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Přepravovaný

výkon

• Hmotnosti (užitečná, pohotovostní)

 Počet přepravovaných osob, objemu

Zatížení náprav, poloha těžiště
 Spolehlivost

 Spotřeba paliva - způsob jízdy

- řazení
 Min. jízdní odpory - valení

- aerodynam.
- setrvačnosti
- stoupání

 Hnací charakteristika
 Dynamická charakteristika

max. rychlost, stoupavost, akcelerace
• Omezení adhezí, aquaplaning
• Brzdné vlastnosti - rozdělení brzd. sil

- max. zpomalení
•Stabilita v zatáčce, v přímém směru
•Kamova adhezní kružnice


Provozní 
náklady

Dynamika

Směrová 
stabilita
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ABS, ASR, ESP
•Jízdní pohodlí, vibrace

Vnitřní hluk, psychoakustika

Estetika

•Pasivní

Aktivní

•Výroba
•Provoz - emise výfukových plynů

-vnější hlučnost
•Recyklace

•Uplatnění na trhu

Výrobní náklady

stabilita
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KOMFORT
JÍZDNÍ POHODLÍ, VIBRACE

VNITŘNÍ HLUK, PSYCHOAKUSTIKA

ESTETIKA

Komfort pro uživatele (řidiče a spolucestující) znamená 
takové vnitřní vybavení automobilu, které jim poskytuje 
pohodlí při jízdě, neobtěžuje je nežádoucím hlukem, 
umožňuje lehkost a snadnost při nastupování a 
vystupování a poskytuje vrcholný estetický pocit.

_____________________________________________

JÍZDNÍ  POHODLÍ  závisí vibracích, 
které při jízdě působí na 
posádku automobilu.

VIBRACE (infrazvuk) – mechanická 
kmitání v pružném prostředí 

22

kmitání v pružném prostředí 
(mino vakua) v pásmu 1-20 Hz.

Původ vibrací je v přenosu 
setrvačných sil vybuzených 
nerovností vozovky až do 
sedaček posádky automobilu. K 
eliminaci vibrací spojujeme 
jednotlivé hmotné části 
pružinami a tlumiči.  
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KOMFORT

JÍZDNÍ POHODLÍ, VIBRACE

VNITŘNÍ HLUK, PSYCHOAKUSTIKA

ESTETIKA

Tělo člověka je z mechanického 
hlediska složitá kmitavá soustava, která 
se skládá z mnoha hmot propojených 
pružinami a tlumiči. Na kostru jsou pružně 
zavěšené jednotlivé orgány, z nichž každý 
je naladěn na určitou vlastní frekvenci. 
Např. hlava uložená na krku má vlastní 
frekvenci 2 -25 Hz(podle směru 

33

frekvenci 2 -25 Hz(podle směru 
působení), orgány v hrudníku a v břišní 
dutině 4-8Hz

Vibrace působí na tělo. vnitřní orgány a 
centrální nervovou soustavu člověka 
negativně. Způsobují ztrátu koncentrace a 
mohou vést k poškození organizmu.
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KOMFORT
JÍZDNÍ POHODLÍ, VIBRACE

VNITŘNÍ HLUK, PSYCHOAKUSTIKA

ESTETIKA

Člověk vnímá kmitání (vibrace) 
vestibulárním aparátem (ve vnitřním uchu), 
očima, klouby, svaly a kůží. Pro hodnocení 
účinku vibrací na člověk při práci  se používá 
norma ISO 2631, dále navazující hygienické 
předpisy MZČR.

Pro hodnocení účinků vibrací na člověka 
jsou rozhodující:

44

 Frekvence, člověk nejlépe snáší 
frekvenci 1Hz až 1.5Hz, což odpovídá 
frekvenci kroků jeho přirozeného 
pohybu. Nejhůře snáší frekvence, 
které jsou shodné s vlastní frekvencí 
některého jeho orgánu (vzniká 
rezonance, kdy je účinek vibrace 
největší).
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KOMFORT
JÍZDNÍ POHODLÍ, VIBRACE

VNITŘNÍ HLUK, PSYCHOAKUSTIKA

ESTETIKA

Intenzita je vyjádřena střední efektivní hodnotou zrychlení, jejíž nebezpečnost je vyjádřena 
mezemi ohrožující zdraví, snižující pohodlí a snižující výkonnost.

