
Alternativní pohony 

motorových vozidel



Za alternativní pohony

můžeme považovat vše co je poháněno jinak než 
nejobvyklejším způsobem:

Pístový motor s vnitřním spalováním, spalující Pístový motor s vnitřním spalováním, spalující 
benzín nebo motorovou naftu.

Většinou se za alternativu nepovažuje rotační Wankelův motor – má 
trochu odlišnou činnost, ale má píst – rotační.



Druhy alternativního pohonu

1. Spalující jiné uhlovodíkové palivo nebo odlišný 
princip spalovacího motoru

2. „Spalující“ vodík  (okysličování)2. „Spalující“ vodík  (okysličování)

3. Mechanicky akumulovaná energie

4. Elektricky akumulovaná energie – elektromobily

5. Kombinace – hybridní pohony



Spalující jiné uhlovodíkové palivo nebo odlišný princip 
spalovacího motoru

A. Jiné palivo v klasickém spalovacím 
motoru ( viz. otázka č.1)

- LPG – liquid propan gas
- CNG – compressed natural gas (200 barů)- CNG – compressed natural gas (200 barů)
- LNG – liquid natural gas (doplnění CNG o 

kryogenní nádrž – kapalný zemní plyn - 162°C, 3x 
menší objem než CNG)

- Ethanol
- Bioplyn, dřevoplyn, svítiplyn (methan)
- Rostlinné oleje





Spalující jiné uhlovodíkové palivo nebo odlišný princip 
spalovacího motoru

B. Odlišný princip než klasický spalovací motor

- Vnější spalování – parní stroj

- Spalovací turbína (plynová)- Spalovací turbína (plynová)
( v porovnání s pístovým motorem lehčí a výkonnější, 
ale obtížná změna režimu, regulace výkonu a otáček, 
které jsou vysoké - náročné převody, nižší účinnost)



1923



1906 - První automobil, který překonal 200 km/hod – parní pohon



Chrysler Turbine Car - automobily poháněné plynovou turbínou, 
vyráběné v letech 1962-1964



1987 Chevrolet Express



Chevorlet 

Turbo Titan



Spalující vodík

Problematické skladování vodíku ( nejmenší molekula –
snadno uniká), výbušný a objemný, má vysokou 
výhřevnost na 1 kg, ale to je velký objem.

Zkapalněný vodík – minus 253 °C – kryogenní nádrž –
izolace.izolace.

Prozatím drahá výroba vodíku 
(elektrolýzou z vody nebo rafinací z ropy-zemního plynu !)
Je možné ho vyrábět z obnovitelných zdrojů – bioplyn, 

biomasa – zatím dražší než fosilní paliva.
Rozklad elektrolýzou – vysoká spotřeba elektřiny.
Emise - vystupuje vodní pára jako produkt.



Spalující vodík

Přímé spalování v „klasickém“ motoru

Relativně malý výkon – výhřevnost H2

- hmotnostní výhřevnost :
Benzín – 46,4 MJ/kg – vodík 96 až 120 MJ/kg
- objemová výhřevnost :- objemová výhřevnost :
Benzín – 32 až 35 MJ/litr – kapalný vodík cca 10 MJ/litr 



Spalující vodík

Přímé spalování v „klasickém“ motoru

potřeba motoru o velkém zdvihovém objemu
nejvíce vyvíjela fa. BMW – 2006 Hydrogen 7 - 12-válec 760i 
445 HP benzín – 260 HP vodík

13,9 litrů benzinu na 100 km - 47,6 litrů vodíku na 100 km





Spalující vodík

Palivové články (angl. fuel cell)

Elektrolýza – elektrody ve vodě, přivedením proudu se 
voda rozkládá na H2 a O2

Opačný proces – slučování přiváděného H2 (z nádrže) a Opačný proces – slučování přiváděného H2 (z nádrže) a 
O2 (ze vzduchu) – v elektrolytu, je provázeno 
výstupem elektrické energie – galvanický článek.

