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Úvod
Jak bylo zmíněno výše, u vybraných skupin osobních vozidel dochází 
k překračování emisních limitů NOx v reálném provozu [1, 2] a ve 
srovnání s NEDC cyklem také k překročení hodnot CO2 měřených 
při schvalování typu vozidla [1, 2, 3]. V městském provozu naměřili 
Pelkmans a Debal u vozidel se zážehovým motorem oproti NEDC cyklu 
dokonce více než desetinásobně vyšší emise NOx [4]. Největší pozornost 
byla zaměřena na produkci NOx s příchodem emisních limitů Euro 5  
a Euro 6. Výsledky zatím nejrozsáhlejší studie porovnávající emise NOx 
byly zveřejněny v roce 2018 [5]. Tato studie shromáždila a analyzovala 
data z měření 149 osobních automobilů plnících limity Euro 5 a 6. Při 
analýze bylo zjištěno, že průměrné emise NOx v městském provozu  
u vozidel se vznětovými motory dosahovaly 0,44 g.km–1 (Euro 6), resp. 
0,72 g.km–1 (Euro 5). V případě dálničního provozu střední hodnota 
dosáhla 0,33 g.km–1 (Euro 6), resp. 0,74 g.km–1 (Euro 5). V českých 
podmínkách byla provedena srovnávací studie osobních a lehkých 
užitkových automobilů, z nichž 4 byly poháněny vznětovým motorem 
plnícím emisní limit Euro 6. Střední hodnota emisí NOx se zahřátým 
motorem dosahovala hodnoty 537 mg.km–1 v městském provozu  
a 615 mg.km–1 ve smíšeném provozu [6].

Přes všechny konstrukční změny, které byly na motorech a jejich 
výfukových systémech provedeny, dochází ke zvětšování rozdílů 
mezi limity a hodnotami naměřenými ve skutečném provozu. Zatímco  
u osobních automobilů se vznětovými motory plnícími emisní li-
mit Euro 3 byly průměrné reálné emise NOx přibližně 2násobné, 
u automobilů plnících limity Euro 6 byly již 7,5násobně vyšší než 
homologační limit [7]. Přitom na základě plnění emisních limitů jsou 
navrhovány způsoby regulace dopravy, jako např. omezování vjezdu 
do nízkoemisních zón a nově návrhy na omezování vjezdu vozidel 
se vznětovými motory do některých německých měst. Proti tomu se 
samozřejmě v médiích ozývají negativní reakce. Provedený experi-
ment, popsaný dále v textu, se pokusí na konkrétním příkladu ukázat, 
jak je na tom s emisemi NOx starší vozidlo (Euro 2), které například 
v Německu nemá povolený vjezd do žádné nízkoemisní zóny [8], ve 
srovnání s novějším automobilem, plnícím limity Euro 5. 

Metody a účel měření emisí v reálném provozu
Laboratorní měření jsou vhodná především pro vzájemné srovnávání 
vozidel mezi sebou za standardních a opakovatelných podmínek. Vý-
sledky jsou však vzdálené od reality. Představu o skutečných emisích 
za běžných provozních podmínek dávají pouze měření provedená 
v reálném provozu. Je zřejmé, že ve skutečném provozu není technicky 
možné zajistit stejné podmínky, proto neexistuje cyklus s přesně defino-
vanou závislostí průběhu rychlosti na čase nebo dráze. Pro výzkumné 
účely je možné navrhnout libovolnou testovací trasu, a to v závislosti 
na charakteru, účelu a zaměření výzkumu. Pro takovou trasu neplatí 
žádná omezení a návrh parametrů je plně v rukou výzkumného týmu.  
Pokud mají výsledky měření umožnit objektivní srovnání s prací dal-

ších týmů, je vhodné navrhovat testovací trasy odpovídající jednotně 
definovanému souboru požadavků a mezních podmínek, za kterých 
může měření probíhat.