Doba expozice vyjádřená časem působení vibrací určité frekvence a intenzity. Závazný předpis 
stanoví po určité době jízdy přestávku na odpočinek.

Směr působení zrychlení. V automobilech se shoduje svislý směr působení s polohou sedícího 
člověka. Ve zvláštních případech (hotelbus, sanitní vůz), kdy člověk leží ve vodorovné poloze, se 

pro člověka nepříjemné frekvence posunují dolů na 1-3Hz 

Pro hodnocení účinků vibrací na člověka 
jsou dále rozhodující:

55

chvění spodní čelisti 6-8Hz

bolesti hrudníku 5-7Hz

těžkosti dýchání        4-8Hz

stahování svalstva 5-9Hz

bolesti břicha 5-10Hz

obtíže řeči 13-20Hz

bolesti zad 8-12Hz

potřeba močení 10-18Hz

svalové napětí   13-20Hz

Vibrace působí na tělo. 
vnitřní orgány a centrální 
nervovou soustavu člověka 
negativně. Způsobují ztrátu 
koncentrace a mohou vést 
k poškození organizmu.
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KOMFORT
JÍZDNÍ POHODLÍ, VIBRACE

VNITŘNÍ HLUK, PSYCHOAKUSTIKA

ESTETIKA

HLUK – ZVUK

mechanická kmitání v pružném prostředí (mino vakua) v slyšitelném pásmu 20 - 20000 Hz. 
Měříme (mikrofonem) a vnímáme (sluchovým orgánem), jako změnu 
akustického tlaku v (Pa). Subjektivní vnímání zvuku jako změny akustického 
tlaku není lineární, ale smyslový vjem je úměrný logaritmu podmětu. Proto 
zavádíme hladinu akustického tlaku v  dB.

o

a

p

p
L log20po ... referenční tlak  2.10-5 Pa

66

Lidské sluchové orgány nejsou stejně citlivé při různých frekvencích. Např. zvuk  při 
frekvenci 1000 Hz  a hladině akustického tlaku 70 dB  má pro lidské vnímání stejnou 
citlivost jako zvuk při 50 Hz a hladině 85 dB. Proto se hladina akustického tlaku 
objektivně zjištěná koriguje dle váhové křivky (nejčastěji váhový filtr A), pak používáme 
jednotky dB(A).

Účinky hluku -vedle subjektivního obtěžování může dlouhodobá exposice hluku způsobit 
trvalé poruchy sluchu nebo ovlivněním nervového systému poruchy zdraví (vředy 
žaludku, vysoký krevní tlak, srdeční infarkt, žlučníkové a močové kameny, cukrovku, 
neurózu).
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KOMFORT
JÍZDNÍ POHODLÍ, VIBRACE

VNITŘNÍ HLUK, PSYCHOAKUSTIKA

ESTETIKA

STUPNICE HLUKU

20 dB(A) -hluboké ticho

30 dB(A) -příjemné ticho

40-60 dB(A) -změny vegetativních reakcí (neklid, zlost, neschopnost duševní    
koncentrace)

 60 dB (A) -účinky na nervový systém a jeho aktivace, zúžení tepen, nárůst krev. tlaku -
symptomy vystupují i při zdánlivém přizpůsobení organizmu

77

VNITŘNÍ HLUK VE VOZIDLE

způsobuje nežádoucí rušení řidiče a přepravovaných osob a zhoršuje jejich 
vzájemnou komunikaci.

Hluk zatěžuje nervovou soustavu řidiče a zeslabuje jeho pozornost, čímž se 
zhoršuje přesnost jeho reakcí na aktuální změny a zhoršuje se příjem potřebných 
informací.

