	 polohy	 akcelerátoru.	 Přesto	 bylo	 měření	 vyhodnoceno	

softwarem	 jako	patné.	Ukazuje	 se,	 že	měření	není	 zcela	exaktní.	Měřicí	 technik	

může	 být	 schopen	 naměřenou	 hodnotu	 ovlivnit	 svým	 vstupem,	 tj.	 prací	

s	plynovým	pedálem.		
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Nicméně	 stojí	 za	 pozornost,	 že	 i	 nejstaršímu	měřenému	 vozidlu,	 20	 let	

starému,	 byla	 naměřena	 hodnota	 koeficientu	 absorpce	 nižší,	 než	 je	 výrobcem	

stanovený	limit	pro	nejnovější	měřené	vozidlo.	

5.2.1.2 Vozidlo 2 – Golf 2.0 TDI Euro 4 

Vozidlo	2	bylo	změřeno	s	velmi	vyrovnanými	hodnotami	obou	platných	měření.			

Tomuto	vozu	byla	naměřena	nejvyšší	opacita	výfukových	plynů	z	vyšetřovaného	

vzorku.	 Přesto	 byly	 hodnoty	 stále	 pod	 výrobcem	 stanoveným	 limitem	 pro	

nejnovější	vozy.	U	tohoto	vozu	byly	přístrojem	nastaveny	přeběhové	otáčky	při	

prvním	 měření,	 potom	 už	 měřicí	 přístroj	 nechal	 nastaveny	 maximální	 otáčky	

podle	prvního	měření.	

5.2.1.3 Vozidlo 3 – Octavia 2.0 TDI Euro 5 

Vozidlo	 3	 je	 již	 z	 výroby	 vybaveno	 filtrem	 pevných	 částic.	 Naměřená	 opacita	

výfukových	plynů	byla	nulová,	 což	potvrzuje	 teoretický	předpoklad.	Na	druhou	

stranu	řízení	motoru	s	automatickou	převodovkou	DSG	dovolilo	dosáhnout	pouze	

velmi	nízké	přeběhové	otáčky	motoru.	Průběh	opacity	 tedy	nebyl	vyšetřen	pro	

celé	spektrum	provozních	otáček.	

5.2.1.4 Vozidlo 4 – Octavia 2.0 TDI Euro 6 

Pro	 vozidlo	 4	 platí	 totéž,	 co	 bylo	 uvedeno	 pro	 vozidlo	 3.	 Jeho	 chování	 bylo	

obdobné.	Obě	vozidla	jsou	vybavena	omezovačem	otáček	pro	stojící	vozidlo,	jenž	

nedovolí	 při	 stání	 zvýšit	 otáčky	 motoru	 nad	 přibližně	 2500	 min-1.	 Nicméně	

legislativa	toto	nastavení	reflektuje	a	takto	provedená	měření	jsou	platná.	

5.2.2 Hodnoty naměřené při předchozích kontrolách 
	

Pro	porovnání	budou	uvedeny	hodnoty	z	předchozích	měření	opacity	výfukových	

plynů	 provedených	 u	 technické	 kontroly.	 Hodnoty	 koeficientu	 absorpce	 budou	

uvedeny	u	vozidel	1	a	2,	pro	něž	jsou	protokoly	k	dispozici.	Pro	vozidlo	3	nemá	

autor	 k	dispozici	 starší	 protokoly.	 Vozidlo	 4	 vykazovalo	 při	 předchozí	 kontrole	

nulové	hodnoty	součinitele	absorpce.	
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Vůz	 Měření	

č.	

Doba	

akcelerace	

[s]	

Max.	

otáčky	

[min-1]	

Naměřená	

hodnota	

[m-1]	

Štítková	

hodnota	

[m-1]	

Naměřený	

rozptyl		

[m-1]	

Povolený	

rozptyl	

[m-1]	

Euro	

3	

1.	 1,36	 5	080	 0,55	

0,90	

0,22	 0,25	
2.	 1,34	 5	040	 0,49	

3.	 1,68	 4	870	 0,33	

4.	 1,25	 5	030	 0,34	

Ø	 -	 -	 0,43	

Euro	

4	

1.	 0,91	 4	892	 0,82	

1,00	
0,09	 0,25	2.	 1,52	 4	898	 0,91	

Ø	 -	 -	 0,87	
Tabulka	9	-	Naměřené	hodnoty	součinitele	absorpce	z	předchozích	emisních	kontrol	

5.3 Podrobnější měření emisních vlastností s využitím válcové brzdy 

Z	výše	uvedených	důvodů	si	tato	práce	klade	za	cíl	provést	komplexnější	měření	

emisí	 provozovaných	 vozidel,	 než	 jaké	 stanovuje	 příslušná	 legislativa.	 Jelikož	

žádný	 předpis	 nestanoví,	 jak	 má	 takové	 podrobnější	 měření	 probíhat,	 bylo	

nezbytné	takové	měření	pro	účely	této	práce	definovat.		

Aby	bylo	možné	provést	porovnání	naměřených	hodnot,	bylo	rozhodnuto,	

že	budou	změřeny	emise	obdobným	způsobem,	jakým	byl	daný	vůz	homologován.	

Byly	tedy	změřeny	sumární	hodnoty	molárních	zlomků	složek	CO,	NOx,	HC+NOx,	

hmotnost	 pevných	 částic	 (PM)	 a	 počet	 částic	 (PN)	 při	 jízdě	 dle	 homologačního	

cyklu	NEDC	vozidlem	na	válcové	zkušebně.	Tím	je	umožněno	provést	orientační	

porovnání	současného	stavu	s	limitními	hodnotami,	které	byly	pro	měřená	vozidla	

platné	 při	 schvalování	 do	 provozu.	 Měření	 bylo	 pro	 každé	 vozidlo	 třikrát	

opakováno,	aby	bylo	možné	výsledky	statisticky	zpracovat.	Pro	úsporu	strojního	

času	každé	vozidlo	absolvovalo	jedno	měření	zahrnující	ohřev	pohonné	jednotky	

z	pokojové	teploty	a	dvě	měření	po	zahřátí	na	provozní	teplotu.		

Pro	 praktickou	 proveditelnost	 těchto	 měření	 s	ohledem	 na	 možnosti	

homologační	 zkušebny	 a	 rozsah	 této	 práce	 byla	 metodika	 měření	 poněkud	

zjednodušena	oproti	striktně	definovanému	homologačnímu	měření.	Tedy	kromě	

jízd	 se	 zahřátou	pohonnou	 jednotkou	 se	 jedná	o	 stanovení	 jízdních	koeficientů	

odporů	pro	válcovou	zkušebnu.	Ty	byly	stanoveny	kvalifikovaným	odhadem	na	

základě	 tabulkových	 hodnot	 pro	 vozy	 této	 třídy.	 Výhodou	 bylo	 porovnávání	

vozidel	podobných	tříd,	hmotností	a	velikostí,	takže	pro	vozidla	Euro	3,	4	a	5	byly	

použity	 stejné	 koeficienty.	 Dále	 nebylo	 sledováno	 přesné	 dodržování	

předepsaných	teplot,	s	vozidly	nebyly	provedeny	tzv.	„adaptace“	na	válcové	brzdě,	
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nebyl	sledován	přesný	tlak	v	pneumatikách	ani	kvalita	a	směs	vzorku	pneumatik.	

Zkrátka	 jednalo	 se	 o	 vozidla	 vybraná	 přímo	 z	provozu	 ve	 stavu,	 v	jakém	 jsou	

provozována.		

Vůz	 F0	 F1	 F2	

Euro	3	 -162,7	 -0,08246	 0,0574	

Euro	4	 -162,7	 -0,08246	 0,0574	

Euro	5	 -162,7	 -0,08246	 0,0574	

Euro	6	 171,4	 0,2465	 0,03786	

Tabulka	10	-	Koeficienty	jízdních	odporů	použité	pro	měření	na	válcové	zkušebně	

Na	druhou	stranu	vlastní	definice	měření	umožnila	sledování	počtu	částic	

(PN)	i	u	vozidel,	jež	byly	homologovány	bez	ohledu	na	tuto	hodnotu.	Taktéž	bylo	

možné	provést	modální	analýzu	sledovaných	složek	a	stanovit	tak	jejich	průběhy	

v	čase.	Rovněž	je	možné	zhodnotit	odděleně	emise	v	městské	a	mimoměstské	části	

zkušebního	 cyklu.	 Měření	 proběhlo	 v	certifikované	 emisní	 laboratoři	

Vědeckotechnického	parku	v	Roztokách	u	Prahy.	

5.4 Sumární naměřené hodnoty emisí 
	

V	 této	 kapitole	 jsou	 uvedeny	 naměřené	 emise	 takovým	 způsobem,	 jak	 jsou	

posuzovány	při	homologaci	vozidla.	Jsou	uvedeny	emise	ze	všech	tří	měřených	jízd	

vozidel	Euro	3	až	6.	

5.4.1 Pro celý cyklus NEDC 
Budou	uvedeny	naměřené	průměrné	hodnoty	sledovaných	emisí	i	s	příslušnými	

limity.	
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5.4.1.1 Složka CO 

 
Obrázek	24	-	Sumární	emise	CO	v	cyklu	NEDC	

Z	grafu	je	patrné,	že	vozy	nemají	problém	splnit	předepsaný	limit	emisí	CO.	Pouze	

vozidlo	Euro	3	vykazuje	lehce	nadlimitní	hodnoty	při	první	studené	jízdě.	Dá	se	

předpokládat,	 že	 oxidační	 katalyzátor	 již	 není	 v	bezchybném	 stavu.	 Nicméně	

s	ohledem	na	stáří	vozidla	a	najeté	kilometry	není	odchylka	příliš	velká.	