Tzv. RDE cyklus, který slouží k ověřování při schvalování typu, je 
definován souborem požadavků na testovací trasu a mezních podmí-
nek, uvedených v Nařízení komise (EU) 2017/1151 [9]. Jedním ze 
základních požadavků je podíl městského, mimoměstského a dálničního 
provozu cca 34:33:33 %. Povolená odchylka je ±10 %, přičemž podíl 
jízdy ve městě musí být minimálně 29 %. Jízda by celkově měla trvat 
90–120 min, přičemž v jednotlivých typech provozu by se mělo ujet 
minimálně 16 km. Do městského provozu spadá jízda rychlostí nižší 
nebo rovnou 60 km.h–1. Mimoměstský provoz je charakteristický rych-
lostí vyšší než 60 km.h–1 a zároveň nižší nebo rovnou 90 km.h–1. Rych-
losti nad 90 km.h–1 spadají do dálničního provozu. Průměrná rychlost 
v městském provozu, včetně zastávek, by se měla pohybovat v rozmezí 
od 15 do 40 km.h–1. Zastávky by měly tvořit 6–30 % jízdy po městě, 
přičemž několik zastávek by mělo být delších než 10 s. V dálničním 
provozu musí být zajištěno řádné pokrytí rychlostí od 90 do 110 km.h–1. 
Rovněž je vyžadována minimálně 5minutová jízda rychlostí vyšší než 
100 km.h–1. Jelikož je cyklus plánován jako doplňkový k laboratornímu 
cyklu, jsou kladeny požadavky také na terénní profil trati. Nadmořská 
výška by v základní variantě cyklu neměla přesáhnout 700 m. Mezi 
začátkem a koncem trati by neměl být větší výškový rozdíl než 100 m. 
Zavádí se také parametr kumulativní pozitivní nárůst nadmořské výšky, 
jehož hodnota má být nižší než 1 200 m na 100 km. 

Zařízení používaná pro měření emisí v reálném provozu se mohou 
lišit podle účelu měření. V případě schvalování typu motorového vozi-
dla, tzv. homologaci, se používají přenosné systémy pro měření emisí 
(PEMS). Pro PEMS jsou přesně definovány požadavky na analyzátory, 
konkrétně v předpisu EHK OSN č. 83, aktuálně zahrnujícím veškerá 
platná znění až po sérii změn 07 [10]. Tato zařízení umožňují analyzovat 
pouze omezený rozsah škodlivin. Pro výzkumné účely nejsou stanoveny 
požadavky na přístrojové vybavení.  Analyzátory mohou být voleny 
podle sledovaných škodlivin, místa měření (silnice, terén), požadavků 
na citlivost senzorů apod. 