Hluk snižujeme obecně technickými prostředky v řetězci:

Zdroj – struktura – povrch – prostředí - člověk
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KOMFORT
JÍZDNÍ POHODLÍ, VIBRACE

VNITŘNÍ HLUK, PSYCHOAKUSTIKA

ESTETIKA

PSYCHOAKUSTIKA

vědní obor zabývající se zkoumáním psychických účinků hluku na člověka pomocí zjišťování 
příjemností (či nepříjemností) skupin hluků na průměrnou populaci. 

Skupiny příjemných hluků se pak aplikují jako zdroj potřebných informací. Výsledkem je hluk-zvuk 
„lahodící sluchu“ chápaný jako přirozená součást komfortu vozidla.
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KOMFORT
ESTETIKA  PROSTŘEDÍ - „lahodící oku a 

hmatu“.

ovlivňuje spokojenost člověka a vytváří pocit 
komfortu. 

U automobilů záleží na výtvarném cítění 
konkrétního uživatele z různých sociálních, 
věkových i geografických skupin, navíc 

JÍZDNÍ POHODLÍ, VIBRACE

VNITŘNÍ HLUK, PSYCHOAKUSTIKA

ESTETIKA

99

věkových i geografických skupin, navíc 
většinová populace v určitých obdobích 
podléhá výkyvům módnosti (např. tvary kulaté 
– hranaté, barvy světlé – pastelové – tmavé). 

Zákazník při výběru nového automobilu vedle 
účelovosti se nechá ovlivnit i designem tvaru 
karosérie, barevností, materiálem čalounění 
apod. 

Výrobce nabízí vedle širokého sortimentu, také 
širokou paletu variant pro individuální výběr 
(zakázku) a estetické uspokojení.
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Přepravovaný

výkon

• Hmotnosti (užitečná, pohotovostní)

 Počet přepravovaných osob, objemu

Zatížení náprav, poloha těžiště

 Spolehlivost

 Spotřeba paliva - způsob jízdy

- řazení
 Min. jízdní odpory - valení

- aerodynam.
- setrvačnosti
- stoupání

 Hnací charakteristika
 Dynamická charakteristika

max. rychlost, stoupavost, akcelerace
• Omezení adhezí, aquaplaning
• Brzdné vlastnosti - rozdělení brzd. sil

- max. zpomalení
•Stabilita v zatáčce, v přímém směru

Provozní 
náklady

Dynamika

Směrová 
stabilita
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•Stabilita v zatáčce, v přímém směru
•Kamova adhezní kružnice
ABS, ASR, ESP
•Jízdní pohodlí, vibrace

Vnitřní hluk, psychoakustika

Estetika

•Pasivní

Aktivní

•Výroba
•Provoz - emise výfukových plynů

-vnější hlučnost
•Recyklace

•Uplatnění na trhu

Výrobní náklady

stabilita

Komfort

Bezpečnost
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BEZPEČNOST

PASIVNÍ

AKTIVNÍ

Zákonodárce pomocí zákonů chrání společnost před negativními 
účinky automobilu, požaduje humanizaci automobilu. 

Ta přibližuje automobil k lidskému chování, k jeho životnímu 
prostředí a potřebám. 

Dlouhodobě se požaduje zvyšování bezpečnosti a snižování 
dopadů na životní prostředí.

____________________________________________________

Pasivní bezpečnost znamená soubor takových opatření, které chrání posádku vozidla (řidiče a 
spolucestující), jakož i okolní osoby mimo vozidlo, před poraněním v neočekávané situaci, kterou nemůže 
účastník aktivně ovlivnit. Tato opatření mají zabránit přímým důsledkům nehody, tj. zraněním či ztrátám na 
životech cestujících a dalších účastníků nehody. Nejvýznačnější prvky pasivní bezpečnosti automobilů jsou 
předepsány předpisy EHK včetně příslušných homologací, k nimž patří zejména:

1111

Bezpečnostní pásy povinné na všech sedadlech. Airbagy před řidičem a spolujezdcem, 
pracují v součinnosti s pyrotechnickými přitahovači předních bezpečnostních pásů. Navíc se 
používají i boční airbagy aktivované při nebezpečné intenzitě bočního nárazu.