	

5.4.1.2 Složka NOx 

	
Obrázek	25	-	Sumární	emise	NOx	v	cyklu	NEDC	

Z	grafu	je	patrné,	že	všechny	vozy	mají	problém	splnit	homologační	normu	

pro	emise	NOx.	Výraznou	odchylku	vykazují	vozy	Euro	3,	5	a	6.	U	vozu	Euro	3	je	
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možné	 vyšší	 hodnoty	 připsat	 na	 vrub	 horšímu	 technickému	 stavu.	 Vůz	 Euro	 4	

vykazuje	téměř	limitní	koncentrace.	Procentuálně	nejvíce	překračuje	maximální	

dovolené	hodnoty	vůz	Euro	5.	Tento	vůz	je	v	dobrém	technickém	stavu.	Nicméně	

jedná	 se	 o	 problematickou	 generaci	 motorů.	 Software	 kvůli	 nestandardnímu	

provedení	 měření	 pravděpodobně	 nerozpoznal,	 že	 je	 vůz	 měřen,	 a	 neomezil	

krátkodobě	emise	NOx.	Vyšší	než	dovolené	hodnoty	však	vykazuje	i	vozidlo	Euro	

6.		

Dále	 je	 z	tohoto	 grafu	 patrné,	 že	 hodnota	 naměřené	 opacity	 výfukových	

plynů	nepopisuje	emisní	chování	z	pohledu	na	složku	NOx.	Vůz	4	vykazoval	vyšší	

opacitu	než	vůz	3,	zatímco	množství	plynné	složky	NOx	 je	v	opačném	poměru.	U	

vozidel	3	a	4	je	součinitel	absorpce	nulový	díky	funkci	DPF,	avšak	vůz	3	emituje	ve	

zkušebním	cyklu	vyšší	množství	NOx,	než	starší	vůz	2.	Tento	poznatek	odpovídá	

teoretickému	předpokladu	popsanému	v	1.2.	

	

5.4.1.3 Složka PM – hmotnost pevných částic 

	
Obrázek	26	-	Sumární	hmotnost	emitovaných	pevných	částic	v	cyklu	NEDC	

Pohledem	na	hmotnost	emitovaných	pevných	částic	je	jasně	patrný	přínos	filtru	

DPF.	 Nicméně	 i	 vůz	 Euro	 3	 vypouští	 nízké	 množství	 částic,	 hluboko	 pod	

homologačním	limitem.	Je	zde	patrná	určitá	korelace	mezi	opacitou	výfukových	

plynů	a	hmotností	vypouštěných	částic	do	ovzduší.	Výrazně	přes	limit	je	zde	pouze	

studená	jízda	motoru	Euro	4	PD,	nicméně	po	zahřátí	motoru	již	hmotnost	částic	
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klesne	pod	homologační	limit.	U	vozů	s	DPF	jsou	hodnoty	více	než	o	řád	nižší,	než	

umožňují	limity.	

5.4.1.4 Složka PN – počet pevných částic 

	
Obrázek	27	-	Sumární	počet	emitovaných	pevných	částic	v	cyklu	NEDC	

Počet	částic	 je	ukazatel,	 jenž	 je	sledovaným	parametrem	až	od	zavedení	normy	

Euro	5,	proto	pro	vozidla	Euro	3	a	Euro	4	není	uveden	homologační	limit.	Z	grafu	

je	patrné,	že	použitím	filtru	DPF	klesne	počet	emitovaných	pevných	částic	o	3	až	4	

řády.			

5.4.2 Pro městskou část cyklu 

V	této	části	 jsou	vyneseny	sledované	emise	tak,	 jak	byly	naměřeny	v	první	části	

cyklu	NEDC,	jež	představuje	městský	provoz.	Při	skutečné	homologaci	vozidla	se	

samostatně	 neposuzuje,	 nicméně	 je	možné	 jejím	 rozborem	 analyzovat	 některé	

trendy	vzniku	sledovaných	spalin.	
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5.4.2.1 CO 

	
Obrázek	28	-	Emise	CO	v	městské	části	cyklu	NEDC	

Je	 vidět,	 že	 městská	 část	 cyklu	 je	 náročnější	 na	 správnou	 funkci	 oxidačního	

katalyzátoru,	než	mimoměstská	část.	To	je	dáno	dynamičtějším	charakterem	této	

části	a	skutečností,	že	počátek	testu	probíhá	s	nižší	teplotou	výfuku.	

5.4.2.2 NOx 

	
Obrázek	29	-	Emise	NOx	v	městské	části	cyklu	NEDC	

Obrázek	 29	 ukazuje,	 že	 z	 hlediska	 emisí	 NOx	 nepředstavuje	 ohřívání	 motoru	

podstatný	faktor.	Porovnáním	s	obrázkem	Obrázek	31	není	možné	stanovit,	zda	

větší	riziko	pro	emise	složky	NOx	představuje	městský	či	mimoměstský	provoz,	
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chování	se	u	sledovaného	vzorku	liší	vozidlo	od	vozidla.	Je	tedy	obtížné	v	tomto	

případě	stanovit	jasný	trend.	

5.4.3 Pro mimoměstskou část cyklu 

Tato	část	navazuje	vynesením	sledovaných	emisí	tak,	jak	byly	naměřeny	v	druhé	

části	cyklu	NEDC,	jež	představuje	mimoměstský	provoz.	

5.4.3.1 CO 

	
Obrázek	30	-	Emise	CO	v	mimoměstské	části	cyklu	NEDC	

Je	patrné,	že	v	mimoměstské	části	cyklu	motory	produkují	výrazně	méně	CO	než	

v	městském	provozu.	Mimoměstská	část	je	totiž	méně	dynamická	a	také	následuje	

až	 po	 městském	 cyklu,	 kdy	 už	 se	 oxidační	 katalyzátor	 ohřeje	 blíže	 provozní	

teplotě,	díky	většímu	zatížení	se	též	na	funkci	katalyzátoru	projeví	vyšší	teplota	

spalin.	
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5.4.3.2 NOx 

	
Obrázek	31	-	Emise	NOx	v	mimoměstské	části	cyklu	NEDC	

5.5 Modální analýza emisí 

Pohledem	na	modální	analýzu	spalin	je	možné	sledovat	trendy	emisního	chování	

v	přechodových	 stavech	 a	 porovnávat	 detailněji	 emisní	 chování	 jednotlivých	

zkoušených	vozidel.	Je	důležité	poznamenat,	že	naměřené	hodnoty	jsou	ovlivněny	

určitým	dopravním	zpožděním	oproti	rychlostnímu	profilu	jízdy	vozidla.	

5.5.1 Analýza emisního chování v první (městské) části cyklu NEDC 

Pro	přehlednost	jsou	data	analyzována	odděleně	pro	městskou	a	mimoměstskou	

část	cyklu.	Ta	první,	městská,	je	o	něco	dynamičtější	a	dochází	k	zastavování,	stání	

a	 změně	 rychlostních	 stupňů.	 Z	hlediska	 zatížení	motoru	 je	 ale	méně	 náročná,	

jelikož	se	vozidlo	pohybuje	nízkými	rychlostmi.	

5.5.1.1 Průběh emisí CO2 – vliv systému Start-Stop 

Obrázek	 32	 ukazuje	 průběhy	 emisí	CO2	 v	městské	 části	 cyklu	NEDC.	 První	 graf	

ukazuje	 závislost	 okamžité	 rychlosti	 a	 zrychlení	 v	závislosti	 na	 čase.	 Pod	 tímto	

grafem	se	nachází	průběh	CO2	vozidla	Euro	6	a	níže	průběh	pro	vozidlo	Euro	5.	

Emise	 oxidu	 uhličitého	 jsou	 přímo	 úměrné	 spotřebě	 paliva.	 Patrný	 je	 zde	 vliv	

systému	 vypínajícího	 motor	 při	 stání	 (nulové	 rychlosti)	 u	 vozidla	 Euro	 6	

v	porovnání	 s	vozidlem	 Euro	 5,	 kde	 takový	 systém	 není.	 Nicméně	 v	některých	

okamžicích	při	studené	jízdě	i	při	zahřáté	zůstává	motor	při	stání	zapnutý,	zřejmě	

z	důvodu	nízké	teploty	motoru	a	nízkého	napětí	baterie.	
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Obrázek	32	-	Modální	analýza	složky	CO2	vozidel	Euro	6	a	Euro	5	
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5.5.1.2 Průběh emisí CO – zahřívání katalyzátoru 

 
	

Obrázek	33	-	Modální	analýza	složky	CO	vozidel	Euro	3	a	Euro	5	
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Obrázek	33	ukazuje	průběh	složky	CO	v	městské	části	cyklu	NEDC	u	vozidel	Euro	

3	a	5.	Ukazuje	prohřívání	oxidačního	katalyzátoru	obou	vozidel.	Je	jasně	patrné,	že	

u	vozidla	Euro	5	přes	v	počátku	velmi	vysoké	hodnoty	dojde	k	rychlému	prohřátí	

a	následně	již	vůz	téměř	žádný	oxid	uhelnatý	nevypouští.	Naopak	u	vozidla	Euro	

3	nedochází	ani	po	prohřátí	k	dostatečné	funkčnosti	tohoto	zařízení.	