Pro využití vodíku pro palivové články se také používají 
metalhydridové nádrže v nichž je vodík uložen v kovových 
pórech. Jejich materiálem je hořčík nebo slitiny titanu, vanadu, 
chromu, železa, kobaltu.























Protože z „výfuku“ vystupuje pouze vodní pára, jsou 
vodíkové vozy podle emisních předpisů rovny čistým 
elektromobilům – ZERO EMISSION
Neprodukují oxidy uhlíku.



Mechanicky akumulovaná energie

Pohon pružinou nebo stlačeným plynem 
(„autíčka na klíček“ – energie se vloží do mechanické 

deformace pružiny nebo stlačení plynu)
Malé množství energie, pouze doplňkový význam, např. 

startování velkých motorů stlačeným vzduchem.startování velkých motorů stlačeným vzduchem.

Pohon setrvačníkem - Gyrobus
Upravený trolejbus, několikatunový setrvačník roztáčen v 

některých zastávkách elektromotorem ze sítě, energie 
stačí na dojetí k další „dobíjecí“ zastávce, nepotřebuje 
troleje po celé trase.

Princip využívá moderní systém KERS…







Elektricky akumulovaná energie

Elektromobily 
Pokud pomineme vozidla závislá na elektrické troleji 

(vlaky, tramvaje, trolejbusy), tak za elektromobil je 
považováno vozidlo, které k pohonu využije 
elektrickou energii z akumulátorů, které se musí nabít.

Na kapacitě akumulátorů je závislý dojezd elektromobilu.
Doplněním může být energie ze solárních panelů.

… jeden z nejstarších pohonů,

neustálý vývoj akumulátorů různých druhů, od kombinací 
různých kovů s elektrolytem kyselým i zásaditým, k 
dnešním polymerovým článkům. 





Camille Jenatzy, belgický automobilový závodník, konstruktér a podnikatel, 
který 29. dubna 1899 jako první člověk na silnici překonal rychlost 100 km/h ve 
vlastnoručně postaveném elektromobilu doutníkovitého tvaru nazvaném La 
Jamais Contente („Věčně nespokojená“) dosáhl rychlosti 105,3 km/h. 

V roce 1902 rekord překonal s parním vozem Leon Serpollet, rychlostí 
120,7 km/h.



Historie

1835 - první elektromobil sestavený holandským profesorem 
Sibrandusem Stratinghem
1895 – český elektromobil Františka Křižíka 3,6 kW
1899 - Camille Jenatzy…
Počátek 20.století – v USA více elektromobilů než vozů se 
spal.motorem ( dokud nevyjel Ford-T a i ten byl v elektrické verzi)spal.motorem ( dokud nevyjel Ford-T a i ten byl v elektrické verzi)
1902 – Thomas A.Edison – nová generace akumulátorů s vyšší 
kapacitou
1970 – světová palivová krize – vzestup zájmu o elektromobily
1990 – Kalifornie vyhlašuje program nulových emisí, vyrábějí se 
přestavby běžných vozidel na elektromobily – legislativa 
zvýhodňující elektromobily soudně napadena automobilkami
2008 – návrat elektromobilů, v Evropě až od 2013
2012 –světové automobilky dohodly jednotné nabíjecí připojení





Prototyp elektrický Ford model T





Nejpoužívanější akumulátory:

Pb – olověné, elektrolyt kyselina sírová, jedny z nejstarších (vynález 
r.1836) těžké, ale poskytují vysoký proud, dnes startovací aku nebo 
tzv.trakční pro vysokozdvižné vozíky – hmotnost stabilizuje.

