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Abstrakt 

 
Bakalářská práce popisuje implementaci Start&Stop systému a jeho využití v osobních 

vozidlech se zážehovým motorem. Rozvádí důvody používání tohoto systému a technicky 
popisuje základní prvky. Uvádí různá provedení systémů, jejich výhody a nevýhody, jak 
z hlediska vlivu na jízdu vozidla, tak z hlediska komfortu jízdy a bezpečnosti, především 
v městském prostředí.  
 

Klíčová slova 

 
start, stop, startér, SISS, ISG, zážehový motor, generátor, konventor, emise 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

My bachelor work describes a system implementation Start&Stop and its usage in  
passenger cars  with gas engine. The work details reasons for the usage of this system and 
technically describes the basic elements. It shows different constructions of the systems, 
their advantages and disadvantages, both from the point of the influence over the car 
movement and in terms of  the motoring comfort and  the safety of running, especially in  
the urban environment.  
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1. ÚVOD 

Systém Stop&Start (Obr. 1.1) je zařízení, které automaticky vypíná spalovací motor 
vozidla při zastavení nebo delším stání vozidla na křižovatce, čí v koloně vozidel. Hlavní 
výhodou a prioritou tohoto systému je snížení spotřeby paliva a s tím související snížení 
emisních hodnot výfukových plynů. Celý systém pracuje automaticky bez jakéhokoli zásahu 
řidiče vozidla. Řidič provádí běžné úkony při řízení vozidla a systém se postará o automatické 
vypnutí a následně i nastartování spalovacího motoru. 

V dnešní době masivního používání osobních vozidel se spalovacím motorem, je velký 
důraz kladen na emisní hodnoty. Tento problém se hlavně týká velkých měst, kde 
automobilová doprava hraje hlavní roli v přepravě osob. Z tohoto důvodu a z důvodu stále 
rostoucí ceny pohonných hmot je poměrně velký zájem všech výrobců vozidel dodávat na trh 
buď  vozidla s nízkou spotřebou pohonných hmot, nebo varianty pro úsporu spotřeby paliva. 
Právě jednou z možností jsou hybridní vozidla s kombinací spalovacího motoru a 
elektromotoru nebo právě systém Stop&Start. 

Cílem této bakalářské práce je vypracovat technický popis systému Stop&Start u vozidel 
se zážehovým motorem, jeho konstrukční řešení a varianty jeho použití. Dále pak zhodnotit 
jeho výhody či nevýhody oproti běžným spalovacím motorům. Posoudit výhody jízdního 
cyklu v městském prostředí, jízdní komfort a ekonomickou stránku celého systému. 

 

 

 

 
 
 

Obr. 1.1 – Zobrazení zapnutého 
systému Stop&Start Audi A5 [ 1 ] 
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2. HISTORIE SYSTÉMU Stop&Start A JEHO PRVNÍ VARIANTY 

První pokusy se systémem automatického vypnutí vznětového spalovacího motoru a 
jeho opětovného nastartovaní byly už v roce 1980, kdy automobilka Volkswagen vyvinula 
vozidlo s označením VW Polo Mark II, Typ 86c (Obr. 2.1), označované také jako Formel E, kde 
E označovalo funkci Economy. Model byl osazen přeplňovaným dvouválcovým dieselovým 
motorem o obsahu 1272 ccm.  

 

 

Také automobilka Fiat společně s firmou Bosch vyvíjí v roce 1980 model Fiat Regata ES 
(Obr. 2.2).  Model Regata ES byl vybaven zážehovým motorem o objemu 1301 ccm 
s ventilovým rozvodem OHC. Tento motor disponoval výkonem 47,8 kW při 5800 ot/min. 
Model obsahoval spádový karburátor Weber 30/32 DMTR 81/250 s uzavíráním přívodu 
paliva při nuceném běhu naprázdno a s termostaticky řízeným vstupem vzduchu. Tento typ 
motoru byl stejný jako u typu 70, navíc obsahoval elektronické zapalování Marelli Digiplex.  

 

 

Obr. 2.1 – VW Polo Mark II [ 2 ] 

Obr. 2.2 – Fiat Regata ES [ 3 ] 
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Model ES se od klasického typu 70 liší asi o 17% nižší spotřebou paliva v městském 
provozu. Kromě upraveného snížení součinitele odporu vzduchu, odstupňování převodů, 
mají na snížení spotřeby paliva vliv ještě dvě zařízení. První je uzavření dodávky paliva ke 
karburátoru při nuceném běhu naprázdno. Nucený běh naprázdno znamená uvolněný 
plynový pedál a motor, který se točí rychleji než normálními otáčkami běhu naprázdno. 
Elektronická řídicí jednotka je spojena s čidlem polohy plynového pedálu s čidlem otáček na 
setrvačníku motoru a ovládá elektromagnetický ventil uzavírající přívod paliva. Aby nebyla 
jízda v těchto podmínkách trhavá, obnovuje se přívod paliva při otáčkách poněkud  vyšších, 
než  jsou  otáčky  běhu naprázdno, kdy již brzdný účinek motoru není tak výrazný. 

Druhým zařízením snižujícím spotřebu paliva je City-matic (Obr. 2.3), vlastní 
patentovaná obdoba zařízení Stop&Start, používaného některými vozy jiných značek. 
Uplatňuje se zejména v městském provozu, v němž podle nejnovějších rozborů připadá z 
každé hodiny dvacet minut na čekání před světelnými signály, popřípadě stání z jiných příčin. 
Běží-li při tom motor, spotřebovává zcela zbytečně palivo, byť jen během naprázdno. Za 
těchto podmínek zařízení City-matic samočinně vypíná a opět spouští motor. Pokud se vůz 
nepohybuje, řadicí páka je v neutrální poloze, pedál spojky je uvolněn a motor je ohřátý na 
normální provozní teplotu, toto zařízení jej vypne již po dvou sekundách čekání. Je vybaveno 
dvěma kontrolkami na palubní desce, z nichž první svítí nepřerušovaně, je-li zařízení v 
činnosti a přerušovaně, dosáhl-li motor provozní teploty. Druhá kontrolka signalizuje vypnutí 
motoru tímto zařízením, nesvítí však, zastaví-li se motor z jiných důvodů. Sešlápne-li řidič 
pedál spojky, aby zařadil rychlostní stupeň, zařízení samočinně motor opět nastartuje. Podle 
údajů výrobce uspoří City-matic průměrně asi 10 % paliva, ve zvlášť nepříznivých 
podmínkách až 20 %. Spotřebou 7,4 l/100 km v městském provozu podle cyklu ECE15 patří 
Regata ES k nejúspornějším ve své třídě a vyrovná se mnohem menším vozům. Zvláštním 
spínačem může řidič City-matic vypnout. 

 

 

1 – elektronická řídící jednotka 
2 – akumulátor 
3 – spínací skříňka 
4 – čidlo rychlosti 
5 – kontrolka stojícího motoru 
6 – kontrolka činnosti City-matic 
7 – tlačítkový spínač pro zařízení City-matic 
8 – čidlo teploty chladicí kapaliny 
9 – startér 
10 – elektronická řídící jednotka zapalování  
        Marelli  Digiplex 

 

Obr. 2.3 – Systém City-matic [ 4 ] 
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Doplňkem obou těchto zařízení je ekonoměr, udávající okamžitou spotřebu paliva při 
každém zařazeném rychlostním stupni, spojený s indikátorem řazení vyššího stupně. Ovládá 
je elektronická řídicí jednotka, do jejíž paměti jsou uloženy údaje optimálního provozního 
režimu motoru, s nimiž neustále srovnává skutečné hodnoty otáček a podtlaku v sacím 
potrubí. Kdykoli se nastavené a snímané hodnoty neshodují a požadovaného výkonu lze 
dosáhnout i při zařazeném vyšším rychlostním stupni, indikátor řazení se rozsvítí. 

Od roku 1990 se automobilka Volkswagen pokouší využít systém Stop&Start i ve svém 
modelu Golf Ecomatic (Obr. 2.4) a v roce 1994 v modelu Lupo 3L, který obsahoval stejný 
motor a elektroniku jako vůz Audi A2 3L. 