5.5.1.3 Průběh emisí NOx 
	

	

Obrázek	34	prezentuje	průběh	složky	NOx	v	městské	části	cyklu	NEDC	u	vozidel	

Euro	3	a	4.	K	nárůstům	dochází	evidentně	v	akceleračních	pasážích.	Ale	zatímco	u	

vozidla	Euro	3	klesá	při	 jízdě	ustálenou	rychlostí	 tvorba	NOx	k	nule,	vůz	Euro	3	

stále	emituje	značné	množství.	Zdá	se,	že	některý	ze	systémů	řízení	 této	složky	

emisí	 tedy	 už	 s	opotřebením	 vozu	 neplní	 svou	 funkci.	 Naopak	 vozidlo	 Euro	 4	

vykazuje	 velmi	 nízké	 hodnoty,	 které	 jsou	 dokonce	 nižší,	 než	 u	 vozidla	 3	 a	

srovnatelné	 i	 s	nejnovějším	 vozidlem	 Euro	 6.	 Zvláštním	 jevem	 jsou	 však	 vyšší	

špičky	při	poslední	zahřáté	jízdě	při	brzdění.	Vozidlo	je	vybaveno	automatickou	

převodovkou	 DSG,	 může	 to	 tedy	 být	 způsobeno	 například	 automatickým	

meziplynem	při	podřazování.	
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Obrázek	34	–	Modální	analýza	složky	NOx	vozidel	Euro	3	a	Euro	4	v	městské	části	NEDC	
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5.5.1.4 Průběh počtu pevných částic PN 

	
Obrázek	35	–	Modální	analýza	počtu	pevných	částic	vozidel	Euro	4,	5	a	6	v	městské	části	NEDC	

Pro	 čitelnost	 hodnot	 zde	 porovnávané	 grafy	 nemají	 stejnou	 osu	 hodnot.	 Grafy	

ukazují,	 že	 nejvíce	 pevných	 částic	 všechna	 vozidla	 tvoří	 při	 akceleraci.	 Zcela	

zásadní	 vliv	 na	 omezení	 počtu	 emitovaných	 částic	 má	 přítomnost	 DPF,	 jak	 je	

patrné	při	porovnání	vozidla	Euro	4	s	vozy	Euro	5	a	6.	Při	porovnání	vozů	Euro	5	
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a	6	je	zřetelný	zajímavý	jev,	kdy	vůz	Euro	6	vypouští	při	první	studené	jízdě	řádově	

vyšší	počet	částic,	než	v	dalších	jízdách	a	taktéž	než	vůz	Euro	5	ve	všech	jízdách.	

To	může	být	způsobeno	probíhající	regenerací	DPF	při	první	jízdě.	Před	měřením	

byl	 pravděpodobně	 vypnut	 motor	 před	 dokončením	 regenerace.	 Ta	 potom	

pokračovala	po	následujícím	startu.	

5.5.2 Analýza emisního chování v druhé (mimoměstské) části cyklu NEDC 

Mimoměstská	část	cyklu	NEDC	je	ještě	méně	dynamická,	než	městská	část.	Je	při	

ní	 dosahováno	 vyšších	 rychlostí	 i	 zatížení	 motoru,	 což	 má	 za	 následek	 vyšší	

měrnou	spotřebu	paliva,	nicméně	emise	projevující	se	zejména	při	dynamických	

změnách	zatížení	jsou	v	této	části	obecně	nižší.	

5.5.2.1 Průběh emisí CO  

Emise	 CO	 se	 projevují	 zejména	 v	 dynamičtějších	 režimech	 a	 při	 nedostatečné	

teplotě	oxidačního	katalyzátoru.	Naopak	po	zahřátí	a	v	ustálených	stavech	klesají	

emise	 CO	 až	 téměř	 k	nulové	 hodnotě.	 Grafy	 porovnávající	 vozidla	 Euro	 3	 a	 5	

ukazují,	že	kondice	katalyzátoru	je	pro	tvorbu	CO	zásadní	i	při	méně	náročných	

pasážích.	 Přesto	 i	 vůz	 Euro	 3	 vykazuje	 po	 zahřátí	 téměř	 nulové	 hodnoty	

v	ustálených	situacích	chodu	motoru.	
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Obrázek	36	-	Modální	analýza	složky	CO	vozidel	Euro	3	a	Euro	5	v	mimoměstské	části	NEDC	
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5.5.2.2 Průběh emisí NOx 

 
	

Obrázek	37	-	Modální	analýza	složky	NOx	vozidel	Euro	4	a	Euro	5	v	mimoměstské	části	NEDC	
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Obrázek	 37	 ukazuje	 průběh	 emisí	 NOx	 v	mimoměstské	 části	 jízdního	 cyklu	 u	

vozidel	Euro	4	a	5.	Z	grafů	je	patrný	vznik	emisí	oxidů	dusíku	v	momentech,	kdy	

se	 pohonná	 jednotka	 dostává	 do	 oblasti	 vyššího	 zatížení,	 tj.	 při	 vyšších	

rychlostech.	 Je	patrné,	že	průběhy	se	příliš	neliší	v	závislosti	na	úrovni	prohřátí	

agregátu.	V	tomto	případě	starší	vozidlo	Euro	4	vykazuje	znatelně	nižší	špičky	i	

průběžné	hodnoty	této	složky,	než	novější	vozidlo	Euro	5.	Průběžné	hodnoty	jsou	

v	tomto	režimu	přibližně	o	řád	nižší	než	v	městském	cyklu.		

5.5.2.3 Průběh počtu pevných částic PN 

	

Obrázek	38	zobrazuje	průběh	počtu	vypouštěných	pevných	částic	v	mimoměstské	

části	 jízdního	 cyklu	NEDC	pro	vozidla	Euro	3	a	Euro	5.	 Zde	porovnávané	grafy	

nemají	stejnou	osu	hodnot,	jelikož	se	hodnoty	řádově	liší.	Průběhy	u	obou	vozidel	

korelují	 s	křivkou	 aktuální	 rychlosti	 a	 dále	 narůstají	 v	oblastech	 akcelerace.	

Přestože	u	vozidla	3	přítomný	filtr	pevných	částic	snížil	počty	vypouštěných	částic	

o	více	než	2	řády,	relativní	průběhy	jsou	podobné.	Nicméně	je	evidentní,	že	DPF	

výrazným	způsobem	snížil	emise	pevných	částic.	
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Obrázek	38	-	Modální	analýza	počtu	částic	vozidel	Euro	3	a	Euro	5	v	mimoměstské	části	NEDC	
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5.6 Vyhodnocení naměřených dat 

5.6.1 Porovnání měření dle SME a podrobnějšího měření složek emisí 

Všechna	měřená	vozidla	prošla	měřením	dle	metodiky	SME	bez	závad.	I	v	případě,	

že	bereme	v	potaz	hodnoty	naměřené	na	předchozích	kontrolách,	stále	je	možné	

označit	 stav	 všech	 vozidel	 z	hlediska	metodiky	 SME	 za	 velmi	 dobrý.	 Pohled	 na	

naměřené	 hodnoty	 a	 průběhy	 při	 homologačním	 měření	 u	 některých	 vozidel	

poukazuje	na	možné	emisně	relevantní	závady.	Ty	budou	podrobněji	rozebrány	

v	následující	kapitole.	Souhrnně	je	však	možné	poukázat	na	fakt,	že	měření	opacity	

výfukových	 plynů	 neposkytuje	 komplexní	 informaci	 o	 stavu	 a	 povaze	 emisí	

daného	vozidla.	Zejména	složky	NOx,	CO	ani	HC	nejsou	tímto	měřením	postiženy.	

Na	druhou	stranu	opacita	výfukových	plynů	 je	v	podobném	trendu	s	hmotností	

vypouštěných	částic	pro	vozidla	měřená	v	této	práci.	

	

Obrázek	39	-	Závislost	mezi	opacitou	výfukových	plynů	vyjádřenou	koeficientem	absorpce	a	
hmotností	pevných	částic,	resp.	počtem	částic	

5.6.2 Porovnání podrobnějšího měření s hodnotami danými normami 

Bude	uveden	přehled	naměřených	hodnot	a	 jejich	orientační	porovnání	s	limity	

příslušných	emisních	norem	pro	nová	vozidla.	 Je	nutné	zmínit,	 že	homologační	

limity	jsou	brány	jako	reference	a	není	možné	je	považovat	za	závazné	z	důvodu	

nedodržení	přesné	metodiky	při	měření	homologačním	způsobem.	 	

	 Přesto	například	u	vozu	Euro	3	byla	objevena	nesprávná	funkce	zařízení	

regulujících	emise	NOx,	a	zároveň	limitní	funkce	oxidačního	katalyzátoru.	Naopak	

z	hlediska	emitovaných	částic	vozidlo	prospělo	dobře	s	ohledem	na	rok	uvedení	

do	provozu.		
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	 Vůz	Euro	4	naopak	vykazoval	vzhledem	ke	stáří	velmi	nízké	hodnoty	NOx,	

avšak	hmotnost	emitovaných	částic	se	jeví	jako	limitní.	Tento	vůz	taktéž	vypouštěl	

velmi	nízké	hodnoty	CO	už	při	studené	jízdě.	