Ukotvení sedaček musí bezpečně snést předepsané síly. Sedačky musí být bezpečné 
konstrukce včetně čtyř výškově nastavitelných opěrek hlavy.

Vnitřní výčnělky nesmí způsobit vážné zranění při nehodě. Interiér vozidla musí být měkce 
obložen a přístrojová deska zaobleně tvarována.

Vnější výčnělky nesmí způsobit vážné zranění při kolizi s chodcem, u nákladních vozidel se 
používají boční bariéry  proti přejetí chodců zadními koly a zádržné systémy proti vklínění 
menších vozidel.

Nárazníky schopné bez poškození zachytit náraz do rychlosti 5km/h.

Ochranné prostředky umístěné přímo na člověku (helma a ochranné brýle řidiče a 
spolujezdce motocyklu).
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BEZPEČNOSTPASIVNÍ

AKTIVNÍ

•Bariérové zkoušky prověřující bezpečnost konstrukce karosérie při programově 
deformovatelnými zónami přídě, zádě a bočních dveří. Rozlišujeme:

________________________________________________________________

Přesazený čelní náraz simuluje čelní střet protijedoucích vozidel, ke kterému dochází 
při nevhodném předjíždění.

Boční náraz simuluje boční náraz, kdy do boku zkoušeného vozidla na straně řidiče 
najede rychlostí 50km/h vozík o hmotnosti 950kg s blokem,

1212

Přímý čelní náraz vozidla do pevné a dokonale tuhé bariéry při rychlosti 50km/h. Tento 
nejstarší homologační test vyhoví předpisu  pokud:

do prostoru pro cestující nepronikne žádný agregát (motor, 
převodovka, zavěšení, náprava, apod.),

prostor pro cestující se deformuje jen minimálně a zůstane zachován v rozměrech 
definovaných jako prostor pro přežití,

palivová nádrž se neprorazí a akumulátor se neoddělí od úchytů,

volant se neposune o více než o 127mm,

skla nevytvoří při rozbití ostré hrany a čelní sklo zůstane celistvé díky speciální fólií,

dveře jsou bezpečně otvíratelné i po deformaci karosérie.
ZVM - 2009          Scholz



BEZPEČNOSTPASIVNÍ

AKTIVNÍ

Spotřebitelský bezpečnostní test Euro NCAP

Nové automobily jsou podrobeny bariérovým 
zkouškám, které ve svých důsledcích simulují 
statisticky nejčastější případy dopravních nehod, 
při nichž dochází k nejvážnějším poraněním. Ve 
vozidle jsou instalovány zkušební figuríny 
vybavené senzory, z jejichž údaje se vyhodnocují 
a přenášejí na možná poranění jednotlivých částí 
lidského těla. Rizika poranění se bodově hodnotí 
a výsledek určuje celkovou míru bezpečnosti 

1313

a výsledek určuje celkovou míru bezpečnosti 
konkrétního automobilu. 
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BEZPEČNOSTPASIVNÍ

AKTIVNÍ
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BEZPEČNOSTPASIVNÍ

AKTIVNÍ
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BEZPEČNOSTPASIVNÍ

AKTIVNÍ
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BEZPEČNOSTPASIVNÍ

AKTIVNÍ Aktivní bezpečnost je soubor takových opatření, které přispívají 
k odvrácení nehody, nebo které umožňují řidiči předejít 
havarijním situacím vedoucím k poranění. Mezi nejdůležitější 
prvky pasivní bezpečnosti patří:

Přístrojová deska, volant, ovládací pedály musí zabezpečit snadnou ovladatelnost všech funkcí 
v operačním dosahu končetin řidiče, bez změny polohy jeho trupu. To vyžaduje ergonometrické  
uspořádání seřízením polohy sedačky a volantu. Údaje nutné pro rozhodování a informace o 
jízdě a o funkci skupin automobilu musí být čitelné bez zrcadlení. 