 

 

Vůz VW Lupo 3L byl vybaven 1,2 litrovým vznětovým motorem s 3 válci a 
turbodmychadlem o výkonu 61 koní a kroutícím momentem 140 Nm. Díky použitým 
materiálům jako je slitina hliníku a hořčíku byla dosažená hmotnost vozu jen 830 kg. To vše 
ve spojení se systémem Stop&Start a použitím nízkého valivého odporu pneumatik dosáhla 
spotřeba v městském provozu jen 3 l paliva na 100 kilometrů. Také byl vyvinut prototyp 
s označením 1L, tem měl dokázat schopnost automobilky vyvinout vozidlo se spotřebou 
pouze 1 litru paliva na 100 kilometrů. Model se však nikdy nedostal do sériové výroby. 

Teprve v roce 2006 přichází inovace celého systému Stop&Start. Především automobilky 
Citroen a BMW začínají používat tento systém úspory paliva ve svých vozidlech. Celý systém 
se začíná více prosazovat i u jiných výrobců vozidel. V současné době se systém Stop&Start 
masivně rozvíjí a inovuje podle druhu paliva, velikosti vozu a technologie automobilky. 

Jedním z největších dodavatelů jsou firmy Bosch a Valeo, které dodávají celé systémy, 
jak z hlediska elektronické komunikace, tak z hlediska mechanických částí celého systému. 

Obr. 2.4 – VW Golf Ecomatic [ 5 ] 
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3. FUNKCE SYSTÉMU Stop&Start 

Systém Stop&Start pracuje zcela automaticky bez jakéhokoli zásahu řidiče. Řidič dělá 
stejné postupy jako během normální jízdy. Celý systém Stop&Start je řízen speciální řídicí 
jednotkou upravenou pro tento systém. Automatický systém Stop&Start se dá samozřejmě 
zcela vypnout tlačítkem umístěným na palubní desce vozidla. Funkci celého systému 
signalizuje kontrolka na palubním displeji (Obr. 3.1), která hlásí, zda je systém Stop&Start 
v činnosti či není. 

 

 

Při zapnutém systému Stop&Start je jeho funkce následovná. Řidič přijíždí s vozidlem ke 
křižovatce, kde svítí červená, nebo dojíždí ke stojící koloně vozidel. V tom okamžiku řidič 
začne zpomalovat, pouští plynový pedál a začíná přibrzďovat pomocí brzdového pedálu. 
V tom samém okamžiku začne řidič sešlapovat spojkový pedál a vyřazuje rychlost pomocí 
řadicí páky do polohy N (neutrál). Při dosažení všech těchto podmínek je motor automaticky 
vypnut a nespaluje žádné palivo. K tomu, aby došlo k vypnutí spalovacího motoru, musí být 
splněny ještě další podmínky. To vše zabezpečují elektronická čidla. Ta kontrolují a ověřují, 
zda je možno spalovací motor vypnout, nebo následné opět automaticky nastartovat. Tato 
elektronika a podmínky nutné k správné funkci systému budou podrobněji popsána v další 
kapitole. 

Ve chvíli, kdy je motor automaticky vypnut a řidič čeká, až mu na křižovatce naskočí 
zelená nebo až se kolona vozidel znovu rozjede, je motor v nečinnosti. K jeho opětovnému 
automatickému nastartování dochází při sešlápnutí spojkového pedálu. V chvíli, kdy se 
chystá řidič rozjet a řadí první rychlostní stupeň, je vozidlo během okamžiku nastartováno a 
řidič může pokračovat v jízdě.  Celý tento postup je zobrazen níže (Obr. 3.2).      

 

 

 

Obr. 3.1 – Zapnutý systém Stop&Start [ 6 ]  
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Zde byl popsán obecný princip funkce systému Stop&Start a jako jednoduchá varianta. 
Tato funkce systému Stop&Start se však může lišit podle typu motoru a podle technologie 
výrobce. Nepracuje samostatně, ale většinou spolupracuje s ostatními systémy ve vozidle. Je 
jednou z částí systému pro úsporu paliva a snižování emisních hodnot CO2. V dalších 
kapitolách budou popsány jednotlivé systémy od většiny světových automobilek, které se 
tímto systémem zabývají a implementují ho do svých modelových řad vozidel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 – Stop&Start [ 7 ]  
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4. SCHÉMA CELÉHO SYSTÉMU Stop&Start 

Celý systém Stop&Start (Obr. 4.1) je složen ze dvou větví. První, označená žlutou barvou, 
je napájení celého systému 12 V od akumulátoru vozidla. Pro funkci systému Stop&Start je 
nutný rozvod napětí 12 V z DC/DC konventoru, který řídí celý napájecí systém. Vše začíná od 
generátoru, který je oproti standardním vozům daleko účinnější a obsahuje systém brzdné 
rekuperace energie. To znamená, že využívá celé škály otáček i brzdné energie pro výrobu 
dostatečného napětí potřebného k dobíjení akumulátoru vozu. Odtud přes již zmíněný 
DC/DC konventor je rozvodem napájen celý elektronický systém vozu. Funkce DC/DC 
konventoru je taková, že převádí hodnotu napětí z generátoru na hodnotu potřebnou pro 
dobíjení akumulátoru a hodnotu napětí potřebnou pro ostatní elektroniku. 

 

 

Napájecí větev je propojena přes DC/DC konventor k ukazateli na palubní desce, kde je 
signalizován stav celého systému a také je odtud přivedeno potřebné napětí ke startéru 
vozu. 

Obr. 4.1 – Schéma systému Stop&Start od firmy BOSCH  
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Systém Stop&Start obsahuje také druhou, zelenou větev, která slouží ke komunikaci 
celého systému navzájem. Jde zde především k docílení správné a bezchybné funkce celého 
systému Stop&Start. 

Hlavním a nejdůležitějším prvkem celého systému Stop&Start je řídicí jednotka vozu 
s upraveným softwarem pro funkci tohoto systému. Řídicí jednotka dostává veškeré 
informace od ostatních prvků ve vozidle. Důležitou částí je elektronický senzor akumulátoru. 
Ten slouží ke sledování stavu úrovně nabití akumulátoru. Pro dosažení správné funkce 
celého systému Stop&Start musí být akumulátor nabit na více než 75% své maximální 
kapacity. Dále komunikační větev obsahuje snímač generátoru pro dosažení dokonalého a 
potřebného napětí k dobíjení akumulátoru. Nezbytným prvkem v komunikační větvi je i 
senzor polohy klikové hřídele. Ten vyhodnocuje, v jaké pozici se nachází kliková hřídel, a 
dává informace řídící jednotce, v jakém okamžiku má vstříknout palivo pro dosažení 
plynulého nastartování zážehového spalovacího motoru. K nastartování spalovacího motoru 
dochází pomocí startéru, který je také zapojen do komunikační větve. V okamžiku, kdy 
dostane signál od řídicí jednotky, musí provést bezchybné nastartování motoru. 

Komunikační větev obsahuje také senzor teploty chladicí kapaliny. Spalovací motor musí 
mít provozní teplotu pro dodržení podmínek bezpečného nastartování spalovacího motoru. 
Dalším elektronickým prvkem zapojeným do komunikační větve je senzor rychlosti kola. Ten 
vyhodnocuje okamžik, kdy je vozidlo v klidu a nedochází k jeho pohybu. Nezbytnou součástí 
je také senzor polohy neutrálu. Celý systém je nefunkční, pokud není pozice řadicí páky 
v poloze N. Dalším důležitým prvkem z hlediska bezpečnosti je senzor dostatečného podtlaku 
v posilovači brzd. Pokud není dosaženo dostatečného podtlaku, elektronika nedovolí vypnutí 
motoru z důvodu zhoršení brzdného účinku.  

Nesmíme zapomenout na senzor spojkového pedálu. Při sešlápnutí spojkového pedálu 
je opět nastartován spalovací motor. Senzor vyhodnotí sešlápnutí, posílá signál řídicí 
jednotce a ta dále startéru, který spalovací motor nastartuje. Typ systému Stop&Start se 
může lišit podle výrobce a typu elektroniky ve vozidle.   
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5. PROVOZNÍ VLASTNOSTI 

Jedná se o vlastnosti, které musí být dodrženy pro správnou funkci systému. Tyto 
vlastnosti se mohou lišit vlastním provedením každé automobilky, i modelem, ve kterém je 
tento systém implementován. Je zde popsáno základní pravidlo, které předepisuje určité 
podmínky, které by měly být dodrženy u systému Stop&Start. 