	 Vůz	Euro	5	 vykazoval	nízké	hodnoty	 sledovaných	 emisí	 s	výjimkou	NOx.	

Technický	 stav	 tohoto	 vozidla	 je	 velmi	 dobrý	 s	nízkým	 nájezdem	 kilometrů.	

Nejspíše	se	tak	tedy	děje	důsledkem	konstrukčního	řešení	tohoto	vozu.	Předmětné	

vozidlo	 je	 poháněno	 motorem,	 jenž	 je	 dotčen	 nedávným	 emisním	 skandálem	

koncernu	Volkswagen.	I	toto	měření	tedy	ukazuje,	že	daná	vozidla	jsou	vskutku	

konstruována	tak,	že	vypouští	poměrně	vysoké	množství	oxidů	dusíku.	V	tomto	

případě	 jsou	 emise	 této	 složky	 výrazně	 vyšší,	 než	 u	 staršího	 vozidla	 Euro	 4	 a	

novějšího	vozidla	Euro	6.	

	 Vůz	 Euro	 6	 přes	 vyšší	 nájezd	 kilometrů	 vykazoval	 nízké	 hodnoty	

sledovaných	emisí	i	přes	provedení	regenerace	DPF.	Přestože	tento	vůz	vypouštěl	

z	měřených	vozidel	nejmenší	množství	NOx,	toto	množství	bylo	poměrně	výrazně	

nad	limitem,	který	je	pro	vozidla	Euro	6	velmi	přísný.		

Vůz Jízda 
Emise     

CO 
[g/km] 

HC + NOx 
[g/km] 

NOx 
[g/km] 

PM 
[g/km] 

PN  
[#/km] 

Euro 
3 

1. 0,773 1,237 0,913 0,022 5,45E+13 
2. 0,148 0,951 0,868 0,030 6,19E+13 
3. 0,111 0,938 0,862 0,034 6,09E+13 

Průměr 0,344 1,042 0,881 0,029 5,91E+13 
Homologace 0,660 0,560 0,500 0,050 - 

Euro 
4 

1. 0,154 0,314 0,256 0,043 6,14E+13 
2. 0,102 0,296 0,265 0,026 5,84E+13 
3. 0,015 0,323 0,307 0,023 5,93E+13 

Průměr 0,090 0,311 0,276 0,031 5,97E+13 
Homologace 0,500 0,300 0,250 0,025 - 

Euro 
5 

1. 0,105 0,526 0,482 0,00017 1,58E+10 
2. 0,010 0,455 0,432 0,00017 2,27E+10 
3. 0,011 0,461 0,435 0,00015 1,91E+10 

Průměr 0,042 0,481 0,450 0,00016 1,92E+10 
Homologace 0,500 0,230 0,180 0,00500 6,00E+11 

Euro 
6 

1. 0,231 0,247 0,209 0,00033 4,17E+11 
2. 0,014 0,165 0,149 0,00006 1,10E+09 
3. 0,013 0,172 0,157 0,00011 5,00E+08 

Průměr 0,086 0,194 0,172 0,00017 1,40E+11 
Homologace 0,500 0,170 0,080 0,00450 6,00E+11 

Tabulka	11	-	Přehled	naměřených	hodnot	a	porovnání	s	hodnotami	danými	normami	
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5.6.3 Porovnání naměřených hodnot průměrné spotřeby a reálné průměrné 

spotřeby měřených modelů uživateli internetové databáze 

Tabulka	 12	 prezentuje	 orientační	 porovnání	 průměrné	 spotřeby	 paliva	 reálně	

provozovaných	 vozidel	 s	naměřenými	 a	homologačními	 hodnotami	 průměrné	

spotřeby	paliva	[48].	

Vozidlo	

Počet	

exemplářů	

v	databázi	

Skutečná	

[l/100	km]	

Naměřená	

[l/100	km]	

Homologační	

[l/100	km]	

Euro	3	 300	 5,63	 5,04	 5,30	

Euro	4	 443	 6,17	 7,28	 6,00	

Euro	5	 462	 6,10	 5,93	 5,90	

Euro	6	 545	 5,92	 5,36	 4,50	

Tabulka	12	-	Porovnání	průměrné	spotřeby	paliva	

Toto	 porovnání	 je	 uvedeno	 ze	 dvou	 důvodů.	 V	první	 řadě	 jde	 o	 porovnání	

naměřené	 a	 homologační	 spotřeby.	 Spotřeba	 paliva	 představuje	 jeden	

z	důležitých	 parametrů	 vozidla.	 Jelikož	 se	 naměřená	 hodnota	 od	 homologační	

neliší	zásadně,	je	možné	usoudit,	že	měřicí	zařízení	pro	experimentální	průzkum	

nebyla	nastavena	zcela	nesprávně.	K	menším	odchylkám	zřejmě	došlo	z	důvodu	

nedodržení	přesného	postupu	daného	legislativou	a	zároveň	z	důvodu	aktuálního	

technického	 stavu	 měřených	 vozidel,	 který	 neodpovídal	 stavu	 nových	

homologovaných	vozidel.	

	 Dále	je	uvedeno	porovnání	reálné	a	homologační	spotřeby	paliva.	Ta	reálná	

představuje	průměr	spotřeby	paliva	tak,	jak	je	zaznamenali	provozovatelé	daných	

vozidel	 do	databáze	 německého	 nezávislého	 webu.	 Zatímco	 u	 starších	 vozidel	

z	experimentálního	 průzkumu	 je	 skutečná	 průměrná	 spotřeba	 blízká	 té	

homologační	a	naměřené,	u	novějších	vozidel	 je	homologační	spotřeba	výrazně	

nižší	než	reálný	průměr	provozovatelů	daného	vozidla.	Jelikož	je	emisní	chování	

spjato	se	spotřebou	paliva,	 je	na	základě	tohoto	jevu	možné	usoudit,	že	i	reálné	

emise	provozovaných	vozidel	by	mohly	být	vyšší,	než	jaké	předpokládají	normy	

pro	nová	vozidla.	Je	proto	důležité	zabývat	se	emisním	chováním	provozovaných	

vozidel	a	upravit	metodiku	hodnocení	emisí	tak,	aby	umožnila	efektivní	kontrolu	

skutečného	technického	stavu	vozidel	kolem	nás.	
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5.7 Zhodnocení relevance stávajícího způsobu měření emisí v SME na 
základě poznatků z experimentálního průzkumu 

	

Experimentální	 průzkum	 odhalil	 několik	 polemických	 oblastí	 s	ohledem	 na	

stávající	stav	provozního	měření	emisí.		

	 V	prvé	řadě	se	jedná	o	způsob	provedení	emisní	zkoušky.	Podstatná	část	

rešerše	 se	 zabývá	 odlišností	metodiky	 aplikované	 pro	 provozní	 kontrolu	 emisí	

v	různých	zemích,	kdežto	právní	úpravy	jednotlivých	států	by	měly	být	v	souladu	

s	jednotnou	 evropskou	 vyhláškou.	 Zatímco	 homologační	 předpisy	 jsou	 v	rámci	

Evropského	jednotného	trhu	shodné,	provozní	kontrolování	technického	stavu	se	

liší	 především	 z	historických	 důvodů.	 Logickým	 krokem	 by	 tedy	 bylo	 skutečné	

sjednocení	 právních	 úprav	 pro	 hodnocení	 technického	 stavu	 a	 emisí	 vozidel	

v	provozu.	Důležité	 je	přitom	zaměřit	 se	nejen	na	způsob	provedení,	 ale	 též	na	

pravidla	pro	zřizování	kontrolních	míst	tak,	aby	se	předešlo	vzniku	monopolů	či	

jinak	 rizikových	 situací	 s	ohledem	na	manipulaci	 s	výsledky	 zkoušek.	 Přitom	 je	

potřeba	apelovat	na	 to,	aby	 jednotlivé	státy	respektovaly	 limitní	hodnoty	emisí	

deklarované	 výrobcem,	 s	nimiž	 bylo	 vozidlo	 schváleno	 do	 provozu.	 V	současné	

době	totiž	tyto	hodnoty	mnohdy	nejsou	brány	jako	směrodatné.	

Experimentální	průzkum	dále	ukázal,	že	množství	sledovaných	parametrů	

je	 nedostatečné,	 zejména	 u	 vznětových	motorů.	 Sledovaná	 opacita	 výfukových	

plynů	nevypovídá	o	dalších	škodlivých	složkách	spalin,	jako	například	NOx	a	CO.	

Taktéž	limity	zadané	výrobci	jsou	v	některých	případech	s	ohledem	na	nejednotné	

předpisy	ohledně	měřicího	vybavení	emisních	zkušeben	přehnaně	benevolentní.	

V	současnosti	 jsou	 tedy	 vozidla	 se	 vznětovým	 motorem	 ve	 výhodně	 oproti	

zážehovým,	jelikož	u	těch	probíhá	skrz	kontrolu	emisí	CO	a	regulace	λ	důkladnější	

ověření	funkce	emisních	systémů.		

5.7.1 Průzkumné měření NOx pomocí servisního analyzátoru 
	

Na	 základě	 získaných	poznatků	bylo	provedeno	 jednoduché	měření	 složky	NOx	

servisním	 analyzátorem	 ATAL	 AT	 505	 vybaveným	 dodatečným	

elektrochemickým	článkem	měřícím	koncentraci	NOx.	Koncentrace	byly	změřeny	

na	nezatížených	testovaných	vozidlech	při	volnoběhu,	zvýšených	otáčkách	a	při	

volné	 akceleraci;	 tedy	 při	 za	 podmínek	 snadno	 uskutečnitelných	 při	 emisní	

kontrole.		
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S	ohledem	na	dostupnost	vozidel	byl	průzkum	proveden	s	vozidly	Euro	4	a	Euro	6	

z	experimentálního	průzkumu	a	se	dvěma	vznětovými	vozy	Opel	Vectra	2.2	DTI	

Euro	3.	