Zpětná zrcátka musí vyhovovat předpisu, který stanoví velikost zrcadlové plochy a seřiditelnost 
zevnitř vozidla.

Světlomety a vnitřní osvětlení, stírače a ostřikovače. Účinné a seřiditelné. 

1717

Světlomety a vnitřní osvětlení, stírače a ostřikovače. Účinné a seřiditelné. 

Výhled řidiče, bez zamlžování a zamrzání skel. 

Brzdový systém, protiblokovací soustava ABS, elektronické rozdělení brzdné síly EBD, 
protiskluzová soustava při rozjezdu ASR 

Motor s výkonovou rezervou, umožňující dynamickým manévrem předejít hrozícímu nebezpečí 
(např. při předjíždění).

Jízdní vlastnosti vozidla jsou ovlivněny podvozkem, řízením, odpružením, tlumiči a 
pneumatikami. Dnes i elektronickým stabilizačním systémem ESP.
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Přepravovaný

výkon

• Hmotnosti (užitečná, pohotovostní)

 Počet přepravovaných osob, objemu

Zatížení náprav, poloha těžiště

 Spolehlivost

 Spotřeba paliva - způsob jízdy

- řazení
 Min. jízdní odpory - valení

- aerodynam.
- setrvačnosti
- stoupání

 Hnací charakteristika
 Dynamická charakteristika

max. rychlost, stoupavost, akcelerace
• Omezení adhezí, aquaplaning
• Brzdné vlastnosti - rozdělení brzd. sil

- max. zpomalení
•Stabilita v zatáčce, v přímém směru

Provozní 
náklady

Dynamika

Směrová 
stabilita
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•Stabilita v zatáčce, v přímém směru
•Kamova adhezní kružnice
ABS, ASR, ESP
•Jízdní pohodlí, vibrace

Vnitřní hluk, psychoakustika

Estetika

•Pasivní

Aktivní

•Výroba
•Provoz - emise výfukových plynů

-vnější hlučnost
•Recyklace

•Uplatnění na trhu
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VÝROBA

PROVOZ

RECYKLACE

Automobily ve všech fázích svého života (výroba, užití, likvidace) působí na životní prostředí 
stejně negativně jako ostatní druhy průmyslové činnosti. 

Hledají se proto komplexní přístupy k minimalizaci negativních dopadů silniční dopravy na 
životní prostředí působením všech  účastníků:

společnost (stát) ošetřuje silnice, předkládá zákony na zpřísňování limitů škodlivin, vyhláškami 
a značením reguluje provoz na silnicích

výrobce zlepšuje ekologičnost  výrobku, zavádí ohleduplné výrobní procesy (minimum 

1919

výrobce zlepšuje ekologičnost  výrobku, zavádí ohleduplné výrobní procesy (minimum 
rozpouštědel, absence freonů a asbestových materiálů), snižuje energetickou náročnost 
výroby a používá recyklovatelné materiály

uživatel racionalizuje přepravu a dodržuje předpisy.
___________________________________________

Automobil ovlivňuje životní prostředí v těchto oblastech:

• Výroba

• Provoz

• Recyklace
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VÝROBA

PROVOZ

RECYKLACE

Výroba v moderních automobilkách je realizována v uzavřeném cyklu, z kterého by 
neměly unikat do okolí (vzduchem ani vodou) žádné škodliviny. 

Problémem zůstávají skládky odpadních sedimentů z odlučovačů a čističek. Proto je 
důležité množství těchto odpadů snižovat vhodně volenými výrobními pochody, které 
jsou ohleduplné k životnímu prostředí. 

2020

Jedná se o technologie nenáročné na:

•chemické procesy (barvení sinterováním, nebo použití vodou ředitelných barev, 
absence freonu v chladících zařízeních,  absence asbestu u třecích a těsnících 
materiálů).

