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Anotace 

Tato závěrečná práce je o motorech. Najdete zde například, kdo vynalezl první motor. Jak 

vlastně funguje motor, poté různé druhy motorů, kterých je celkem mnoho a nakonec  

se dozvíte, jak vůbec takový motor správně udržovat. Hlavně jak měnit olej v motoru. 

 

Annotation 

This Thesis is about engines. You will learn about who invented the first engine. How an 

engine works and various types of engines, which there are quite a lot and finally you will 

learn how to properly maintain a certain engine. Especially how to change the oil in such 

an engine. 
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1. ÚVOD 

Tuto závěrečnou práci s motory jsem si vybral, protože půjdu na střední školu, kde 

se budu zabývat opravou aut a obecně mě motory zajímají, a tak je mi toto téma celkem 

blízké. 

První část mé práce bude o tom, kdo vynalezl první motor a různé informace  

o tomto motoru. 

       Ve druhé části se dozvíte, jak obecně funguje motor. Zde budu popisovat motory 

čtyřdobé zážehové. 

       Ve třetí části jsou popsány různé druhy motorů.  

       V poslední části uvidíte, jak správně měnit olej v osobním automobilu. Toto by měl 

znát každý, kdo vlastní nějaké motorové vozidlo. 
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2. VYNALEZENÍ MOTORU 

2.1 Nikolaus August Otto (14.6.1832 – 26.1.1891) 

Nikolaus August Otto se narodil 14. června 1832 v porýnském městečku 

Holzhausen an der Haide. V šestnácti letech opustil školu, a na živobytí si vydělával  

v obchodě s potravinami, později se přestěhoval do Kolína nad Rýnem.  Zde se poprvé 

setkal s dvoudobým plynovým motorem Belgičana Etienne Lenoira, což jeho další životní 

dráhu značně poznamenalo, to se psal rok 1859. Podle jeho vzoru Otto o dva roky později 

postavil svůj první motor. 

V roce 1864 pak spolu s Eugenem Langenem založil společnost N. A. Otto & Cie. 

na výrobu „atmosférických“ dvoudobých plynových motorů. Zprvu se jednalo o kusovou 

produkci, sériová výroba začala až v roce 1868. V roce 1872 přijala Ottova společnost dva 

nové kolegy: pány Gottlieba Daimlera a Wilhelma Maybacha. Tito dva muži sice vydrželi 

jen krátkou dobu, ale spolu s nimi se Otto začal zabývat myšlenkou a vývojem čtyřdobého 

zážehového motoru s „vnitřním spalováním“. Krátce na to se firma proměnila v akciovou 

společnost Gasmotorenfabrik Deutz AG. 

Prototyp pohonné jednotky s pracovními fázemi sání-komprese-expanze-výfuk byl 

hotov za čtyři roky a v roce 1877 si ho Otto nechal patentovat. Čtyřdobý cyklus plynového 

stacionárního motoru byl nazván po něm, tedy „Ottův cyklus“. V roce 1882 pak dostal 

vynálezce čestný doktorát filozofické fakulty univerzity ve Würzburgu. 

Ottovi se podařilo zapsat se do dějin spalovacího motoru ještě jednou. Až do roku 

1884 ve svých agregátech používal jako palivo plyn. Tekuté palivo totiž nepřicházelo  

v úvahu, protože neexistoval vhodný systém zapalování. Otto sestrojil primitivní 

nízkonapěťové magnetové zapalování a problém byl vyřešen – od té doby se směs paliva 

se vzduchem v zážehových motorech přivádí k výbuchu pomocí elektrické jiskry. 

 Zážehový benzinový motor, i když pouze se dvěma pracovními cykly, zamontoval 

do své tříkolky v Mannheimu Carl Benz a ve stejném roce měl premiéru v silničním 

vozidle i čtyřdobý agregát, postavený dle Ottových patentů. Byť tímto vozidlem byla 

pouze dvoukolka, kterou postavili čirou náhodou bývalí Ottovi zaměstnanci:  

Gottlieb Daimler a Wilhelm Maybach. Následující rok zamontovali svůj motor i do kočáru 

a v roce 1889 do lehké čtyřkolky s ocelovými koly – Stahlardwagenu.  
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Čtyřdobý motor údajně sestrojil už před německým vynálezcem francouzský 

inženýr Alphonse Beau-Eugéne de Rochas. Ten dokonce soud vyhrál a Ottovy patenty 

byly zrušeny. Jenže už v té době, tedy polovině osmdesátých let 19. století, byly jeho 

motory velmi rozšířené. Možná nebyl Nikolaus August Otto úplně prvním člověkem, který 

sestrojil čtyřdobý motor s vnitřním spalováním. Byl každopádně prvním, který jej úspěšně 

uvedl do praxe. 