5.1. Podmínky pro zastavení motoru 

Musí být splněny všechny tyto podmínky. 
 

Řidič:      Ostatní podmínky: 
–  řadicí páka v poloze N (neutrál)  –  motor a provozní kapaliny v provozní 
    a spojkový pedál uvolněn (Obr. 5.1)     teplotě 

–  dostatečný podtlak v posilovači brzd 
–  dostatečně nabitá baterie (Obr. 5.2) 
–  diagnostický systém nehlásí žádné chyby 
–  klimatizace běží v rozmezí Eko módu 
–  vůz musí stát a veškeré dveře mít zavřené 
–  systém Stop&Start funguje v teplotním 

rozmezí -15 až +75 °C s vypnutou klimatizací a 
v teplotním rozmezí 3 až 25 °C se zapnutou 
klimatizací 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 – Zastavení vozidla [ 8 ] 

Obr. 5.2 – Kontrola stavu akumulátoru [ 8 ] 
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5.2. Podmínky pro nastartování motoru 

Musí bít splněna alespoň jedna podmínka 
 

Řidič:      Ostatní podmínky: 
–  spojkový pedál musí být sešlápnut  – nedostatečný podtlak v posilovači brzd a nebo 
    (Obr. 5.3)                                                             nedostatečně nabitá baterie 

–  pohyb vozu je detekován 
–  snížený výkon klimatizace  

 

 

 

 

 

 

5.3. Manuální vypnutí 

V případě potřeby, tj. v případě, že se začnou mlžit okna a je potřeba spustit klimatizaci, 
která při vypnutém motoru neběží, lze provést tyto úkony: 

• sešlápnout spojkový pedál a tím opět nastartovat motor a spustit klimatizaci 

• vypnout Stop&Start systém pomocí spínače a tím umožnit permanentní běh 
klimatizace, např. pro odmlžování  (Obr. 5.4) 

 
 

Obr. 5.3 – Sešlápnutí spojkového pedálu [ 8 ] 

Obr. 5.4 – Tlačítko pro deaktivaci 
systému Stop&Start [ 1 ] 
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6. SYSTÉM Stop&Start OD FIRMY BOSCH 

Firma Bosch je jedním z největších dodavatelů celého systému Stop&Start pro většinu 
automobilek, které tento systém implementují do svých modelových řad vozidel. Bosch začal 
masivně vyrábět a dodávat technologii Stop&Start již od roku 2007 (Obr. 6.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Řídicí jednotka 

Dnes je již řídicí jednotka nezbytnou součástí každého vozidla. Všechny systémy ve 
vozidle jsou řízeny a ovlivňovány touto řídicí jednotkou. Ta řídí celý průběh činnosti 
spalovacího motoru, ale také ostatní elektronické prvky ve vozidle a je centrálním mozkem 
celého vozidla. Všechny informace získává z nespočtu senzorů a čidel rozmístěných po celém 
vozidle. Vyhodnocené informace prezentuje řidiči vozidla na palubním displeji přes palubní 
počítač nebo automaticky ovlivňuje ostatní prvky ve voze. To vše pro komfort a bezpečnost 
posádky vozidla. Řídicí jednotka systému Stop&Start (Obr. 6.2) je klasická jednotka, která je 
pouze navíc vybavena softwarem pro správný chod a řízení tohoto systému. 

 
 

Obr. 6.1 – Komponenty firmy BOSCH [ 8 ] 

Obr. 6.2 – Řídicí jednotka BOSCH s funkcí Stop & Start [ 8 ] 
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6.2. Stop&Start startér 

Jedním ze základních prvků celého systému od firmy Bosch je Smart Starter Motor (Obr. 
6.3). Smart Starter Motor používaný u systému Stop&Start musí vydržet daleko větší počet 
startů spalovacího motoru než běžný startér. Startér je vybaven kvalitnějším 
elektromotorem pro dosažení většího točivého momentu. Přenos točivého momentu 
z výstupní hřídele elektromotoru je pro dosažení většího točivého momentu na setrvačníku a 
pro dosažení tiššího chodu veden přes převod v samotném těle startéru. To vše dohromady 
zaručuje tiché a bezproblémové nastartování spalovacího motoru během okamžiku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 

 

6.3. Generátor 

Pro dosažení potřebného napětí je ve vozidlech generátor (Obr. 6.4), který dodává 
potřebné napětí pro akumulátor a také dostatečně pokrývá spotřebu energie celého 
elektronického systému vozidla. Z hlediska nutnosti velké spotřeby energie pro start vozu 
musí generátor zaručit spolehlivé dobíjení akumulátoru a zásobení celého systému napětím 
při každých otáčkách spalovacího motoru. Proto je tento generátor vybaven funkcí 
rekuperace brzdné energie. Toho se využívá hlavně při jízdě bez plynu při samotném 
zpomalování generátoru. 

Obr. 6.3 – BOSCH Smart Starter Motor  [ 8 ] 

Obr. 6.4 – BOSCH Generátor [ 8 ] 
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6.4. Senzor pro sledování stavu akumulátoru 

Dalším prvkem celého systému je senzor pro sledování stavu akumulátoru EBS – 
Electronic battery sensor (Obr. 6.5). EBS je připojen k plusovému kontaktu akumulátoru. 
Kontroluje hodnotu stavu nabití akumulátoru a tyto hodnoty zpracovává a posílá 
k vyhodnocení řídicí jednotce vozidla. Senzor slouží především k tomu, aby bylo zaručeno 
bezproblémové opětovné nastartování vozu. V případě, že vozidlo přijíždí ke křižovatce a 
zastavuje na červenou, je motor automaticky vypnut jen v tom případě, že stav akumulátoru 
neklesne pod 75% své kapacity. Tato hodnota je důležitá z hlediska funkce ostatních 
elektronických systémů ve vozidle, které během stání na křižovatce s vypnutým motorem 
musí fungovat. Jestliže během stání vozidla s vypnutým motorem dojde k poklesu energie, 
senzor tento stav vyhodnotí a vozidlo je opět automaticky nastartováno, aby nedošlo 
k výpadku některých důležitých elektronických prvků vozu. 

 

6.5. DC/DC konventor 12V 

Pro rozvod napětí 12V v celém systému Stop&Start ve voze je důležitým prvkem DC/DC 
konventor 12V (Obr. 6.6). Toto zařízení slouží především pro řízení chodu napětí v celém 
systému a hlídá jeho velikost, aby nedošlo k přetížení nebo naopak k nedostatečné hodnotě 
napětí v některé z větví celého systému. Převádí hodnotu velikosti napětí potřebného 
k dobíjení akumulátoru vozu. Hlídá hodnotu vstupního napětí do akumulátoru, aby nedošlo 
k přetížení. Hodnotu nejen hlídá, ale i usměrňuje, aby byl akumulátor nabíjen stejnou 
velikostí napětí po celou dobu. Generátor dodává nepravidelně velké napětí, to je způsobeno 
nepravidelností otáček generátorového vinutí, které je závislé na otáčkách motoru. DC/DC 
konventor 12V upravuje velikost napětí potřebné pro startér k bezchybnému a rychlému 
nastartování vozu.  

 

Obr. 6.5 – BOSCH Electronic battery sensor [ 8 ] 
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6.6. Ostatní prvky systému Bosch Stop&Start 

Jak už bylo zmíněno, firma Bosch je dodavatelem celého systému Stop&Start. Ostatní 
prvky, které jsou nutné pro správnou funkci celého systému Stop&Start, se liší dle 
technologie a typu vozu, ve kterém je celý tento systém implementován.  Jako další prvky lze 
uvést senzory pro kontrolu úplného zastavení kol vozidel (Obr. 6.7). Tyto senzory zaručí, že 
se spalovací motor zastaví až v okamžiku, kdy jsou vozová kola úplně zastavena a vozidlo 
stojí. Senzor není využíván pouze ke kontrole otáček kol, ale také je využíván pro funkci 
systému ABS, ESP. Také nesmíme zapomenout na senzor polohy neutrálu. Ten kontroluje 
polohu řadicí páky. Jednou z podmínek zastavení motoru je vyřazení rychlostního stupně a 
poloha řadicí páky v pozici neutrál. Vozidla se systémem Stop&Start mohou mít i víc 
elektronických kontrol celého systému, které zaručují vypnutí spalovacího motoru za 
podmínek jeho následného automatického nastartování. 