Tabulka	13	-	Hodnoty	průzkumného	měření	NOx	servisním	analyzátorem	

Byly	vyneseny	hodnoty	opacity	a	koncentrací	NOx	u	všech	měřených	vozidel	

za	 užití	 metody	 volné	 akcelerace.	 Z	průběhu	 křivek	 není	 možné	 identifikovat	

korelaci	těchto	měřených	veličin.	Nicméně	průběhy	jsou	u	vozidel	Euro	3	a	Euro	4	

(bez	 DPF)	 v	souladu	 s	předpokládaným	 kompromisem	 mezi	 částicemi	 a	 oxidy	

dusíku.	Porovnání	naměřených	koncentrací	při	volné	akceleraci	 s	legislativními	

limity	měřenými	pod	zatížením	pro	dané	vozy	taktéž	neukazuje	na	souvztažnost.			

	
Obrázek	40	-	Porovnání	průzkumného	měření	koncentrací	NOx	s	naměřeným	koeficientem	

absorpce	

Byly	 také	 porovnány	 hodnoty	 koncentrací	 při	 volnoběhu,	 zvýšených	

otáčkách	 a	 při	 volné	 akceleraci.	 Vozy	 Opel	 vyznačovaly	 po	 ustálení	 vysoké	

koncentrace	této	složky,	zatímco	vozy	Euro	4	a	Euro	6	vykazovaly	nízké	hodnoty.	

Při	 zvýšených	 otáčkách	 pak	 všechny	 vozy	 vykazovaly	 podobě	 nízké	 hodnoty.	

Volná	akcelerace	pak	znamenala	nejvyšší	naměřené	koncentrace	u	všech	vozidel,	

Vozidlo	 Koncentrace	NOx	[ppm]	 Legislativní	

limit	NOx	
[g/km]	

Naměřená	

absorpce	

[m-1]	
Volnoběh	 Zvýšené	

otáčky	

Volná	

akcelerace	

Opel	1	(Euro	3)	 200	 80	 265	 0,500	 0,80	

Opel	2	(Euro	3)	 143	 73	 224	 0,500	 1,10	

Golf	(Euro	4)	 55	 49	 244	 0,250	 0,42	

Octavia	(Euro	6)	 44	 60	 116	 0,080	 0,00	
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nicméně	u	vozidel	Vectra	na	podobné	úrovni	jako	při	volnoběhu.	Naproti	tomu	v		

5.5.1.3	je	patrné,	že	emise	NOx	ve	skutečnosti	rostou	se	zatížením.	

	

Obrázek	41	-	Koncentrace	NOx	v	různých	režimech	bez	zatížení	a	porovnání	s	legislativními	limity	
měřenými	pod	zatížením	

Z	výše	 uvedeného	 je	 možné	 vyvodit,	 že	 měření	 bez	 zatížení	 motoru	

neposkytuje	dobrou	vypovídací	hodnotu	o	emisích	této	složky	pod	zatížením.	Pro	

podrobnější	 rozbor	 by	 bylo	 zapotřebí	 provést	 rozsáhlejší	 průzkum	 na	 větším	

vzorku	vozidel.		

	

5.8 Změny v metodice měření emisí provozovaných vozidel pro následující 
období navržené na základě poznatků z experimentálního průzkumu 

	

Na	 základě	 rešerše	 a	 experimentálního	průzkumu	 je	možné	 zmínit	 dvě	odlišné	

strategie	vývoje	provozního	měření	emisí	osobních	vozidel.	

	 První	 varianta	 spočívá	 ve	 standardizaci	 a	doplnění	 stávajícího	 způsobu	

emisního	 hodnocení.	 Z	hlediska	 provedení	 zkoušky	 by	 bylo	 možné	 aplikovat	

automatické	 systémy,	 které	 vozidla	 zkouškou	 provedou.	 Měření	 vznětových	

vozidel	 by	 bylo	možné	 rozšířit	 o	měření	 emisí	 oxidů	 dusíku	 a	 o	měření	 oxidu	

uhelnatého.	 Patrně	 není	 vhodné	 kontrolovat	 tyto	 složky	 pouze	 při	 volné	

akceleraci,	 tudíž	 by	 zapotřebí,	 aby	 měření	 probíhalo	 při	 pohybu	 podle	

definovaného	 jízdního	 cyklu,	 jenž	 by	 zohlednil	 odlišnosti	 emisního	 chování	

vozidel	 při	 různých	 provozních	 režimech.	 To	 by	 znamenalo	 nutnost	 použití	

válcové	 zkušebny	 i	 pro	 emisní	 prohlídku.	U	 zážehových	vozidel	 by	potom	bylo	

vhodné	 začít	 kontrolovat	 emise	 pevných	 částic	 obdobným	 způsobem	 jako	 u	

vozidel	vznětových.	To	by	zajisté	znamenalo	značné	zvýšení	nákladů	pro	stanice	

měření	 emisí,	 potažmo	 pro	 motoristy,	 jelikož	 SME	 by	 byly	 nuceny	 k	 nákupu	

dalšího	technického	vybavení	a	taktéž	doba	technické	prohlídky	by	se	prodloužila.	
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	 Druhou	 variantou	 je	 využití	 pro	 kontrolu	 emisí	 autodiagnostických	

systémů	vozidla	ve	větší	míře,	než	je	tomu	dnes.	Zatímco	při	hodnocení	správné	

funkce	ABS,	ESP,	 airbagů,	 samočinného	brzdění	 a	dalších	 systémů	relevantních	

pro	bezpečnost	provozu	je	důvěřováno	autodiagnostickým	schopnostem	vozidla,	

legislativa	 většiny	 států	 EU	 obdobný	 postup	 pro	 kontrolu	 emisí	 neumožňuje.	

Palubní	síť	moderních	vozidel	obsahuje	široké	spektrum	účinných	diagnostických	

zařízení,	jež	jsou	schopny	odhalit	emisní	závady.	Tento	postup	by	využil	ve	vozech	

již	 přítomná	 zařízení	 a	 ušetřil	 by	 náklady	 motoristům	 i	 stanicím	 technické	

kontroly,	 jelikož	by	nebylo	zapotřebí	v	budoucnu	nákladně	upravovat	technické	

vybavení	 zkušeben.	 Pokud	 by	 se	 však	 emisní	 kontrola	 v	budoucnu	 spoléhala	

výhradně	na	autodiagnostiku,	bylo	by	potřeba	vypořádat	se	se	dvěma	otázkami.	

V	první	 řadě	 by	 bylo	 nutné	 spolupracovat	 s	výrobci	 vozidel	 tak,	 aby	 byla	

nepochybně	 zajištěna	 věrohodnost	 výstupů	 vnitřní	 kontroly.	 Dalším	 bodem	 by	

bylo	zajištění	systémů	proti	manipulaci	z	vnějšku	tak,	aby	nebylo	možné	emulovat	

vnitřním	systémům	vyhovující	hodnoty	při	vyřazení	emisních	zařízení	z	provozu.		

	 Ve	 vzdálenější	 budoucnosti	 je	 pak	 velmi	 pravděpodobné	 využití	

komunikace	vozu	přes	síť	jak	s	výrobcem,	tak	případě	přímo	s	příslušnými	orgány,	

kdy	vozidlo	bude	závady	vzdáleně	nahlašovat.	Opravy	softwarového	charakteru	

pak	 budou	 prováděny	 též	 vzdáleně;	 jinak	 může	 být	 vozidlo	 nasměrováno	 do	

servisu,	případně	může	být	jeho	mobilita	omezena.	

	 Je	ovšem	důležité	uvést,	 že	všechny	zde	navrhované	změny	by	měly	být	

aplikovány	až	na	vozidla	 v	budoucnu	homologovaná.	 Zpětná	účinnost	právního	

předpisu	 je	 nepřípustná	 praktika	 a	 legislativní	 činitelé	 by	 se	 jí	 měli	 v	každém	

případě	vyvarovat.	
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6 Závěr 
	

První	část	této	práce	se	zabývala	způsoby	provozního	měření	emisí	osobních	

vozidel	 a	 příslušných	 předpisů.	 Byla	 prostudována	 jak	 zastřešující	 evropská	

legislativa,	 tak	 vybrané	 národní	 právní	 úpravy	 včetně	 té	 české.	 Bylo	 objeveno	

značné	množství	 rozdílů	 v	přístupu	 k	této	 problematice	 a	 národních	 odlišností.	

Prozatím	se	všem	státům	nepodařilo	zcela	implementovat	evropskou	směrnici	ani	

sjednotit	 kritéria	 hodnocení	 emisního	 stavu	 vozidel.	 Bylo	 tedy	 provedeno	

zhodnocení	rozdílů	a	vhodnosti	zvolených	metod	s	výhledem	možných	budoucích	

změn.		

Následně	bylo	popsáno	programové	a	měřicí	vybavení	nutné	pro	provádění	

měření	 emisí	 způsobem	 odpovídajícím	 emisní	 kontrole,	 jakožto	 i	 vybavení	

potřebné	pro	podrobnější	analýzu	emisního	chování.	