Vlastní měření emisí v rámci provedeného experimentu, bylo reali-
zováno s využitím mobilního měřicího zařízení, užitný vzor CZ21385 
U1. Mobilní zařízení je vybaveno analyzátorem výfukových plynů 
AVL Digas 1000, měřicími ústřednami Omega Engineering OM-
-DAQ-USB-2401, termickým průtokoměrem Hoentzsch TA Di 16 
GE, tlakovými čidly Cressto, termočlánky K, vyhřívanými hadicemi, 
elektrocentrálami a lednicí na vysoušení vzorku plynů. Mobilní zaří-
zení se připojuje za automobil pomocí běžného tažného zařízení. Po 
připojení a spuštění mobilního zařízení pro odběr spalin se provádí 
kalibrace analyzátoru výfukových plynů podle pokynů výrobce. Mě-
řicí jízdy jsou prováděny s ohřátým motorem, kdy teplota chladicí 
kapaliny přesáhne 70 °C. Následný výpočet emisí byl proveden podle 
certifikované metodiky [11].
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V posledních letech jsme často konfrontováni s informacemi o vysoké produkci NOx u vozidel se vznětovými motory a o překračování přísluš-
ného emisního limitu, a to zejména u nových vozidel. Jak ukazují vědecké publikace, tento problém zasahuje ještě dále do minulosti. Už dříve 
se objevily informace, že u vybraných skupin osobních vozidel dochází k překračování emisních limitů NOx v reálném provozu. Provedený 
experiment se pokusil na konkrétním příkladu ukázat, jak je na tom s emisemi NOx starší lehké užitkové vozidlo (Euro 2) ve srovnání s novějším 
automobilem, plnícím limity Euro 5. 
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Experiment
Experiment byl zaměřen na lehká užitková vozidla, která mají vyšší 
roční kilometrový proběh [12]. Srovnání bylo provedeno na skříňových 
dodávkových automobilech stejného výrobce, které jsou dále v textu 
označeny písmeny A a B. Přehled základních parametrů testovaných 
automobilů je uveden v tabulce 1. Obě vozidla mají vznětový přepl-
ňovaný motor, přičemž vozidlo A plní emisní limit Euro 2 a vozidlo 
B limit Euro 5. V ČR se v roce 2013 průměrný roční kilometrový 
proběh dieselových lehkých užitkových vozidel v emisní kategorii 
Euro 2 pohyboval na hodnotě cca 12,2 tis. km a v emisní kategorii 
Euro 5 cca 30,8 tis. km, zatímco u osobních automobilů bez rozlišení 
pohonu a emisní kategorie cca 10,8 tis. km [12]. Vozidla byla v době 
měření v dobrém technickém stavu, přiměřeném jejich stáří a najetým 
kilometrům a pravidelně servisována. U vozidla A navíc proběhl  
8 měsíců před provedením měřením servisní zásah, zahrnující výměnu 
kompletního výfuku včetně katalyzátoru a seřízení vstřikování. Motor 
byl také podroben chemickému čištění přidáváním palivového aditiva.

Provedená měření měla sice výzkumný charakter, ale přesto bylo 
dbáno na splnění požadavků kladených na RDE cyklus. Pro testovací 
jízdy byla zvolena trasa Brno – Pohořelice – dálnice D52 (viz obr. 1 a 2), 
s délkou 57 km. Podíl městského, mimoměstského a dálničního provozu 
se z pohledu ujeté vzdálenosti může v jednotlivých jízdách mírně lišit, 
přičemž pro zvolenou trasu dosahuje typicky hodnot 38:33:29 %. Tomu 
odpovídají podíly ujeté vzdálenosti cca 21,7:18,8:16,5 km. Celková 
doba jízdy včetně zastávek se pohybuje okolo 60 minut v závislosti na 
okolním provozu, což je parametr, který neplní požadavek RDE cyklu. 
Ideálně by se doba jízdy měla pohybovat v rozmezí od 90 do 120 minut. 
Nedodržení tohoto parametru však nemá vliv na validitu výsledku pro 
daný účel měření. Druhým parametrem, který se liší od požadavků 
RDE cyklu, je výškový rozdíl mezi začátkem a koncem trasy dosahující 
cca 130 m. Kumulativní pozitivní nárůst nadmořské výšky dosahuje 
hodnoty 695 m na 100 km. Přehled dosažených parametrů testovacích 
jízd (časové údaje a průměrné rychlosti) je uveden v tabulce 2. Poměr 
městského, mimoměstského a dálničního provozu dosáhl u testovacích 
jízd hodnot 37,8:33,5:28,7 % u vozidla A, resp. 37,7:32,8:29,5 %  
u vozidla B. Testovací jízdy splnily daný požadavek RDE. 

Provedený experiment byl zaměřený na posouzení produkce emisí 
NOx v průběhu testovací jízdy, a to s ohledem na typ provozu, terénní 
profil trasy a zátěž motoru. Pro lepší názornost je hmotnostní tok emisí 
NOx zobrazen v mapě (obr. 1 a 2). Ze srovnání uvedených obrázků je 
na první pohled patrná zejména zvýšená produkce NOx v městském 
provozu (Brno) u vozidla A a v dálničním provozu u vozidla B. 