 

V systému Stop&Start bývá zpravidla kontrola stavu celé brzdové soustavy. Čidlo je 
umístěno na hlavním brzdovém válci, popřípadě na posilovači brzd, kde je kontrolován 
dostatečný podtlak, který slouží jako pomocná brzdná síla na hlavním brzdovém válci. Vše je 
propojeno s řídicí jednotkou motoru, která zpracovává veškeré informace ze všech 
bezpečnostních čidel v celém systému Stop&Start a tím umožní nebo naopak neumožní 
automatické vypnutí spalovacího motoru.  

Obr. 6.6 – BOSCH DC/DC 
konventor 12V [ 8 ] 

Obr. 6.7 – BOSCH senzor otáček kola [ 8 ] 
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7. BOSCH DI-MOTRONIC 

DI-Motronic je systém vstřikování paliva přímo do válce (Obr. 7.1) u zážehových 
spalovacích motorů. Tento systém společně se systémem Stop&Start snižuje dobu 
potřebnou pro nastartování vozu asi o 50%. Vstřikování paliva u zážehových motorů je 
podstatně jiné než celý systém u motorů vznětových. Rapidní rozdíl je již v systému 
startování zážehového spalovacího motoru, kdy je využito jak startéru, tak předstřiku a 
současného zažehnutí směsi paliva. To zrychluje celkové nastartování zážehového 
spalovacího motoru.  

 

 

7.1. Funkce DI-Motronic 

Funkce DI-Motronic je vysokotlaké vstřikování paliva o tlaku až 200 bar během první 
fáze. K vytvoření potřebného tlaku je v systému umístěno vysokotlaké čerpadlo (Obr. 7.2). To 
je schopno vytvořit dostatečně velký tlak potřebný ke správnému chodu systému. Čerpadlo 
je připojeno a poháněno pomocí vačkové hřídele umístěné v hlavě spalovacího motoru. Tím 
je docílen správný chod vysokotlakého čerpadla. Vysokotlaké čerpadlo je rovněž připojeno 
k řídicí jednotce vozidla, ta kontroluje správnou funkci čerpadla, dodávaný tlak a množství 
paliva. 

Obr. 7.1 – Přímé vstřikování paliva [ 8 ] 
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Pro kontrolu dostatečně velkého tlaku je v dávkovači paliva umístěn tlakový senzor. Ten 
je rovněž spojen s řídicí jednotkou vozu a přes řídicí jednotku komunikuje s vysokotlakým 
čerpadlem a dodává informace, zda je v okruhu dostatečně velký tlak či ne. 

Důležitým prvkem celého systému DI-Motronic a tím i souvisejícím systémem 
Stop&Start je inteligentní RPM senzor (Obr. 7.3). Tento senzor je umístěn v bloku motoru a 
snímá pozici klikové hřídele. Pozice je snímána ze setrvačníku spalovacího motoru, na kterém 
jsou umístěny výřezy. Popřípadě senzor detekuje pozici přímo z ozubeného věnce určeného 
pro start vozu pomocí startéru, kterou inteligentní senzor RPM snímá a udává natočení a 
pozici klikového mechanizmu. Veškeré tyto informace jsou předávány řídicí jednotce pro 
zpracování. Řídicí jednotka tak má okamžité informace o natočení klikového hřídele a o 
pozici pístů zážehového spalovacího motoru. Díky těmto informacím je zaručeno přesné 
časové vstříknutí paliva do válce. Tím je start i samotný chod motoru tichý a úsporný. S 
využitím tohoto systému také klesá spotřeba paliv a klesá hodnota vyprodukovaných 
emisních hodnot HC (Graf 7.4)  

 

Obr. 7.2 – Komponenty vysokotlakého vstřikování [ 8 ] 

Obr. 7.3 – BOSCH RPM senzor [ 8 ] 
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7.2. Emisní hodnoty 

 

 

 

Graf nám znázorňuje úbytek emisí HC. To zahrnuje celkově všechny uhlovodíky 
vyprodukované zážehovým spalovacím motorem. Firma BOSCH se snaží svým vývojem a 
technologiemi snížit tyto hodnoty na co nejmenší úroveň. V dnešní době je velký důraz 
kladen na životní prostředí a tím i na snižování veškerých emisních norem. Mnohá velká 
města mají již zóny, kam mohou jen vozidla, která splňují určitou emisní normu.  

Emisní normy se stále zvyšují. Výrobci osobních vozidel se systémem Stop&Start plní 
normu EURO 5. Ostatní vozidla mohou mít emisní označení EURO 1, EURO 2, EURO 3 nebo 
EURO 4. První norma EURO 1 začala platit od roku 1993. Zavedením EURO 3 od roku 2000 se 
snížila emisní hodnota CO2 o 36%. 

 

 

 

 

 

Graf 7.1 – Emisní hodnoty HC [ 8 ] 
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8. SYSTÉM StARS OD FIRMY VALEO 

Dalším velkým výrobcem systému pro automatické zastavení spalovacího motoru a 
opětovné nastartování, je firma Valeo. Ta se svým systémem StARS (Obr. 8.1) vynechala 
startér vozidla a nahradila jej pouze výkonným reverzivním generátorem. Ten je vybaven o 
funkci elektromotoru. Toho je využito při  startování zážehového spalovacího motoru.  

 

 

Pro bezproblémové nastartování motoru je generátor/elektromotor (Obr. 8.2) spojen 
s klikovou hřídelí pomocí mikrořemene. Mikrořemen zaručuje bezchybné spojení obou částí 
pro nastartování motoru bez prokluzu řemene. Mikrořemen nepohání pouze generátor, ale 
také například čerpadlo klimatizace, popřípadě čerpadlo serva řízení. Funkce 
generátoru/elektromotoru je ovládána pomocí řídicí jednotky tohoto systému (Obr. 8.3). Ta 
zajišťuje správnou funkci jak generátoru, tak i elektromotoru. Převádí napětí vytvořené 
generátorem pro dobíjení akumulátoru a zásobení celé elektronické sítě vozidla. V systému 
nahrazuje DC/DC konventor. Pro funkci elektromotor je naopak zásobován elektrickým 
napětím samotný generátor/elektromotor pro jeho nutné roztočení a tím i nastartování 
spalovacího motoru.   Toto řešení je použito ve vozech automobilky Citroen v modelech C2 a 
C3. 

 

 

 

 

Obr. 8.1 – Systém StARS [ 9 ] Obr. 8.2 – Spojení generátoru/elektromotoru 
s klikovou hřídelí [ 9 ] 

Obr. 8.3 – Generátor/elektromotor 
s řídicí jednotkou od firmy Valeo [ 9 ] 
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9. Smart Idle Stop System (SISS) 

Technologii Smart Idle Stop Systém vyvinula japonská automobilka Mazda. Jde o inovaci 
systému Stop&Start, kdy na začátku celého vývoje byla myšlenka k opětovnému startu 
zážehového spalovacího motoru nevyužít startér, ale jen dynamiku motoru. Toto řešení se 
příliš neosvědčilo a automobilka od tohoto úmyslu upustila. Spalovací motor automobilky 
Mazda obsahuje mechanický startér, který je určen k běžnému nastartování motoru vozidla. 
Automobilka Mazda se snažila o tišší a rychlejší start motoru při zapnutém Smart Idle Stop 
Systému. To znamenalo úplné vypuštění mechanického startéru při opětovném startu 
spalovacího agregátu. Mazda tento systém představila ve svém voze s označením Mazda 3 
(Obr. 9.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Funkce SISS 

Vozidlo přijíždí na křižovatku, kde svítí červená, řidič dělá běžné úkony jako při 
normálním stání na křižovatce. K vypnutí zážehového spalovacího motoru dojde za 
podmínek, které byly uvedeny v úvodu, tj. dostatečně nabitý akumulátor, vozidlo není 
v pohybu, pozice řadicí páky je v poloze neutrál a ostatní elektronická kontrola je v pořádku. 
Poté dojde k automatickému vypnutí motoru. 