Byl	 proveden	 experimentální	 průzkum	 na	 vybraném	 vzorku	 vozidel,	 jenž	

umožnil	 zhodnotit	 relevanci	 stávajícího	 způsobu	 provozního	 měření	 emisí	

vozidel.	 Byly	 uplatněny	 dva	 postupy	 měření.	 Zaprvé	 bylo	 provedeno	 fiktivní	

měření	ve	stanici	měření	emisí.	Druhý	postup	představoval	podrobnější	měření	

emisí	obdobným	způsobem,	jakým	se	homologují	vozidla,	s	cílem	získat	sumární	

hodnoty	a	detailní	průběhy	legislativou	sledovaných	složek	emisí.	Obě	měření	byla	

provedena	na	vzorku	vozidel	 vybraných	 s	ohledem	na	 stáří	 a	 složení	 českého	 i	

evropského	vozového	parku.		

Byly	 popsány	 trendy	 emisního	 chování	 vyšetřovaných	 vozidel	 při	 různých	

režimech	běhu	motoru	a	bylo	provedeno	porovnání	naměřených	hodnot	oběma	

postupy.	 Taktéž	 bylo	 provedeno	 vyhodnocení	 naměřených	 dat	 porovnáním	

s	hodnotami	danými	normami.	

Na	 základě	 zjištěných	 poznatků	 z	experimentálního	 průzkumu	 pak	 byly	

vytipovány	 nedostatky	 stávajícího	 způsobu	 posuzování	 emisí	 provozovaných	

vozidel.	Jednalo	se	kromě	rozdílnosti	přístupů	mezi	jednotlivými	státy	zejména	o	

rozdílné	 podmínky	 pro	 vozidla	 se	 zážehovými	 a	 vznětovými	 motory	 a	

nedostatečnou	 průkaznost	 nynějšího	 přístupu	 pro	 komplexní	 zhodnocení	

emisního	 chování	 vozidel.	 Byly	 tedy	 navrženy	 dvě	 varianty	 možných	 změn	

v	metodice	pro	následující	období.	První	se	vydává	cestou	podrobnějšího	měření,	
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druhá	 spočívá	 v	širším	 využití	 vlastních	 systémů	 vozidla	 pro	 hodnocení	 jejich	

emisního	chování.	

Zadání	práce	se	tedy	podařilo	splnit.	Pro	hlubší	vhled	do	problematiky	by	bylo	

vhodné	 rozšířit	 experimentální	 průzkum	 o	 další	 vozidla	 jiných	 parametrů,	

zejména	 o	 vozidla	 se	 zážehovým	 motorem.	 Bylo	 by	 potom	 možné	 vypracovat	

konkrétní	návrh	úprav	metodiky	provozního	měření	emisí	v	následujícím	období.	
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7 Přílohy 

7.1 Emisní limity nově homologovaných vozidel 
	

Budou	uvedeny	emisní	limity	nově	homologovaných	aut	platných	od	roku	2000	

po	současnost	[49].	

	

Norma	 Platnost	

od	r.	

CO	

[g/km]	

NOx	

[g/km]	

HC	+	NOx	

[g/km]	

PM	

[g/km]	

PN	

[#/km]	

Euro	3	 2000	 0,66	 0,50	 0,56	 0,0500	 -	

Euro	4	 2005	 0,50	 0,25	 0,30	 0,0250	 -	

Euro	5	 2009	 0,50	 0,18	 0,23	 0,0050	 6	x	1011	

Euro	6	 2014	 0,50	 0,08	 0,17	 0,0045	 6	x	1011	

Tabulka	14	-	Limitní	hodnoty	emisních	norem	Euro	pro	vznětová	vozidla	

Norma	 Platnost	

od	r.	

CO	

[g/km]	

THC	

[g/km]	

NMHC	

[g/km]	

NOx	

[g/km]	

PM	

[g/km]	

PN	

[#/km]	

Euro	3	 2000	 2,3	 0,2	 -	 0,15	 -	 -	

Euro	4	 2005	 1,0	 0,1	 -	 0,08	 -	 -	

Euro	5	 2009	 1,0	 0,1	 0,068	 0,06	 0,0050	 -	

Euro	6	 2014	 1,0	 0,1	 0,068	 0,06	 0,0045	 6	x	1011	

Tabulka	15	-	Limitní	hodnoty	emisních	norem	Euro	pro	zážehová	vozidla	

	

V	průběhu	platnosti	normy	Euro	6	dochází	ke	změnám	v	oblasti	procedury	

měření.	 Na	 počátku	 platnosti	 byly	 emise	 měřeny	 laboratorně,	 podle	 staršího	

jízdního	cyklu	NEDC.	Tato	fáze	je	označena	Euro	6b.	Od	roku	2018	musí	v	rámci	

fáze	Euro	6c	každé	nově	registrované	vozidlo	splňovat	výše	uvedené	limity	podle	

nového	dynamičtějšího	(realističtějšího)	jízdního	cyklu	WLTC.		
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Obrázek	42	-	Rychlostní	profil	aktuálního	jízdního	cyklu	WLTC	[50]	

Od	roku	2017	musí	být	podle	Euro	6d-TEMP	nově	uvedené	modely	zároveň	

testovány	 podle	 procedury	 RDE	 (Real	 Driving	 Emissions),	 kdy	 emise	 vozidel	

v	pseudoreálném	 jízdním	 cyklu	 nesmí	 přesáhnout	 2,1	 násobek	 hodnot	

naměřených	 při	 laboratorních	 měřeních.	 Od	 roku	 2022	 bude	 v	rámci	 Euro	 6d	

snížen	povolený	rozdíl	mezi	hodnotami	z	RDE	a	z	laboratorního	cyklu	WLTC	[51].	

	

7.2 Opatření u motoru a za motorem pro snížení škodlivých emisí 
	

Zásadní	roli	ke	snižování	škodlivých	spalin	mají	přídatná	emisní	zařízení	

na	výfukové	straně	motoru.	

7.2.1 Recirkulace spalin  
(EGR	 –	 Exhaust	 Gas	 Recirculation)	 –	 Používá	 se	 v	zážehových	 i	 vznětových	

motorech	pro	redukci	NOx.	Existuje	tzv.	vnitřní,	který	vzniká	vhodným	časováním	

ventilů	a	vnější,	kdy	část	výfukových	plynů	prochází	tepelným	výměníkem	a	vrací	

se	 zpátky	 do	 spalovacího	 prostoru.	 Tímto	 systémem	 jsou	 vybavena	 vozidla	

vyrobená	v	úrovni	Euro	2	a	novější.	

7.2.2 Trojcestný katalyzátor  
(TWC	–	Three-Way	Catalyst)	–	Představuje	hlavní	způsob	eliminace	škodlivin	u	

zážehových	motorů.	 Vyžaduje	 řízení	 bohatosti	 směsi	 pomocí	 „lambda	 sondy“	 a	

oscilaci	 bohatosti	 okolo	 hodnoty	 λ=1.	 Katalyzátor	 urychluje	 pomocí	 desek	

z	platiny	 oxidaci	 CO	 a	 nespálených	 uhlovodíků	 na	 CO2	 a	 vodu;	 pomocí	 desek	
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z	rhodia	urychluje	 redukci	NOx	 na	N2	 a	O2.	 Je	 jím	vybavena	většina	 zážehových	

vozidel	s	emisní	normou	Euro	1	a	novější.	

7.2.3 Oxidační katalyzátor  
(DOC	 –	 Diesel	 Oxidation	 Catalyst)	 –	 Vznětové	 motory	 pracují	 v	oblasti	 chudé	

směsi,	takže	pro	ně	není	možné	použít	trojcestný	katalyzátor.	Slouží	k	oxidaci	CO	

a	HC.	U	starších	vznětových	motorů	s	volnějšími	emisními	limity	jsou	emise	oxidů	

dusíku	limitovány	přímo	řízením	spalování.	Pro	vyhovění	přísnějším	limitům	je	

pak	použit	EGR	a	SCR.		

7.2.4 Filtr pevných částic  
(DPF	–	Diesel	Particulate	Filter,	GPF	–	Gasoline	Particulate	Filter)	–	Zařízení	pro	

odstranění	pevných	částic.	Funguje	na	principu	zachytávání	částic	na	porézním	

materiálu	polopropustných	kanálků	filtru.	Čištění	filtru	probíhá	spálením	částic	za	

vysokých	 teplot	při	 dynamičtějším	provozu	 či	 nuceným	zvýšením	 teploty	 filtru	

pomocí	dodatečného	paliva.	

7.2.5 Selektivní katalytická redukce  
(SCR	 -	Selective	Catalytic	Reduction)	–	Slouží	k	redukci	NOx	 	za	účasti	amoniaku	

NH3,	 jenž	 je	 do	 katalyzátoru	 zpravidla	 vstřikován	 ve	 formě	 vodního	 roztoku	

syntetické	močoviny	–	kapaliny	s	názvem	AdBlue.	Dalším	reaktantem	je	vzdušný	

O2	a	produkty	reakce	jsou	voda	a	dusík	N2.	