•spotřebu elektrické energie. Úspora elektrické energie se promítne v úspoře její výroby 
a tím menší produkci CO2.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVÝROBA

PROVOZ

RECYKLACE

V provozu automobil ovlivňuje životní prostředí:

•škodlivými emisemi ve výfukových 
plynech 

•hlukovými emisemi

•výpary paliv a úniků olejů
_________________________________
________

Vývoj předpisů pro emise škodlivin ve výfukových plynech pro nákladní automobily 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVÝROBA

PROVOZ

RECYKLACE

Vývoj předpisů pro emise škodlivin ve výfukových plynech pro osobní automobily 

Tier Date CO HC HC+NOx NOx PM

Diesel

Euro 3 2000.01 0.64 - 0.56 0.50 0.05

Euro 4 2005.01 0.50 - 0.30 0.25 0.025

Euro 5‡ 2009.09b 0.50 - 0.23 0.18 0.005

Euro 6‡ 2014.09 0.50 - 0.17 0.08 0.005

EU emisní limity pro osobní 
automobily (kategorie 
vozidel M1*), g/km

2222

Euro 6‡ 2014.09 0.50 - 0.17 0.08 0.005

Petrol (Gasoline)

Euro 3 2000.01 2.30 0.20 - 0.15 -

Euro 4 2005.01 1.0 0.10 - 0.08 -

Euro 5‡ 2009.09b 1.0 0.10c - 0.06 0.005d

Euro 6‡ 2014.09 1.0 0.10c - 0.06 0.005d

* At the Euro 1..4 stages, passenger vehicles > 2,500 kg were type approved as Category N1 vehicles
† Values in brackets are conformity of production (COP) limits
‡ Proposed
a - until 1999.09.30 (after that date DI engines must meet the IDI limits)
b - 2010.09 for vehicles > 2,500 kg
c - and NMHC = 0.068 g/km
d - applicable only to vehicles using DI engines 

Limity: Limity: 

EU EU 

California California -- LEV II, ULEV  LEV II, ULEV  

USA EPA USA EPA --Tier 1, 2Tier 1, 2

neporovnatelné  pro neporovnatelné  pro 
odlišnost jízdních cyklůodlišnost jízdních cyklů
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVÝROBA

PROVOZ

RECYKLACE

Trvání   
(s)

Délka    
(km)

Rychlost  
F (km/h)

Rychlost   
Max 

(km/h)

Zahřátí     
/     

váh.fak.
Typ      

cyklů

1180 11,0 33,6 120 ne / ne
EU           

NEDC

Porovnání jízdních cyklů

Škodliviny výfukových plynů

2323

NEDC

1874 17,8 34,1 90
ano / 
ano

USA     
FTP-75

660 4,2 22,7 70
ano / 
ano

Japonsko  
10.15
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVÝROBA

PROVOZ

RECYKLACE
Škodliviny výfukových plynů

2424

PRACOVIŠTĚ  EMISNÍ VÁLCOVÉ  BRZDY TU  v LIBERECI
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVÝROBA

PROVOZ

RECYKLACE Škodliviny výfukových plynů

2525

Emisní pracoviště  TUL v reálu
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVÝROBA

PROVOZ

RECYKLACE Hlukové emise automobilu vyzařované do okolí, tzv. vnější 
hlučnost, je omezena hladinou akustického tlaku v dB(A)

Metodika měření dle normy ISO 362 -
průjezdový test automobilu najíždějícího do 
měřícího úseku na určitý zařazený převodový 
stupeň na ¾ polohu plynového pedálu. Na 
prahu měřícího úseku řidič plně sešlápne 

262007/2008 26

prahu měřícího úseku řidič plně sešlápne 
plynový pedál a vozidlo akceleruje kolem 
mikrofonů vzdálených 7,5 m od podélné osy 
vozidla.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVÝROBA

PROVOZ

RECYKLACE Hlukové emise – zákonné limity

1988
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVÝROBA

PROVOZ

RECYKLACE Recyklace (recycling) znamená vrácení spotřebovaného 
produktu zpět do výrobního procesu. 