NiCd - elektrolyt zásaditý, také poměrně těžké, kapacita postupně 
klesá-paměťový efekt, dnes omezovány ( Cd – prudký jed)

Ni-MH – Ni metal hydrid, vývoj z NiCd, nabíjecí články drobných Ni-MH – Ni metal hydrid, vývoj z NiCd, nabíjecí články drobných 
spotřebičů a nářadí, nejstarší verze moderních hybridů / elektromobilů

Li – rychle se rozvíjející řada lehkých aku na bázi nejlehčího kovu 
(534 g/litr), vývoj druhé elektrody – Li-Ion, Li-Pol, LiFePO4,  
(LiCoO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2, LiNiCoAlO2, Li4Ti5O12)

nejperspektivnější segment pro elektromobily, několikrát do roka 
oznámeny objevy zvyšující kapacitu, výhodou nízká hmotnost

Zn-Ag – velmi drahé aku s vysokou hustotou energie, před rozvojem Li aku se 
používaly pro závodní speciály



Olověný trakční akumulátor 

pro vysokozdvižný vozík







Akumulátor vozu Toyota RAV 4 EV













Moderní elektromobily

Hlavním ukazatelem výkonnosti elektromobilu není 
rychlost a zrychlení, ale dojezd na plné nabití akumulátorů.

Hned druhým je potřebná doba dobíjení (často např. pouze 
na 80% kapacity – dále rychlost nabíjení klesá).na 80% kapacity – dále rychlost nabíjení klesá).

Elektromotor má odlišnou výkonovou charakteristiku než 
spalovací motor, jeho výkon je dostupný v nízkých 
otáčkách a má mnohem větší kroutící moment.

Proto pouhé porovnání výkonu motorů je silně zavádějící –
výkony elektromobilů se zdají nízké.



Za poslední 3 roky se dojezd elektromobilů 

přibližně zdvojnásobil.

Údaje výrobců v r. 2016:

Nejprodávanější  Nissan Leaf - 80 kW/254 Nm, dojezd 220 – 250 km

Renault Zoe – 65 kW/220 Nm, dojezd 210 km, nový model 300 km

Chevrolet Bolt – 150 kW/360 Nm, přesný test – 383 km

Tesla S – motor 300 – 500 kW, dojezd 455 až 557 km (podle aku)

Studie na veletrhu:

Opel Ampera-e s výkonem 150 kW a dojezdem až 500 km

Mercedes - Maybach 6 - 4 elektromotory o výkonu 550 kW dojezd 500 kilometrů

Samsung SDI představil nový akumulátor pro dojezd 600 km, za 20 minut dobití na 
80% - 500 km













Konstrukce elektromobilů

3 hlavní části pohonného ústrojí:

Akumulátor - regulace - elektromotor 

Doplňkem je nabíjecí zařízení zpracovávající proud ze sítě, výkon vestavěné 
nabíječky ovlivňuje rychlost nabíjení, Leaf 6,6 kW, Tesla 11/16 kW 

Rozdíly v počtu a uspořádání elektromotorů:

1 motor – vyžaduje převodové ústrojí ( min. rozvodovku)   
- může být s převodovkou stupňovou nebo variátorem

2 motory – přímo v kolech poháněné nápravy ( analogicky 
4 motory pro pohon 4x4) vyšší cena, nutná přesná regulace, 
motory s vyšším kroutícím momentem, mohou zvyšovat 
neodpruženou hmotu, ale bez převodů, vektorování Mk













Nabíjení akumulátorů

1. Z pevné rozvodné sítě (AC) - do akumulátoru (DC)

buď vysoké střídavé (vestavěná nabíječka ve vozidle) 
nebo stejnosměrné napětí přes standardizované rozhraní 
(používá se více druhů)

- nabíjení střídavým napětím AC - omezeno výkonem 
vestavěné nabíječky - větší by byla těžší a dražší

- nabíjení stejnosměrným napětím DC - výkony zdrojů v 
nabíjecím stojanu stále rostou ( tzv. rychlonabíječky) 
desítky až stovky kW, omezení pouze možnostmi 
akumulátorů vozidla – jak velký nabíjecí proud přijmou

















Nabíjení akumulátorů

1. Z pevné rozvodné sítě

2. Solární panely na vozidle – doplnění energie při 
vhodných podmínkách, výhodou je dobíjení za jízdy i za 
klidu ( čekání v koloně, parkování)

Pouze solární pohon – speciální soutěžní vozidla –
každoroční závod přes Austrálii