Při detailnějším pohledu na dálniční jízdu vozidla B, viz obr. 3, jsou 

patrné provozní režimy, u kterých dochází k nadměrné produkci emisí.  
Jedná se o akceleraci při rozjezdu na dálnici a jízdu do táhlého kopce 
za exitem 23 (silnice III/416 Žabčice-Pohořelice). V menší míře pak 
během akcelerace při předjíždění – krátké úseky v horní části obrázku.  
V extrémních případech se hmotnostní tok emisí NOx pohybuje v roz-
mezí od 65 do 110 mg.s–1. U vozidla A ve stejných úsecích dosahuje 
přibližně polovičních hodnot.

Tab. 1 – Základní parametry vozidel

Vozidlo Najeto [km] Hmotnost* [kg]
Výkonová hmotnost 

[kg.kW–1]
Měrný výkon [kW.l–1] Emisní limit Úprava spalin**

A 169990 2015 32,9 25,6 Euro 2 EGR, DOC

B 39500 2472 24,0 52,3 Euro 5 EGR, DOC, DPF

Pozn. * Hmotnost uvedena včetně měřicího zařízení instalovaného ve vozidle a posádky 
** EGR = recirkulace výfukových plynů, DOC = oxidační katalyzátor, DPF= filtr pevných částic

Tab. 2 – Dosažené časy a průměrné rychlosti podle typu provozu

Vozidlo A Vozidlo B Rozdíl [%]

Doba jízdy, městský provoz vč. zastávek [s] 2125,5 2156 1,4

Doba jízdy, městský provoz bez zastávek [s] 1935 1994 3,0

Doba jízdy, mimoměstský provoz [s] 928 905 2,5

Doba jízdy, dálniční provoz [s] 507 528 4,0

Celková doba jízdy [s] 3560,5 3589 0,8

Průměrná rychlost, městský provoz vč. zastávek [km.h–1] 36,05 35,86 0,5

Průměrná rychlost, městský provoz bez zastávek [km.h–1] 39,6 38,78 2,1

Průměrná rychlost, mimoměstský provoz [km.h–1] 73,31 74,35 1,4

Průměrná rychlost, dálniční provoz [km.h–1] 114,89 114,48 0,4

Průměrná rychlost [km.h–1] 60,21 59,83 0,6

Obr. 1 – Hmotnostní tok emisí NOx – vozidlo A

Obr. 2 – Hmotnostní tok emisí NOx – vozidlo B
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Obr. 3 – Hmotnostní tok emisí NOx – vozidlo B, dálniční provoz

V městském provozu je situace opačná. Zde viditelně více emisí 
produkuje vozidlo A (obr. 4). Jedná se zejména o úsek vedoucí po čtyř-
proudé komunikaci II/373 (červená barva, akcelerace z 0 na 80 km.h–1) 
a během krátkých emisních epizod v úseku od městské části Komárov 
(I/41 přivaděč na dálnici D2) po Bohunice (vytížená spojnice mezi I/41 
a I/52). V uvedených místech při akceleraci dosahuje hmotnostní tok 
emisí NOx hodnot v rozmezí od 70 až do 300 mg.s–1. 

Obr. 4 – Hmotnostní tok emisí NOx – vozidlo A, městský provoz

Při pohledu na průběh hmotnostního toku NOx (obr. 5) je zřejmá 
odlišná charakteristika obou motorů. Zatímco motor staršího vozidla A 
s výjimkou městského provozu vykazuje trvale vyšší hladinu produkce 
NOx, motor vozidla B má hladinu NOx sice nižší, ale při dynamických 
změnách v jeho zatížení dochází k výrazným emisním špičkám. Vý-
sledné vypočtené emisní faktory NOx vztažené na délkovou jednotku 
a rozdělené podle druhu provozu uvádí tabulka 3. Nejvyšší hodnoty 
emisních faktorů dosahují obě vozidla při vysokém zatížení v dálnič-
ním provozu. Nejméně se obě vozidla od sebe liší v mimoměstském 
provozu. U vozidla A reprezentuje nejnižší hodnotu emisního faktoru 
mimoměstský provoz, u vozidla B provoz městský.