Automobily se po vyčerpání životnosti a provozuschopnosti likvidují recyklací, tak aby 
vzniklo co nejméně neupotřebitelného odpadu. Požaduje se, aby  co největší množství 
materiálu bylo využito k druhotnému využití v další výrobě (kovy, drcené plasty, …).

Recyklace autovraku je upravena směrnicí EU pod názvem 2000/53/ES. 

2828

Recyklace autovraku je upravena směrnicí EU pod názvem 2000/53/ES. 

Cílem této směrnice je harmonizovat vnitrostátní opatření členských zemí EU týkající se 
vyřazených vozidel, aby se na prvním místě minimalizoval vliv těchto vozidel na životní 
prostřední a tím se přispělo k ochraně, zachování a zlepšení jakosti životního prostřední a 
k úsporám energie. 

Výrobci jsou povinni přizpůsobit konstrukci vozidel z hlediska demontáže, recyklování a 
zhodnocování. 

Vznik sběrných a zpracovatelských center, která vydávají certifikát o likvidaci vozu, který 
je podmínkou pro odhlášení vozidel z registru.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVÝROBA

PROVOZ

RECYKLACE
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VÝROBA

PROVOZ

RECYKLACE

Postup likvidace autovraku

Odpadní oleje
Návratnost po regeneraci 50% - 2010

Akumulátory
Návratnost odpadů 30% - 2010

3030

Návratnost odpadů 30% - 2010

Katalyzátory
Zdrojem získávání ušlechtilých kovů 
(Pt, Rd, Ni, Cr)

Pneumatiky
Spalování, výhledově granulát

Plasty
Označování kody, třídění, recyklace 

investičně náročná
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Přepravovaný

výkon

• Hmotnosti (užitečná, pohotovostní)

 Počet přepravovaných osob, objemu

Zatížení náprav, poloha těžiště

 Spolehlivost

 Spotřeba paliva - způsob jízdy

- řazení
 Min. jízdní odpory - valení

- aerodynam.
- setrvačnosti
- stoupání

 Hnací charakteristika
 Dynamická charakteristika

max. rychlost, stoupavost, akcelerace
• Omezení adhezí, aquaplaning
• Brzdné vlastnosti - rozdělení brzd. sil

- max. zpomalení
•Stabilita v zatáčce, v přímém směru

Provozní 
náklady

Dynamika

Směrová 
stabilita
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•Stabilita v zatáčce, v přímém směru
•Kamova adhezní kružnice
ABS, ASR, ESP
•Jízdní pohodlí, vibrace

Vnitřní hluk, psychoakustika

Estetika

•Pasivní

Aktivní

•Výroba
•Provoz - emise výfukových plynů

-vnější hlučnost
•Recyklace

•Uplatnění na trhu

Výrobní náklady

stabilita

Komfort

Bezpečnost

Zisk
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B

A

Životní prostředí
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VÝROBCEUPLATŇENÍ NA TRHU

VÝROBNÍ NÁKLADY

Cílem jakékoliv výroby (tedy i automobilů) je dosažení zisku Na výši zisku se podílí 
prioritně tyto dva faktory:

vlastnosti automobilu o které je na trhu zájem, které oslovují zákazníky. 

nízké výrobní náklady

Oba faktory jsou důležité. Nestačí zdaleka jen nízké výrobní náklady automobilu o který 
není na trhu zájem (zisk vzniká až po uskutečněném prodeji). V konkurenčním prostředí 
automobilka vyrábí obvykle široký sortiment výrobků v různých cenových relacích se 

3232

automobilka vyrábí obvykle široký sortiment výrobků v různých cenových relacích se 
stále častějšími a rychlejšími inovacemi. 

Pojetí inovací (nových vlastností) automobilů v tržně orientovaném prostředí může být 
odlišné. Jedni tvrdí, že je zapotřebí v první řadě inovovat a pak prodávat. Druzí oponují, 
že sebelepší inovace na trhu neprorazí, pokud neosloví zákazníka. Nejdůležitější a pro 
některé i nejtěžší je přijmout fakt, že zákazník rozhoduje o všem a jeho přání je 
absolutně rozhodující.
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