Rozdíl nastává v opětovném automatickém nastartování zážehového spalovacího 
motoru, kdy není využit mechanický startér vozu, ale jen dynamika motoru. Start agregátu 
proběhne automaticky po sešlápnutí spojkového pedálu.  

Obr. 9.1 – Mazda 3 [ 10 ] 

Obr. 9.3 – SISS – vlevo start jen pomocí 
dynamiky spalovacího motoru, vpravo start 
pomocí startéru [ 11 ] 
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SISS funguje tak, že při vypnutí zážehového motoru se zastaví klikový mechanizmus tak, 
aby pozice pístů, které se nacházejí v kompresní a expanzní pozici, měly stejný objem 
vzduchu ve válci (Obr. 9.2). Tato pozice pístů ve válcích znamená, že je klikový mechanizmus 
v přesné vodorovné pozici. Jakmile je dosaženo tohoto stavu, je motor vypnut a je nečinný.   
Tato pozice může být upravena pomocí startéru nebo pomocí generátoru/elektromotoru. 

 

 

Při sešlápnutí spojkového pedálu dochází ke startu zážehového motoru a to tím 
způsobem, že do válce, ve kterém se nachází píst v kompresní fázi, je vstříknuto malé 
množství paliva. Po rozprášení paliva v prostoru nad pístem dochází k jeho zapálení, 
následuje expanze, která vytvoří potřebný tlak v prostoru válce a tlačí píst směrem dolů. 
V tomto okamžiku nastává zpětná rotace celého klikového mechanizmu. Píst, který se 
nacházel v expanzní fázi, se nyní pohybuje směrem vzhůru. Při pohybu pístu směrem vzhůru 
je do prostoru nad tímto pístem vstříknuto palivo, které je následně ještě před horní úvratí 
zapáleno. Vzniká expanze plynů, která rozpohybuje klikový mechanizmus opět správným 
směrem. Motor je nastartován za kratší dobu a mnohem tišeji než při použití mechanického 
startéru.  

       Mazda tento systém dlouhodobě testovala a přišla s řešením, že do celého  Smart Idle 
Stop Systému zapojí mechanický startér. Zapojení startéru zlepší a urychlí nastavení 
počáteční fáze polohy klikové hřídele. To zajišťuje startér, který při vypnutí motoru natočí 
klikový mechanizmus do přesné vodorovné polohy. To kontroluje senzor umístěný na 
setrvačníku. Přesná poloha je důležitá pro rozběh motoru s opačnou rotací. Automobilka 
Mazda v nových modelech zapojila mechanický startér i do fáze startu zážehového motoru, 
kdy startér napomáhá zpětné rotaci k dosažení potřebné síly k pohybu pístu směrem k horní 
úvrati. Celý Smart Idle Stop Systém dokáže nastartovat za mnohem kratší dobu, tj. 0,35s 
(Obr. 9.3), než konvenční řešení startování systému Stop&Start od firmy BOSCH, kde 
hodnota startu je 0,4 s. 

Obr. 9.2 – Funkce SISS [ 11 ] 
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10. Idle Stop & Go (ISG) 

Další automobilka, která posunula systém automatického vypínaní spalovacího 
zážehového motoru, je korejská Kia. Ta představila své řešení systému Stop&Start pod 
zkratkou ISG - Idle Stop&Go. Toto řešení posouvá úsporu paliva ještě dále. Celý systém ISG 
vypíná spalovací motor již při popojíždění v kolonách při rychlostech do 15 km/h. To 
znamená, že motor vozidla je již vypnut při vyřazené rychlosti, kdy vozidlo popojíždí pomocí 
setrvačných, popřípadě gravitačních sil rychlostí menší než uvedených 15 km/h nebo vozidlo 
stojí na křižovatce či v koloně vozidel. Celý systém ISG je opět chráněn řadou bezpečnostních 
prvků, které nedovolí vypnutí spalovacího motoru při nedodržení všech podmínek 
opětovného bezchybného nastartování zážehového motoru. Výhodou je, že motor zůstává 
vypnut i při případném rozjezdu vozidla, například při stání v koloně vozidel, kdy vozidla 
popojíždějí z mírného kopečku a řidič nemusí řadit rychlost. Vozidlo se pohybuje vlastní 
vahou. Jakmile dojde k sešlápnutí spojkového pedálu a řazení prvního rychlostního stupně, je 
motor opět nastartován. U systému ISG probíhá start motoru pomocí mechanického 
startéru, který dostává signál od řídící jednotky vozidla. Automobilka Kia implementuje tento 
systém do svého vozu s označením Kia Cee’d ISG (Obr. 10.1). Tento vůz se systémem ISG je 
vybaven motory o objemu 1,4 a 1,6 l, CVVT s přímým vstřikováním paliva. 

 

 

 

Obr. 10.1 – Kia Cee’d ISG [ 12 ] 
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10.1. Bezpečnost systému ISG 

Celý systém ISG je jištěn elektronickými senzory, které nedovolí vypnutí spalovacího 
motoru v případě, že by nebylo možno jej opět bezpečně a rychle nastartovat. Systém 
nedovolí vypnutí spalovacího motoru za podmínek, které byly již uvedeny u systému od firmy 
Bosch. Opět nejdůležitějším prvkem je dostatečná kapacita nabití akumulátoru a dále je u 
systému ISG velmi důležitý stav podtlaku u posilovače brzd. Jelikož je motor vypnut, nemůže 
vytvářet podtlak sloužící jako pomocná brzdná síla v posilovači hlavního brzdového válce a 
proto je zde senzor, který kontroluje dostatečný podtlak pro bezpečnou funkci brzdového 
systému. Při nedostatečném podtlaku, a tím ohrožení funkce brzd, je zážehový spalovací 
motor automaticky nastartován, aby nedošlo k nebezpečné situaci, kdy vozidlo nemůže 
bezpečně a rychle zastavit. Jak již bylo zmíněno, systém ISG dovoluje vypnutí motoru již při 
rychlostech menších jak 15 km/h a to znamená, že je velký důraz kladen na brzdný okruh, ale 
také na správnou funkci řízení vozu. Vozidlo je vybaveno, pro lepší ovládání, posilovačem 
řízení. U běžných vozidel je posilovač řízení řešen pomocí hydraulického čerpadla, které pro 
svou funkci potřebuje mít v provozu spalovací motor. Tato funkce by nebyla možná při 
vypnutém motoru a vůz by byl hůře ovladatelný. Proto je zde použit elektronický posilovač 
řízení (Obr. 10.2), který využívá pro svou funkci energii z akumulátoru a tím pádem není 
závislý na funkci spalovacího motoru.    

 

 

 

 

 

Obr. 10.2 – Elektronický posilovač řízení [ 13 ] 
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11. CELKOVÁ BEZPEČNOST SYSTÉMU Stop&Start 
 

Všechny automobilky, které využívají některý systém automatického vypínání 
spalovacího motoru ve svých modelových řadách vozidel, musí zajistit bezpečnost řidiče a 
celé posádky vozu. Na tato bezpečnostní kritéria existují normy bezpečnosti, které musí být 
dodrženy při výrobě a následně při provozu vozidel. V každé zemi jsou tyto normy pro 
bezpečnost trochu odlišné. Proto musí automobilky konstruovat vozidla s ohledem na to, 
aby vyhovovala všem normám v zemích, kam se tyto modely vyvážejí. Pro sjednocení 
podmínek vznikl v Evropě jednotný systém hodnocení Euro NCAP. 

U systému Stop&Start je tato podmínka bezpečnosti ještě vyšší z důvodu vypnutého 
motoru. Mnoho prvků aktivní i pasivní bezpečnosti má zaručenou funkci jen při 
nastartovaném motoru. Z tohoto hlediska je nutné tyto prvky upravit tak, aby nebyla jejich 
funkce omezena vypnutým spalovacím motorem. 