Nabíjení akumulátorů
1. Z pevné rozvodné sítě
2. Solární panely na vozidle 

3. Rekuperace – první stupeň brzd (motorová brzda) hnací 
elektromotor přejde do generátorového režimu a 
kinetickou energii vozidla nemění na teplo jako třecí kinetickou energii vozidla nemění na teplo jako třecí 
brzdy, ale na energii do akumulátorů, vlastní brzdy až 
jako druhý stupeň (bezpečnost, účinek). Jedna z 

největších výhod elektromobilů zvyšující dojezd, 
kterou využívají i hybridy.

Protože to mohou být krátkodobé vysoké hodnoty 
energie, začínají se místo akumulátorů vyvíjet a používat 
vysokokapacitní kondenzátory – KERS ( Formule 1) 









Kombinace klasických a alternativních pohonů

Hybridní vozidla

Nejčastějším případem kombinace spalovacího motoru a 
elektromotoru ( + akumulátory)

V 70-tých letech vyvíjená kombinace Turbína+elektromotor V 70-tých letech vyvíjená kombinace Turbína+elektromotor 
(Volvo) nyní „znovuobjevená“ v Číně

Podle způsobu vzájemné spolupráce obou pohonů 
rozlišujeme tři základní druhy hybridních vozidel:



1. Micro Hybrid

technicky nejjednodušší varianta hybridního pohonu, Micro Hybrid 
není možné provozovat pouze na samotnou elektřinu.

Automobil vybavený systémem Start & Stop, k pohonu kol je po celou 
dobu jízdy využíván klasický spalovací motor. dobu jízdy využíván klasický spalovací motor. 

Výkonný startér/generátor a větší akumulátor umožňují častější 
zhasínání a startování motoru podle příkazů řídicí jednotky.

2. generace nově vybavena funkcí rekuperace brzdné energie, startér 
funguje při brždění jako alternátor a dobíjí akumulátor. Úspornost 
těchto vozidel je velmi nízká a není považován za pravověrný hybridní 
automobil. Největší úspornosti dosahuje Micro Hybrid v městském 
provozu, kdy řidič často čeká na zelenou nebo dobržďuje v kolonách. 





2. Mild Hybrid  (asistovaný hybrid)

hybridní automobil, u kterého elektromotor pouze pomáhá klasickému 
spalovacímu motoru při rozjezdu nebo při akceleraci automobilu.

K pohonu kol je po celou dobu jízdy využíván spalovací motor. 
Elektromotor pouze napomáhá ve vybraných situacích, např. při Elektromotor pouze napomáhá ve vybraných situacích, např. při 
rozjezdu, nebo zrychlování. Není však možné, aby byl Mild Hybrid 
poháněn pouze samotnou elektřinou.

Hlavní přínos Mild Hybridů spočívá v možnosti vybavit vůz menším a 
úspornějším motorem, kterému v případě náhlé potřeby většího výkonu 
pomůže elektromotor. Díky takovému spojení lze, prakticky bez ztráty 
dynamiky, snížit reálnou spotřebu paliva.

Relativně přijatelná cena, jen o málo vyšší než verze se spal.motorem. 







U užitkových vozidel má hybridní koncepce význam v tzv. 
rozvážkovém provozu s častými zastávkami a rozjezdy, kdy 
pomáhá elektromotor s velkým Mk, při brždění rekuperuje 



3. Full Hybrid    ( Strong Hybrid )

hybridní automobil, který je schopen pohybovat se prostřednictvím 
spalovacího motoru nebo na čistě elektrický pohon. 

Nejvyšší stupněm hybridizace, konstrukčně nejnáročnější - nejvyšší 
pořizovací cena. pořizovací cena. 

Full Hybrid dokáže jezdit bez použití spalovacího motoru, čistě na 
bateriový (elektrický) pohon. V tomto režimu má automobil nulové 
emise. U Full Hybridů si může řidič volit, na jaký druh pohonu chce 
právě cestovat (zejména ve městech pouze na elektřinu, smogová 
omezení, atd.)