	 103	

Seznam obrázků 
	

Obrázek	1	-	Množství	vedlejších	spalin	vznětového	motoru	v	závislosti	na	λ	[4]	........................................	22	
Obrázek	2	-	Množství	vedlejších	spalin	zážehového	motoru	v	závislosti	na	λ	[4]	.......................................	23	
Obrázek	3	-	Kompromis	částice	-	oxidy	dusíku	[4]	....................................................................................................	24	
Obrázek	4	-	Kontrolka	MIL	[6]	...........................................................................................................................................	26	
Obrázek	5	-	Rychlostní	profil	staršího	jízdního	cyklu	NEDC	[9]	.........................................................................	28	
Obrázek	6	-	Štítek	vozu	VW	Golf	s	předepsanou	maximální	hodnotou	koeficientu	absorpce,	zdroj:	
autor	..............................................................................................................................................................................................	32	
Obrázek	7	-	Protokol	ze	stanice	měření	emisí	v	ČR,	zdroj:	autor	........................................................................	37	
Obrázek	8	-	Protokol	z	rakouské	technické	kontroly,	tzv.	§57a,	zdroj:	autor	...............................................	39	
Obrázek	9	-	Protokol	z	německé	technické	kontroly	HU	a	emisní	AU,	zdroj:	autor	....................................	41	
Obrázek	10	-	Emisní	protokol	ve	Francii,	tzv.	Procès-verbal,	zdroj:	autor	.....................................................	43	
Obrázek	11	-	Protokol	z	technické	kontroly	ve	Velké	Británii,	zdroj:	autor	..................................................	45	
Obrázek	12	-	Grafické	shrnutí	předpisů	týkajících	se	měření	emisí	ve	vybraných	zemích	EU,	zdroj:	
autor	..............................................................................................................................................................................................	47	
Obrázek	13	-	Schéma	bezdisperzního	infračerveného	analyzátoru	spalin	[12]	..........................................	56	
Obrázek	14	-	NDIRA	s	optickými	filtry	[12]	.................................................................................................................	57	
Obrázek	15	-	Funkční	schéma	pneumatické	části	servisního	NDIRA	analyzátoru	AT	505	[41]	...........	57	
Obrázek	16	-	Provozní	opacimetr	[12]	...........................................................................................................................	58	
Obrázek	17	-	Analyzátor	na	principu	absorpce	ultrafialového	záření	[12]	..................................................	60	
Obrázek	18	-	Tunel	na	ředění	spalin	pro	metodu	CVS	[12]	...................................................................................	60	
Obrázek	19	-	Infračervený	opacimetr	[12]	...................................................................................................................	61	
Obrázek	20	-	Vozidlo	1	v	emisní	zkušebně,	zdroj:	autor	.........................................................................................	67	
Obrázek	21	-	Vozidlo	2	v	emisní	zkušebně,	zdroj:	autor	.........................................................................................	67	
Obrázek	22	-	Vozidlo	3	v	emisní	zkušebně,	zdroj:	autor	.........................................................................................	68	
Obrázek	23	-	Vozidlo	4	v	emisní	zkušebně,	zdroj:	autor	.........................................................................................	69	
Obrázek	24	-	Sumární	emise	CO	v	cyklu	NEDC	...........................................................................................................	74	
Obrázek	25	-	Sumární	emise	NOx	v	cyklu	NEDC	........................................................................................................	74	
Obrázek	26	-	Sumární	hmotnost	emitovaných	pevných	částic	v	cyklu	NEDC	...............................................	75	
Obrázek	27	-	Sumární	počet	emitovaných	pevných	částic	v	cyklu	NEDC	........................................................	76	
Obrázek	28	-	Emise	CO	v	městské	části	cyklu	NEDC	.................................................................................................	77	
Obrázek	29	-	Emise	NOx	v	městské	části	cyklu	NEDC	..............................................................................................	77	
Obrázek	30	-	Emise	CO	v	mimoměstské	části	cyklu	NEDC	.....................................................................................	78	
Obrázek	31	-	Emise	NOx	v	mimoměstské	části	cyklu	NEDC	..................................................................................	79	
Obrázek	32	-	Modální	analýza	složky	CO2	vozidel	Euro	6	a	Euro	5	..................................................................	80	
Obrázek	33	-	Modální	analýza	složky	CO	vozidel	Euro	3	a	Euro	5	.....................................................................	81	
Obrázek	34	–	Modální	analýza	složky	NOx	vozidel	Euro	3	a	Euro	4	v	městské	části	NEDC	...................	83	
Obrázek	35	–	Modální	analýza	počtu	pevných	částic	vozidel	Euro	4,	5	a	6	v	městské	části	NEDC	.....	84	
Obrázek	36	-	Modální	analýza	složky	CO	vozidel	Euro	3	a	Euro	5	v	mimoměstské	části	NEDC	...........	86	
Obrázek	37	-	Modální	analýza	složky	NOx	vozidel	Euro	4	a	Euro	5	v	mimoměstské	části	NEDC	........	87	
Obrázek	38	-	Modální	analýza	počtu	částic	vozidel	Euro	3	a	Euro	5	v	mimoměstské	části	NEDC	......	89	
Obrázek	39	-	Závislost	mezi	opacitou	výfukových	plynů	vyjádřenou	koeficientem	absorpce	a	
hmotností	pevných	částic,	resp.	počtem	částic	...........................................................................................................	90	
Obrázek	40	-	Porovnání	průzkumného	měření	koncentrací	NOx	s	naměřeným	koeficientem	absorpce
	.........................................................................................................................................................................................................	94	
Obrázek	41	-	Koncentrace	NOx	v	různých	režimech	bez	zatížení	a	porovnání	s	legislativními	limity	
měřenými	pod	zatížením	......................................................................................................................................................	95	
Obrázek	42	-	Rychlostní	profil	aktuálního	jízdního	cyklu	WLTC	[50]	............................................................	100	



	 105	

Seznam tabulek 
	

Tabulka	1	-	Hodnoty	pro	kontrolní	měření	zážehového	motoru	předepsané	výrobcem	.........................	31	
Tabulka	2	-	Přípustné	hodnoty	emisí	v	ČR	pro	zážehové	motory	s	neřízeným	emisním	systémem	.....	36	
Tabulka	3	-	Maximální	povolené	hodnoty	koeficientu	absorpce	vznětových	motorů	ve	Francii	
aplikované	do	1.7.2019	[25]	...............................................................................................................................................	42	
Tabulka	4	-	Maximální	dovolené	hodnoty	koeficientu	absorpce	ve	Švédsku	.................................................	46	
Tabulka	5	-	Četnost	modelů	aut	v	ČR	v	roce	2019	[42]	...........................................................................................	64	
Tabulka	6-	Podíl	osobních	vozů	se	vznětovým	motorem	v	ČR	[24]	...................................................................	65	
Tabulka	7	-	Vzorek	vozidel	pro	experimentální	průzkum	.....................................................................................	66	
Tabulka	8	-	Naměřené	hodnoty	součinitele	absorpce	výfukových	plynů	........................................................	70	
Tabulka	9	-	Naměřené	hodnoty	součinitele	absorpce	z	předchozích	emisních	kontrol	...........................	72	
Tabulka	10	-	Koeficienty	jízdních	odporů	použité	pro	měření	na	válcové	zkušebně	.................................	73	
Tabulka	11	-	Přehled	naměřených	hodnot	a	porovnání	s	hodnotami	danými	normami	.........................	91	
Tabulka	12	-	Porovnání	průměrné	spotřeby	paliva	.................................................................................................	92	
Tabulka	13	-	Hodnoty	průzkumného	měření	NOx	servisním	analyzátorem	.................................................	94	
Tabulka	14	-	Limitní	hodnoty	emisních	norem	Euro	pro	vznětová	vozidla	...................................................	99	
Tabulka	15	-	Limitní	hodnoty	emisních	norem	Euro	pro	zážehová	vozidla	..................................................	99	



	 107	

	

Použitá literatura 

1.		 STATISTA.	Average	age	of	the	European	Union	car	fleet	from	2013	to	2017.	
2020.	https://www.statista.com/statistics/438271/average-vehicle-age-

eu/.	

2.		 ÚAMK.	Statistika	SDA.	[online].	2020.	Dostupné	také	z:	https://

www.uamk.cz/aktuality/2186-v-cr-je-5-59-mil-osobnich-aut	

3.		 VOJTÍŠEK,	M.	Zpráva	o	tech.	stavu	voz.	parku	na	území	hl.	m.	Prahy	za	rok	
2017.	Praha:	2018.	ÚAMK,	ČVUT,	ČZU.	

4.		 MACEK,	J.	Spalovací	motory	I.	Praha:	ČVUT,	2007.	
5.		 BLAŽEK,	J.	Základy	zpracování	a	využití	ropy.	2.	vyd.	Praha:	VŠCHT,	2006.	
6.		 Wikipedia.org.	[online].	Dostupné	také	z:	https://en.wikipedia.org/wiki/

File:Motorkontrollleuchte.svg	

7.		 KLÍR,	V.	Provoz	a	diagnostika	vozidel	[Přednášky].	2020.	
8.		 DICORATO,	G.	Entering	the	Green	Zone.	Milán	(Itálie):	Editoriale	Domus,	

1989.	

9.		 ORZETTO.	Wikimedia	Commons.	[online].	14.	06.	2006	[cit.	2020-03-27].	

Dostupné	z:	https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:New_European_Driving_Cycle.svg	

10.		 EVROPSKÝ	PARLAMENT	A	RADA	EU.	In:	2014/14/45	EU	[online].	09.	05.	
2020.	Dostupné	také	z:	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/

?uri=celex:32014L0045	

11.		DRIVER	&	VEHICLE	STANDARDS	AGENCY.	In	Service	Exhaust	Emission	
Standards	for	Road	Vehicles.	19.	edice.	Bristol	(Velká	Británie):	Ministerstvo	
dopravy	Velké	Británie,	2017.	