Obr. 5 – Průběh hmotnostního toku NOx během testovací jízdy

Tab. 3 – Vypočtené emisní faktory NOx

Emisní faktor NOx [g
.km–1]

Vozidlo A Vozidlo B

Město 0,624 0,268

Mimo město 0,364 0,403

Dálnice 1,210 1,478

Celá trasa 0,705 0,669

Závěr
Experimentem bylo zjištěno, že užitkové vozidlo dané modelové řady 
spadající do emisní kategorie Euro 2 (vůz A) mělo 2,3krát vyšší emisní 
faktor NOx v městském provozu, než vozidlo náležející do kategorie 
Euro 5 (vůz B). Vzhledem ke zjištěné skutečnosti je zcela zřejmý 
význam omezování starších lehkých užitkových vozidel se vznětovými 
motory ve městech. V jejich případě lze předpokládat delší a častější 
jízdy ve městě z důvodu vykonávání pracovní činnosti (řemeslníci, 
zásobování, rozvážkové služby apod.) a s tím související zvýšený dopad 
na kvalitu ovzduší. Rozdílného výsledku bylo dosaženo v ostatních 
typech provozu. Novější automobil náležející do emisní kategorie Euro 
5 měl 1,1krát vyšší produkci NOx v mimoměstském provozu a 1,2krát 
vyšší na dálnici, přitom má příznivější parametry než automobil emisní 
kategorie Euro 2 – výkonovou hmotnost 1,4krát nižší a měrný výkon 
2krát vyšší. Z pohledu celkové testovací jízdy vozidlo emisní kategorie 
Euro 2 celkově vyprodukovalo 1,05 krát více NOx než vozidlo katego-
rie Euro 5. Je však nutné si uvědomit, že automobil emisní kategorie 
Euro 2 absolvoval 8 měsíců před provedením měření servisní zásah, 
zahrnující výměnu kompletního výfuku včetně katalyzátoru a seřízení 
vstřikování. Motor byl také podroben chemickému čištění přidáváním 
palivového aditiva. Lze se domnívat, že výsledky u jiných vozidel dané 
emisní kategorie v běžném provozním stavu by byly výrazně horší.  
Experiment byl proveden na konkrétních zástupcích jedné modelové 
řady jednoho výrobce. Pro jednoznačné posouzení produkce emisí 
starších a novějších vozidel by bylo zapotřebí většího reprezentativního 
vzorku, složeného z více zástupců různých modelových řad od různých 
výrobců v obvyklém technickém stavu.

Poděkování: Tento  článek byl  vytvořen  za  finanční  podpory Minis-
terstva  školství, mládeže  a  tělovýchovy  v  rámci  programu Národní 
program udržitelnosti  I,  projektu Dopravní VaV  centrum  (LO1610) 
na výzkumné infrastruktuře pořízené z Operačního programu Výzkum  
a vývoj pro inovace (CZ.1.05/2.1.00/03.0064).

Literatura
[1] WEISS, M., BONNEL, P., HUMMEL, R., PROVENZA, A., MAN-

FREDI, U. On-road emissions of light-duty vehicles in Europe. 
Environmental Science and Technology 2011, vol. 45, no. 19, s. 
8575–8581. DOI: 10.1021/es2008424. 

[2] WEISS, M., BONNEL, P., KÜHLWEIN, J., PROVENZA, A., LAM-
BRECHT, U., ALESSANDRINI, S., CARRIERO, M., COLOMBO, 
R., FORNI, F., LANAPPE, G., LE LIJOUR, P., MANFREDI, 
U., MONTIGNY, F., SCULATI, M. Will Euro 6 reduce the NOx 
emissions of new diesel cars? – Insights from on-road tests with 
Portable Emissions Measurement Systems (PEMS). Atmospheric 
Environment 2012, vol. 62, s. 657–665. DOI: 10.1016/j.atmose-
nv.2012.08.056.