Moderní Full Hybridy jsou většinou v provedení Plug-In Hybrid, 
automobil lze dobíjet přímo ze standardní elektrické zásuvky. 



Toyota Prius v roce 1997 celosvětově první 
hybridní model pro mainstreamový trh 

58 MPG (miles per gallon) = 4.9 litres per 100 kms 







Plug-In Hybrid    

Plug-in hybrid neboli "hybrid do zásuvky" 

případně PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). 

Označují se tak hybridní auta, jejichž baterie mohou bít dobity tím, 
že je připojíte k elektrickému zdroji – využití doby parkování. že je připojíte k elektrickému zdroji – využití doby parkování. 
Akumulátory nemají takovou velikost jako u elektromobilu, z běžné 
domácí zásuvky trvá dobíjení 1-2 hodiny.

Jde tedy o mezistupeň mezi klasickými hybridy a elektromobily.

V poslední době většina nově na trh uváděných hybridních vozidel, 
starší modely v rámci modernizace – např. Prius 2011 – dojezd 20 
km na elektřinu, Prius 2016 – dojezd už 50 km na elektřinu – v rámci 
platných postupů měření spotřeby – 1,4 litru na 100 km.







Mercedes-Benz S 500 Plug-in Hybrid, přeplňovaný 6 válec 2 996 ccm, 
245 kW, 480 Nm + elektromotor 85 kW, 340 Nm, dojezd 33 km na 
elektřinu – platný postup měření spotřeby – 2,8 litru na 100 km, 
nabíjení 400V- 2 hodiny, 230V - 4 hodiny



Tím se dostáváme k další variantě

hybridních automobilů - supersporty

s mimořádnými výkony, opět kombinace spalovacího 
motoru a elektromotoru ( + akumulátory)

Nejde o úsporu paliva, ale o dosažení maximálních jízdních Nejde o úsporu paliva, ale o dosažení maximálních jízdních 

výkonů (zrychlení, max. rychlost) s využitím odlišné otáčkové 
charakteristiky elektromotoru – vysoký kroutící moment při 
nízkých otáčkách.

Zvlášť udávané max.výkony obou motorů pak nelze prostě sčítat –
nenastanou zároveň.

Přesto patří k nejvýkonnějším automobilům současnosti – „čisté“ 
elektromobily jsou rychlejší pouze na krátké dráze – kapacita 
akumulátorů.



BMW i8



BMW i8

Zážehový tříválec 1.5 Turbo (170 kW/320 Nm) – zadní kola 

elektromotor (96 kW/250 Nm) – přední kola

Aku: li-ion, 7,1 kWh      plug-in hybrid - dobíjení: 3,7 kW/12 A 

Max. rychlost: 250 km/h – elektr. omezená

Zrychlení (0-100 km/h): 4,4 vteřiny



Porsche 918 Spyder

Zážehový V8 4,6 (447 kW/530 Nm) – zadní kola 

2 x elektromotor - 115 kW zadní kola, 95 kW přední kola

Aku: li-ion, 6,8 kWh      plug-in hybrid - dobíjení: 3,7 kW/12 A 

Max. rychlost: 345 km/h

Zrychlení (0-100/200/300 km/h): 2,6 / 7,3 / 20 vteřin



LaFerrari

Zážehový V12 6,22 (588 kW/700 Nm) – zadní kola 

Jednotka KERS – krátkodobé zvýšení výkonu – 120 kW/200 Nm

Max. rychlost: 350 km/h

Zrychlení (0-100/200/300 km/h): 2,4 / 7,0 / 15 vteřin



McLaren P1

Zážehový V8 3,8 Twin Turbo (542 kW/720 Nm) – zadní kola 

elektromotor 132 kW/260 Nm

Aku: li-ion, 4,7 kWh      plug-in hybrid

Max. rychlost: 350 km/h

Zrychlení (0-100/200/300 km/h): 2,8 / 6,8 / 16,5 vteřin