Nejdůležitějším prvkem v bezpečnosti je asi akumulátor. Zde musí být zaručena jeho 
funkčnost a kapacita nabití i při vypnutém motoru, tedy stavu, kdy není akumulátor dobíjen 
pomocí generátoru.  Je to jediný zdroj energie v celém voze. Proto je opatřen senzorem, 
který hlídá jeho stav.  

Také brzdný okruh je závislý na nastartovaném spalovacím motoru, kdy motor vytváří 
pomocí vakuové pumpy podtlak sloužící ke zvýšení brzdného účinku hlavního brzdového 
válce. 

Nejedná se jen o bezpečnost, ale také o komfort jízdy. Dnešní vozy jsou vybaveny 
klimatizací, která je opět závislá na chodu spalovacího motoru. Motor pohání kompresor 
klimatizace, který plní funkci chlazení celého větracího systému vozu. Jelikož je motor 
systémem Stop&Start automaticky na křižovatce či v koloně vypnut, kompresor klimatizace 
nefunguje a tím nechladí větrací systém vozu. V okamžiku stání vozidla s vypnutým 
spalovacím motorem se mohou začít potit skla vozidla. To může mít za následek nekvalitní a 
tím i zhoršený výhled z vozu a může být ohrožena bezpečnost provozu. Jakmile řidič zmáčkne 
tlačítko zapnutí klimatizace, aby odmlžil skla, vozidlo se automaticky nastartuje i v případě, 
že řidič stále stojí na křižovatce a nehodlá jet. 
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12. POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH AUTOMOBILEK 

Všechny automobilky se snaží snižovat spotřebu paliva svých vozidel a tím přispívat ke 
snižování CO2 produkovaného spalováním paliva. Každá automobilka provádí inovativní 
vylepšení svých spalovacích motorů pro dodržování emisních hodnot. Pro porovnávání 
jednotlivých automobilek slouží jednotný systém měření těchto hodnot. Předepsané metody 
měření jsou popsány ve směrnici 80/1268/EHS. 

Další cyklus pro měření úspory paliva a vyprodukovaných hodnot CO2 je Evropský cyklus 
ECE15. Je to cyklus pro testování osobních automobilů pro městský provoz. Počítá s 12 
zastaveními na 15 vteřin na vzdálenosti 7 kilometrů. V tomto testu vyšlo snížení spotřeby 
paliva a emisních hodnot CO2 u různých systému takto: 

• BOSCH – 8%, v závislosti na typu vozidla, v jakém je tento systém implementován 

• Valeo – 10% 

• SISS – 10% 

• ISG – 15% 

Největší rozdíl nastává u systému ISG, kde je udáváno snížení až o 15%. To je způsobeno 
možností vypnutí spalovacího motoru již při rychlostech nižších jak 15 km/h.  

V další podkapitole jsou rozebrány jednotlivé systémy se zaměřením na zážehové 
spalovací motory. Nejsou zde uvedeny všechny světové automobilky, to je způsobeno tím, že 
řada výrobců osobních vozidel uplatňuje použití systému Stop&Start jen u vznětových 
motorů nebo provádí inovace jiným způsobem, jako jsou elektromobily případně kombinace 
elektromotor/spalovací motor. 

 

12.1. Citroen 
 

Model C3 vybavený systémem Stop&Start od firmy Valeo nabízí výhody, které přispívají 
k většímu jízdnímu komfortu a stabilitě:  
• akustický komfort cestujících a ohleduplnost vůči okolí 
• akustický komfort je zachován rovněž při nastartování motoru, které je pro cestující  
   zvukově nepostřehnutelné 

• pohodlí v interiéru - díky odstranění vibrací motoru v klidu 

 

     Snížení spotřeby paliva a emisí CO2 jsou dalšími trumfy modelu C3 Stop&Start. 
Technologie reverzního alternátoru, spojená s elektronickým řízením vstřikování paliva, 
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zajišťuje snížení spotřeby paliva v městském provozu přibližně o 10%, neboli 18 g CO2/km. Ve 
smíšeném provozu se tato úspora blíží 6%. 

Použití technologie Stop&Start v kombinaci s motorem 1.4i 16V a převodovkou 
SensoDrive umožňuje snížit průměrnou spotřebu paliva modelu C3 Stop&Start (Obr. 12.1) na 
5,7 l/100 km ve smíšeném provozu. Při velké hustotě provozu může úspora spotřeby 
dosáhnout až 17%.  

Při brzdění motor těsně před úplným zastavením přejde do pohotovostního režimu (při 
rychlosti pod 6 km/h). Na sdruženém přístroji se rozsvítí zelená kontrolka „eco“. Spojka je 
rozpojená. Motor zůstává v pohotovostním stavu po celou dobu sešlápnutí brzdového 
pedálu. Při uvolnění brzdového pedálu se motor ihned automaticky rozběhne a zelená 
kontrolka „eco“ zhasne. Při sešlápnutí plynového pedálu se spojka postupně spíná 
(převodovka SensoDrive). Řidič může kdykoliv systém Stop&Start deaktivovat stisknutím 
spínače „eco off“ umístěného na středovém panelu. Vůz v takovém případě funguje stejně 
jako klasický model s převodovkou SensoDrive. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka lze 
funkci znovu aktivovat. 

 
 

Pomocí řídicí jednotky systém ověřuje, zda je splněn určitý počet podmínek pro to, aby 
mohl motor přejít do pohotovostního režimu a setrvat vněm. Systém Stop&Start nemůže 
fungovat v následujících případech: 

• při příliš nízké teplotě motoru 

• při nízké úrovni nabití akumulátoru 

• při extrémních vnějších teplotních podmínkách (méně než –10 °C, více než  
   +30 °C) při současném použití klimatizace 

• je-li rozdíl mezi požadovanou teplotou a teplotou okolí příliš vysoký 

• při aktivaci funkce odmlžování čelního skla 

• při zařazené zpátečce 

 

Obr. 12.1 – Citroen C3 [ 14 ] 



Implementace Stop&Start systému do osobního vozidla se zážehovým motorem  2010 
 

35                                                                                                                                               Milan Kubiš 

 

Systém Stop&Start se skládá ze dvou hlavních prvků: 
 

• z reverzního alternátoru o výkonu 2 kW, plnícího současně funkci startéru a alternátoru         
(dodávka elektrické energie do palubní sítě), který je montován na místo běžného 
alternátoru. Výhoda startování přes alternátor spočívá v tichosti provozu a v rychlosti 
startování (400 ms oproti 800 ms u klasického startéru) 
 

• počítače alternátoru komunikujícího s řídicí jednotkou motoru. Zařízení doplňuje speciální 
akumulátor, řemen a napínák řemene 

 

12.2. Peugeot 
 

Automobilka zahájila společně s automobilkou Citroen vývoj benzinových motorů 
vybavených inovativními technologiemi, které poskytnou výborné provozní charakteristiky 
včetně nízké spotřeby paliva. Vyhoví tak požadavkům na snížení nákladů prosazovanému 
v segmentu vozů nižší střední třídy, pro které jsou určeny. 
 
 

12.2.1. Spotřeba paliva a emise CO2 model Peugeot 107 
 

Automobil Peugeot 107 (Obr. 12.2) se třemi válci a 12 ventily dosahuje maximálního 
výkonu 50 kW. Je příkladně úsporný a v kombinovaném provozu spotřebuje  pouhých 4,6 
litrů paliva. 

 
 

Technické parametry 
Zdvihový objem (cm3) 998 

Výkon motoru (k) 68 

Točivý moment (Nm) 93 

Max. rychlost (km/h) 157 

Zrychlení z 0 - 100 km/h (s) 13,7 

Spotřeba městský provoz (l/100 km) 5,5 

Spotřeba mimoměstský provoz (l/100 km) 3,9 

Spotřeba kombinovaný provoz (l/100 km) 4,5 

Emise CO2 106 

Objem nádrže (l)       35 

 Obr. 12.2 – Peugeot 107 [ 15 ] Tab. 12.1 – Peugeot 107 [ 16 ] 
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12.3. BMW 

Automobilka BMW používá pro označení svých úsporných modelů výraz 
EfficientyDynamics, což kombinuje nejmodernější prvky pro snížení spotřeby paliva a 
produkci emisních hodnot CO2. BMW se věnuje všem aspektům, které vedou ke snižování 
spotřeby a zvyšování komfortu posádky vozu. Jejich strategie se dá vyjádřit v 7 bodech: 

 

• Motory 

Nové BMW 120i – 6,4 litrů na 100 km, vše v souladu s emisními normami EU je důslednou 
optimalizací motoru v rámci konceptu BMW EfficientDynamics. V oblasti úspory získáte velký 
náskok. 