[3] ZHANG, S., WU, Y., LIU, H., HUANG, R., UN, P., ZHOU, Y., FU, 
L., HAO, J. Real-world fuel consumption and CO2 (carbon dioxide) 
emissions by driving conditions for light-duty passenger vehicles 
in China. Energy. 2014, vol. 69, s. 247–257. DOI: 10.1016/j.ener-
gy.2014.02.103.

[4] PELKMANS, L., DEBAL, P. Comparison of on-road emissions 
with emissions measured on chassis dynamometer test cycles. 
Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2006, 
vol. 11, no. 4, s. 233–241. DOI: 10.1016/j.trd.2006.04.001.

[5] O‘DRISCOLL, R., STETTLER, M. E. J., MOLDEN, N., OXLEY, 
T., APSIMON, H. M. Real world CO2 and NOx emissions from 149 



 5 CHEMAGAZÍN • Číslo 6 • Ročník XXVIII (2018)

MĚŘENÍ EMISÍ

Euro 5 and 6 diesel, gasoline and hybrid passenger cars. Science Of 
The Total Environment, 2018, vol. 621, s. 282–290. DOI:10.1016/j.
scitotenv.2017.11.271.

[6] VOJTÍŠEK-LOM, M., BERÁNEK, V., KLÍR, V., JINDRA, P., 
PECHOUT, M., VOŘÍŠEK, T. On-road and laboratory emissions 
of NO, NO2, NH3, N2O and CH4 from late-model EU light utility 
vehicles: Comparison of diesel and CNG. Science Of The Total 
Environment 2018, vol. 616–617, s. 774–784. DOI:10.1016/j.
scitotenv.2017.10.248.

[7] FRANCO, V., SÁNCHEZ, F. P., GERMAN, J., MOCK, P. Real-
-world emissions from modern diesel cars. Berlin (DE): Interna- 
tional Council on Clean Transportation, 2014.

[8] Quick Guide Key Schemes: Quick Guide for major Access Regula-
tions. Urban Access Regulations in Europe [online]. Emmendingen 
(DE): Sadler Consultants, 2018. Dostupné z: http://urbanaccessre-
gulations.eu/quick-guide-key-schemes?country=Germany

[9] Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 
o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z leh-
kých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a  
z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení 
Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012  
a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008, 2017. In Úřední věstník. 
Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, ročník 60, L 175. 

ISSN 1977-0626. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu
[10] Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených 

národů (EHK OSN) č. 83 – Jednotná ustanovení pro schvalování 
vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků 
na motorové palivo, 2015. In Úřední věstník. Lucemburk: Úřad 
pro publikace Evropské unie, ročník 58, L 172. ISSN 1977-0626. 
Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu

[11] HUZLÍK, J., JEDLIČKA, J., ČERVINKA, O., KUPČÍK, Z. Meto-
dika pro stanovení emisních faktorů motorových vozidel v provozu. 
Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2014. ISBN 978-80-86502-
71–7.

[12] PELIKÁN, L., BRICH, M., ŠPIČKA, L., LIČBINSKÝ, R. Nasta-
vení metodických postupů pro sběr a zpracování aktivitních dat  
o vozovém parku v ČR. Brno: CDV, 2017.

Abstract
GENERATION COMPARISON OF LIGHT COMMERCIAL VEHICLES 
FROM THE POINT OF VIEW OF NOx EMISSIONS IN REAL TRAFFIC
Summary:  In recent years, we have often been confronted with  information 
regarding the high NOx production of diesel-powered vehicles and the exceeding 
of the relevant emission limit, mainly for new vehicles. As the scientific publi-
cations show, this problem goes further into the past. Information has already 
been reported earlier that in selected groups of passenger cars the NOx emission 
limits are exceeded in real traffic. The experiment tried to show on a concrete 
example, what is difference in relation to the NOx emissions between the elderly 
light commercial vehicle (Euro 2) and the newer Euro 5 vehicle.
Key words: emissions, real driving, light utility vehicle, RDE, PEMS, LUV