12.		 TAKÁTS,	M.	Měření	emisí	spalovacích	motorů.	Praha:	ČVUT,	1997.	
13.		Zákon	č.	56/2001	Sb.	o	podmínkách	provozu	vozidel	na	pozemních	

komunikacích.	Třídící	znak	verze	33.	
14.		 [online].	04.	02.	2020	[cit.	2020-05-16].	Dostupné	z:	http://www.pkstk.cz/

informace-otazky-a-odpovedi/2/	

15.		Vyhláška	č.211/2018	Sb.	o	technických	prohlídkách	vozidel.	
16.		Metodický	postup	měření	emisí	vozidel.	2019.	Třídící	znak	3.	revize.	
17.		Vyhláška	č.	302/2001	Sb.	o	technických	prohlídkách	a	měření	emisí	vozidel.	
18.		 Vyhláška	BGBl.	II	č.	65/2018	[online].	16.	05.	2020.	Dostupné	také	z:	https:/

/www.ris.bka.gv.at/

GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100127

94	

19.		 Jak	funguje	STK	v	zahraničí	[online].	16.	05.	2020.	Dostupné	také	z:	https://

www.uamk.cz/autostyl/archiv/autostyl-online/listid-4/mailid-231-uamk-

informuje-jak-funguje-stk-v-zahranici?tmpl=component&tmpl=component	

20.		Reform	der	TÜV-Prüfung	tritt	jetzt	in	Kraft	[online].	22.	06.	2012	[cit.	2020-
05-16].	Dostupné	z:	https://www.presseportal.de/pm/38751/2275804	



	 108	

21.		Abgasuntersuchung:	Von	der	ASU	bis	zur	UMA	[online].	[cit.	2020-05-16].	
Dostupné	z:	https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/verkehr/auto-

motorrad-caravan/abgasuntersuchung/	

22.		NĚMECKÉ	FEDERÁLNÍ	MINISTERSTVO	SPRAVEDLNOSTI	A	OCHRANY	

SPOTŘEBITELE.	§	29	StVZO,	Dodatek	VIII.	
23.		 FRANCOUZSKÁ	PRAVIDLA	SILNIČNÍHO	PROVOZU.	Článek	L.323-1,	R.323-1-

26.	
24.		 EVROPSKÁ	AGENTURA	PRO	ŽIVOTNÍ	PROSTŘEDÍ.	In:	Dieselisation	(share	of	

diesel	cars	in	the	total	passenger	car	fleet)	in	Europe	[online].	17.	12.	2019	
[cit.	2020-05-17].	Dostupné	z:	https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/

daviz/dieselisation-of-diesel-cars-in-4#tab-chart_1	

25.		 FRANCOUZSKÉ	SDRUŽENÍ	PRO	NORMALIZACI.	Norma	NF	R	10-025-3.	
26.		Le	Figaro.	19.	října	2018.	
27.		MOT	and	vehicle	tests	[online].	[cit.	2020-05-17].	Dostupné	z:	https://

www.gov.uk/topic/mot	

28.		 Check	the	MOT	status	of	a	vehicle	[online].	[cit.	2020-05-17].	Dostupné	z:	

https://www.gov.uk/check-mot-status	

29.		 [online].	[cit.	2020-05-18].	Dostupné	z:	https://transportstyrelsen.se/

fordonsbesiktning	

30.		ÚSTAVNÍ	SBÍRKA	ŠVÉDSKÉ	DOPRAVNÍ	AGENTURY.	Transportstyrelsen.	

[online].	[cit.	2020-05-18].	Dostupné	z:	https://transportstyrelsen.se/

TSFS/TSFS%202017_54k.pdf	

31.		 Vyhláška	741.41	o	technických	nárocích	na	vozidla	v	provozu	[online].	[cit.	

2020-05-18].	Dostupné	z:	https://www.admin.ch/opc/fr/classified-

compilation/19950165/index.html#a31	

32.		AGENTURA	SPOJENÝCH	STÁTŮ	PRO	OCHRANU	ŽIVOTNÍHO	PROSTŘEDÍ.	

Clean	Air	Act.	[online].	[cit.	2020-05-20].	Dostupné	z:	https://

www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2013-title42/html/USCODE-

2013-title42-chap85-subchapII-partA-sec7541.htm	

33.		 EMISSIONS.ORG	-	STATE	ENVIRONMENTAL	LAWS	&	EMISSIONS	TESTING	

INFO.	[online].	[cit.	2020-05-20].	Dostupné	z:	https://www.emissions.org	

34.		MINISTERSTVO	ŽIVOTNÍHO	PROSTŘEDÍ	ČR.	In:	Téměř	čtvrtina	
vytipovaných	aut	nesplnila	emise	[online].	5.	12.	2019	[cit.	2020-05-22].	
Dostupné	z:	https://www.mzp.cz/cz/

news_20191205_ctvrtina_vytipovanych_aut_nesplnila_emise_ukazalo_pilot

ni_mereni_emisi_na_silnicich	

35.		DTEST.	Nefunkční	filtr	pevných	částic:	Nenápadný	zabiják.	2018.	

36.		MOUCHON,	F.	A	Marseille,	un	radar	flashe	les	véhicules	polluants.	12.	

listopadu	2019.	

37.		KADIJK,	G.	a	A.	MAYER.	NPTI	–	the	New	Periodic	Technical	Inspection	

emission	test	procedure	for	vehicles	with	emission	….	In:	ETH	Conference.	
Zurich:	2017.	

38.		ASEM	-	ASOCIACE	EMISNÍCH	TECHNIKŮ	A	OPRAVÁŘŮ.	In:	Budoucnost	
2023:	Technická	s	emiskami	už	jen	současně!	[online].	21.	05.	2016	[cit.	



	 109	

2020-05-22].	Dostupné	z:	http://www.asem.cz/blog/budoucnost-2023-

technicka-s-emiskami-uz-jen-soucasne#	

39.		ASEM	-	ASOCIACE	EMISNÍCH	TECHNIKŮ	A	OPRAVÁŘŮ.	Otevřený	dopis	

Ministru	dopravy.	[online].	24.	04.	2020	[cit.	2020-06-17].	Dostupné	z:	

http://www.asem.cz/blog/otevreny-dopis-na-ministra-dopravy-havlicek-

technicke-prohlidky	

40.		 BOSCH.	Software	updates	in	the	IoT:	an	introduction	to	SOTA.	[online].	[cit.	

2020-06-17].	Dostupné	z:	https://blog.bosch-si.com/bosch-iot-suite/

software-updates-in-the-iot-an-introduction-to-sota/	

41.		ATAL.	Návod	na	obsluhu	analyzátoru	AT	505.	30.	listopadu	2009.	
42.		MINISTERSTVO	DOPRAVY	ČR.	Statistika	II.	pol./2019.	[online].	8.	January.	

2020	[cit.	2020-April-19].	Dostupné	z:	https://www.mdcr.cz/Statistiky/

Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Statistika?returl=/Statistiky/

Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel	

43.		 20	aut,	která	v	ČR	potkáte	nejčastěji	[online].	04.	04.	2012	[cit.	2020-06-11].	

Dostupné	z:	https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/20-aut-ktera-v-

cr-potkate-nejcasteji/r~i:gallery:26088/	

44.		 JATO	DYNAMICS	LTD.	New	Car	Registrations	in	Europe	in	2020.	[online].	

09.	03.	2020	[cit.	2020-06-11].	Dostupné	z:	https://www.jato.com/wp-

content/uploads/2020/03/January-2020-Europe-Reg-Release-Final.pdf	

45.		HRABICA,	P.	Metro.cz.	In:	„Vozidla	poslední	záchrany“	zvyšují	průměrné	stáří	
aut	[online].	16.	06.	2020.	Dostupné	také	z:	https://www.metro.cz/vozidla-
posledni-zachrany-zvysuji-prumerne-stari-aut-pph-/

domov.aspx?c=A200615_161303_metro-region_hyr	

46.		Report:	Vehicles	in	use	[online].	01.	12.	2019	[cit.	2020-06-11].	Dostupné	z:	

https://www.acea.be/statistics/article/Report-Vehicles-in-use	

47.		HOTTEN,	R.	BBC.	In:	Volkswagen:	The	scandal	explained	[online].	10.	12.	
2015	[cit.	2020-06-24].	Dostupné	z:	https://www.bbc.com/news/business-

34324772	

48.		 SPRITMONITOR.DE	-	VERBRAUCHSWERTE	REAL	ERFAHREN.	[online].	18.	

05.	2020.	Dostupné	také	z:	https://www.spritmonitor.de	

49.		 EVROPSKÝ	PARLAMENT	A	RADA	EU.	Úřední	věstník	EU.	In:	Nařízení	č.	
715/2007	[online].	20.	06.	2007.	Dostupné	také	z:	https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/

?uri=CELEX:32007R0715&from=EN	

50.		DMITRYKO.	Wikimedia	Commons.	[online].	29.	11.	2012	[cit.	2020-03-27].	

Dostupné	z:	https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:WLTC_class_3_fr.svg	

51.		Wikipedia.	Vehicle	inspection	[online].	Dostupné	také	z:	https://
en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_inspection#Europe	

	