• Start&Stop  

S funkcí Auto Start&Stop se motor automaticky při zastavení vypne a sešlápnutím spojky se 
při rozjíždění opět nastartuje. Tato technologie konceptu BMW EfficientDynamics se používá 
například u všech modelů BMW řady 1 s čtyřválcovým motorem a manuální převodovkou. 
Výsledkem je značná redukce spotřeby paliva a snížení emisních hodnot. 

• Brzdění 

Systémem Brake Energy Regeneration (BER) ukazuje koncept BMW EfficientDynamics cestu 
do budoucnosti. Jakmile se uvolní akcelerační pedál, nebo když se brzdí, je získávána zpět 
kinetická energie a ukládá se do akumulátoru. Tím se odlehčí motoru a snižuje se spotřeba 
paliva. Naproti tomu se při zrychlení odejme dynamo od hnacího ústrojí. Jelikož je na svazku 
vodičů připojeno méně spotřebičů, může být vyvinuta větší akcelerace. K dispozici je větší 
výkon motoru. 

• Řízení 

Na volant díky elektrickému posilovači řízení (EPS) nepotřebujete při řízení vydávat mnoho 
energie. U této technologie konceptu BMW EfficientDynamics je řízení podporováno 
elektromotorem. Oproti rozšířeným konvenčním hydraulickým systémům nabízí elektrický 
posilovač řízení EPS výhodu, a sice spotřebu energie pouze v momentu skutečného řízení. 
Pokud tedy jedete přímo nebo držíte volant během zatáčky konstantně zatočený, není 
aktivní elektromotor a následkem toho nevzniká žádná spotřeba energie. 
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• Aerodynamika 

Díky aerodynamice vytváří proudění vzduchu prostřednictvím chladiče velký odpor vzduchu. 
V rámci technologií BMW EfficientDynamics zlepšují dynamiku předřazené, ovladatelné 
klapky. Řízení motoru vyhodnocuje potřebu chladicího výkonu a otevře klapky, jakmile je 
zapotřebí plné množství chladicího vzduchu. Při normální jízdě a při nepříliš vysokých 
vnějších teplotách je proud vzduchu brzděn chladičem, čímž se opět sníží spotřeba paliva. 

• Řazení 

Včasným řazením lze ušetřit mnoho paliva. Například u modelů řady 1 s 6-ti stupňovou 
manuální převodovkou zobrazuje indikátor bodu řazení nejefektivnější rychlostní stupeň v 
bezprostředním zorném poli. Podle stylu jízdy vydává systém doporučení k optimálnímu 
řazení na vyšší a nižší stupně s ohledem na spotřebu paliva. 

• Pneumatiky 

Během jízdy se pneumatika stále deformuje. To stojí energii a tím také palivo. U pneumatik s 
nízkým valivým odporem se redukuje deformace použitím speciálních materiálů v oblasti 
běhounů pneumatik a na stranách. Toto také snižuje spotřebu paliva na rovině i v každé 
zatáčce. 

12.3.1. Spotřeba paliva a emise CO2 u modelové řady BMW 1 
 

116i                                                                                  118i                                                                      

Město (l/100 km) 7,9 

Mimo město (l/100 km) 5,1 

Kombinovaná (l/100 km) 6,1 

Emise CO2 (g/km) 139 

 

120i 

Město (l/100 km) 8,6 

Mimo město (l/100 km) 5,4 

Kombinovaná (l/100 km) 6,6 

Emise CO2 (g/km) 153 

 

 

Město (l/100 km) 7,9 

Mimo město (l/100 km) 5,1 

Kombinovaná (l/100 km) 6,1 

Emise CO2 (g/km) 143 

Tab. 12.2 – BMW 116i [ 17 ] 

Tab. 12.4 – BMW 120i [ 17 ] 

Tab. 12.3 – BMW 118i [ 17 ] 

Obr. 12.3 – BMW 1 [ 17 ] 
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12.4. Mercedes-Benz 

Automobilka představuje své modely hospodárné a šetrné k životnímu prostředí pod 
názvem BlueEFFICIENCY. V nejmenší třídě A jsou k dispozici 3 modely: A 160 BlueEFFICIENCY, 
A 180 BlueEFFICIENCY a A 160 CDI BlueEFFICIENCY. Všechny ve verzích sedan nebo kupé. 
Mercedes-Benz tuto technologii montuje do většiny svých modelových tříd.  

Všechny modely s technologií BlueEFFICIENCY ve třídě A jsou vybaveny mnoha různými 
prvky v závislosti na druhu použitého paliva a motoru, jímž je vozidlo vybaveno. Zde je 
několik příkladů: 

• inteligentní řízení energie, například ovládání výkonu alternátoru na základě 
okamžité spotřeby elektrické energie  

• pneumatiky s nižším valivým odporem  
• vylepšená aerodynamika, například díky částečně zakryté mřížce chladiče  
• funkce ECO Start&Stop, která vypne motor v případě, kdy automobil zastaví a je 

zařazen neutrál  

12.4.1. Spotřeba paliva a emise CO2 u Mercedes-Benz třídy A 

A 160 (Obr. 12.3) 

• kombinovaná spotřeba paliva: 6,6 až 7,0 l/100 km 

• kombinované emise CO2: 157 - 166 g/km 

A 160 BlueEFFICIENCY 

• kombinovaná spotřeba: 6,0 až 6,2 l/100 km 

• kombinované emise CO2 139 - 143 g/km 

 

12.4.2. Spotřeba paliva a emise CO2 u Mercedes-Benz třídy B 

B 160 BlueEFFICIENCY (Obr. 12.4) 

• kombinovaná spotřeba: 6,4 až 6,6 l/100 km 

• kombinované emise CO2 148 - 154 g/km 

B 180 BlueEFFICIENCY 

• kombinovaná spotřeba: 6,3 až 6,6 l/100 km 

• kombinované emise CO2 146 - 153 g/km 

Obr. 12.4 – Mercedes-Benz třídy A [ 18 ] 

Obr. 12.5 – Mercedes-Benz třídy B [ 19 ] 
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B 180 NGT BlueEFFICIENCY 

• kombinace benzínu a plynu 

• kombinovaná spotřeba: plyn 4,9 až 5,1 l/100 km, benzín 7,3 až 7,6 l/100 km 

• kombinované emise CO2 plyn 135 - 139 g/km , benzín 175 - 181 g/km 

 

12.5. Toyota 

TOYOTA OPTIMAL DRIVE je označení vozidel s technologií úspory paliva s minimalizací 
tvorby CO2. Zároveň zachování maximálního výkonu vozidla. Celý systém se skládá: 

• nízká hmotnost a kompaktní provedení motoru – použití hliníkových slitin 

• pokročilý systém Stop&Start 

• efektivita spalování – extrémně vysoký kompresní poměr 

• řízení a časování zdvihu ventilů – Valvematic 

12.5.1. Spotřeba paliva a emise CO2 u Toyoty 

Yaris, 1.0 VVT-i 5 M/T (Obr. 12.5) 

• kombinovaná spotřeba: 5 l/100 km 

• kombinované emise CO2 118 g/km 

Yaris, 1.33 VVT-i 6 MM 

• kombinovaná spotřeba: 5,1 l/100 km 

• kombinované emise CO2 119 g/km 

Yaris, 1.33 VVT-i 6 M/T 

• kombinovaná spotřeba: 5,1 l/100 km 

• kombinované emise CO2 120 g/km 

 

 

 

 

Obr. 12.6 – Toyota Yaris [ 20 ] 

Graf 12.1 – Toyota Yaris, spotřeba 
paliva a emise CO2 [ 7 ] 
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12.6. Audi 
 

Systém Stop&Start ve vozech Audi 

• snížení spotřeby ve městě až o 0,9 l/100 km při maximálním komfortu a spolehlivosti 
• pro verze s motory 2.0 TDI a 2.0 TFSI u modelových řad A4, A5 s manuální 

převodovkou a s motory 1.6 TDI 77 kW a 1.4 TFSI u modelové řady A3 (Obr. 12.6) 

S motory TFSI se značce Audi podařil průlom v oblasti zážehových motorů díky 
kombinaci přeplňování a přímého vstřikování benzinu. Přestože se již základní konstrukce 
motorů Audi vyznačuje vrozenou hospodárností, zavádí Audi postupně do výroby celou řadu 
technických inovací, jejichž cílem je další snížení spotřeby paliva, a tím i množství 
vypouštěných emisí. Jednou z nich je systém Stop&Start. 

V porovnání s konkurenčními systémy vyniká Stop&Start od Audi větší kultivovaností 
vypínání a spouštění motoru, které je v praxi velmi tiché a bez nepříjemných rázů. Navíc se 
podařilo rozšířit oblast provozních podmínek, za nichž dochází k vypínání motoru, takže 
úspora paliva je v reálném provozu vyšší. Například v zimě systém pracuje od nižších teplot 
(od -10 °C), v horkém počasí bez omezení. 

 
Motor se nevypíná, pokud: 

• není motor zahřátý na provozní teplotu 
• interiér není ještě vytopený nebo ochlazený na nastavenou teplotu 
• je příliš nízká vnější teplota 
• je zapnuté rozmrazování čelního okna 
• je zapnutý parkovací asistent 
• je příliš nízké napětí akumulátoru nebo jeho teplota je příliš vysoká 
• jsou přední kola natočena (téměř) do své krajní polohy 
• je zařazen zpětný chod 
• vozidlo zastavilo ve svahu se sklonem větším než 10 %. 

V těchto případech se na displeji objeví přeškrtnutý symbol systému Stop&Start. 

Vypnutý motor může obnovit svou činnost, aniž by se řidič chtěl rozjet, v následujících 
případech: 

• vůz se začne samovolně pohybovat 
• teplota v interiéru se výrazně odchýlí od navolené teploty 
• zapne se odmrazování čelního okna 
• řidič několikrát po sobě sešlápne pedál brzdy 
• klesne napětí akumulátoru pod kritickou hodnotu 
• příliš se zvýší odběr elektrického proudu. 
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12.6.1. Spotřeba paliva a emise CO2 u Audi  

A3, 1.4 TFSI 92 kW 

• kombinovaná spotřeba: 5,7 l/100 km 

• kombinované emise CO2 132 g/km 

 

A4, A5, 2.0 TFSI 132 kW 

• kombinovaná spotřeba: 6,4 až 7,1 l/100 km 

• kombinované emise CO2 149 - 167 g/km 

 

12.7. Fiat 

 Italská automobilka Fiat se již od roku 1980, kdy vyvinula model Regata ES, zajímá o 
systém šetření paliva. V dnešní době systém Start&Stop používá ve svých mnoha modelech. 
Jde o systém vyvíjený společně s firmou BOSCH. Automobilka implementuje tento systém 
převážně do nízko obsahových motorů s automatickou převodovkou Dualogic, a to 
především do modelů 500 (Obr. 12.7), Bravo, Punto. 

12.7.1. Spotřeba paliva a emise CO2 u Fiatu 

Motor 1,2 69k 

• kombinovaná spotřeba: 5,1 l/100 km 

• kombinované emise CO2 119 g/km 

 

Motor 1,4 8v 75k Start&Stop 

• kombinovaná spotřeba: 5,7 l/100 km 

• kombinované emise CO2 134  g/km 

Motor 1,4 16v 100k Start&Stop 

• kombinovaná spotřeba: 6 l/100 km 

• kombinované emise CO2 135  g/km 

 

Motor 1,2 69k Start&Stop 

• kombinovaná spotřeba: 4,8 l/100 km 

• kombinované emise CO2 113 g/km 

Obr. 12.7 – Audi A3 [ 21 ] 

Obr. 12.8 – Fiat 500 [ 22 ] 
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12.8. Porsche 

Automatickou Stop&Start funkci použila automobilka Porsche poprvé v novém voze 
Panamera (Obr 12.8). Je k dispozici pouze ve spojení s PDK – dvouspojková převodovka.  Tím 
byla získána spotřeba paliva v městském prostředí až o 10% nižší a celkově o 5% nižší. 

Společnost Porsche snižovala dosud emise CO2 u svých vozidel o 1,7 % ročně. Ve vztahu 
k výkonu motoru patří Porsche již nyní k automobilkám s nejnižšími emisemi CO2. Toho 
dosahuje účinným pohonem (např. pomocí DFI a VarioCam Plus), lehkou konstrukcí, 
optimalizovanou aerodynamikou a nízkým valivým odporem.   

12.8.1. Spotřeba paliva a emise CO2 u Porsche 
 

  Manuální převodovka Dvouspojková převodovka 
Porsche (PDK) 

Motor  Umístění 
motoru 

motor předu/pohon zadních 
kol 

motor předu/pohon zadních 
kol 

 Počet 
válců 

8 8 

 Zdvihový 
objem 

4.806 cm3 4.806 cm3 

 Výkon 294 kW (400 PS) 294 kW (400 PS) 
 
 

Spotřeba 
paliva 

Město 18,8 l/100 km 16,0 l/100 km 

 Mimo město 8,9 l/100 km 7,9 l/100 km 

 Kombinace 12,5 l/100 km 10,8 l/100 km 

 Emise CO2 g/km 293 g 253 g 

 

 

 

 
Obr. 12.9 – Porsche Panamera [ 23 ] 

Tab. 12.5 – Hodnoty Porsche Panamera S [ 23 ] 
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13. ZÁVĚR 

Bakalářská práce popisuje problematiku snižování pohonných hmot a emisních hodnot 
CO2 výfukových plynů u zážehových spalovacích motorů. Cílem práce je objasnit používání 
systému Stop&Start a popis jeho hlavních prvků. Dále srovnává jednotlivé Stop&Start 
systémy a jejich řešení u největších světových výrobců osobních automobilů. 

Výrobci osobních automobilů tento systém Stop&Start používají ve svých ekologicky 
úsporných vozech, avšak tento systém není ještě hojně rozšířen a běžně používán. Také 
informace týkající se technologie Stop&Start systému jsou málo zveřejňované. Výrobci si své 
technologie chrání a uvádí pouze běžně známé skutečnosti. Srovnání technologií Stop&Start 
systému u různých výrobců osobních vozidel je velmi složité. Každá automobilka používající 
ve svých vozech systém Stop&Start si tento systém upravuje a uzpůsobuje technologiím 
svých vozidel. Nelze srovnávat ani samotný systém Stop&Start, výrobci používají pro úsporu 
pohonných hmot a tím spojené snižování emisních hodnot CO2 i další prvky úzce spojené se 
samotným Stop&Start systémem. Je těžké vyvodit závěr o nejlepším provedení systému 
Stop&Start jak z hlediska úspory paliva, tak z hlediska snížení emisních hodnot výfukových 
plynů. Firma BOSCH i firma Valeo se snaží prosadit se svým řešením Stop&Start systému pro 
co největší úsporu paliva a co největší snížení emisních hodnot CO2. Cílem všech výrobců 
osobních vozidel je dosáhnout co nejmenší spotřeby pohonných hmot a snížit emise CO2 na 
co nejmenší hodnotu.    

Důvodem výběru tohoto tématu byl zájem věnovat se problematice vývoje ekologického 
řešení provozu osobního automobilu a snižování emisí výfukových plynů. Automobilový 
průmysl se svými produkty patří v současné době mezi významné znečišťovatele ovzduší a 
nejrychleji rostoucí odvětví. Každým rokem roste počet vozidel pohybujících se po 
pozemních komunikacích. S rostoucím provozem, hlavně v městském prostředí, roste i velké 
procento škodlivých výfukových splodin. Proto řešení pomocí Stop&Start systému je zatím 
jednou z nejjednodušších a technologicky nenáročných variant snižování emisních hodnot 
CO2 a úspory pohonných hmot. Samotný Stop&Start systém lze použít na každý typ vozidla a 
pro varianty jak už popisovaného zážehového tak i vznětového motoru.  
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