Německý vynálezce zemřel 26. ledna 1891 v Kolíně nad Rýnem. Odešel tedy 

poměrně mladý, v nedožitých 59 letech. 

2.2 Ottův motor 

Ottův motor je historické označení spalovacího motoru. Vyrobil ho německý 

konstruktér a vynálezce Nikolaus August Otto v roce 1876 a 25. května 1877 si ho nechal 

patentovat. Ottův motor byl čtyřtaktní plynový zážehový motor se zvýšeným kompresním 

poměrem. Průběh pracovního cyklu motoru je zjednodušeně popisován termodynamickým 

Ottovým cyklem: adiabatická komprese a expanze, rychlé spalování je nahrazeno 

izochorickým přívodem tepla a izochorický odvod tepla je realizován výměnou náplně. 

Ottův motor je historickým předchůdcem všech současných zážehových motorů, 

přestože jich převážná většina spaluje kapalná paliva, nejčastěji benzín. Proto se  

v některých jazycích dodnes toto označení používá i v souvislosti s moderními motory  

s podobným principem činnosti: 

 v němčině se jako Ottův motor (Ottomotor) označují zážehové motory (dvoutaktní  

i čtyřtaktní) 

 v angličtině se používá termín Ottův cyklus (Otto cycle) pro čtyřtaktní motory. 
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3. JAK FUNGUJE ČTYŘDOBÝ SPALOVACÍ MOTOR 

3.1 Pohyb pístů 

 Zážehový motor má jeden nebo několik válců. V každém válci se pohybuje píst. 

Pohyb pístu je převeden na otáčivý pohyb pomocí klikové hřídele. Válec bývá opatřen 

dvěma ventily. Ty připojují válec k sacímu a výfukovému potrubí. Do víka či do boční 

části válce je zašroubována zapalovací svíčka. Během čtyř taktů vykoná motor dvě otáčky. 

 

3.2 Jednotlivé fáze motoru 

Činnost motoru probíhá ve čtyřech fázích (taktech), které se neustále opakují. 

1. Fáze: Sání 

Při tomto taktu se otevře ventil, který válec připojuje k sacímu potrubí. Poté se píst 

pohybuje dolů. Vzniká podtlak a do motoru se nasává směs vzduchu a benzínových par. 

V dolní poloze pístu se sací ventil uzavře. (Obr. 1) 

Obr. 1 
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2. Fáze: Stlačení 

Osa klikové hřídele je připojena k setrvačníku. Energie setrvačníku se vždy přenáší 

na píst, píst pokračuje v pohybu a pohybuje se nyní vzhůru. Prostor nad pístem je uzavřen. 

Směs vzduchu a benzínových par se proto stlačuje. (Obr. 2)  

Obr. 2 

 

 

 

 

 

3. Fáze: Zážeh 

 V horní poloze pístu (nebo těsně předtím) se na elektrody svíčky přivede vysoké 

elektrické napětí. Mezi vnitřními elektrodami dojde k jiskrovému výboji. Ten zažehne 

směs vzduchu a benzínových par. Tato směs je prudce hořlavá. Dochází prakticky 

k výbuchu (dříve se také říkalo těmto motorům výbušné motory). Tlak i teplota nad pístem 

se prudce zvýší. Dochází k expanzi. Tlaková síla působí na píst. Ten se pohybuje dolů. 

Jeho pohyb se klikovou hřídelí převede na pohyb otáčivý. Hřídel pohání stroj. Při tomto 

taktu se koná práce. (Obr. 3) 

Obr. 3 
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4. Fáze: Výfuk 

Po dosažení dolní polohy se píst setrvačností pohybuje vzhůru. Otevře se druhý 

ventil – výfukový – a spálená směs plynů se vyfoukne do výfuku. (Obr. 4) 

 

Obr. 4 
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4. DRUHY MOTORŮ 

4.1 Zážehový motor 

 U tohoto motoru se jako palivo používá směs benzínu se vzduchem. Tato směs 

bývá pak zažehnuta elektrickou jiskrou, kterou vytvoří zapalovací svíčka. Zážehové 

motory obvykle pracují s nižším kompresním tlakem. Obvyklý je kompresní poměr  

v rozmezí 9:1 až 12:1. Nejvyšší točivý moment a výkon leží ve vyšších otáčkách. Chod 

čtyř- a víceválcových zážehových motorů je obvykle tichý a pravidelný. Pro správnou 

funkci zážehových spalovacích motorů je důležitá odolnost paliva proti samovznícení, 

kterou udává oktanové číslo. Zážehové motory (po přestavbě i ty konstruované na benzín 

jako palivo) lze provozovat též na methan (zemní plyn), propan-butan, alkohol, dřevoplyn 

a podobná paliva. Výhodou některých těchto paliv je jejich nižší cena (daná zpravidla 

nižším zdaněním), případně vyšší oktanové číslo. Díky vyššímu oktanovému číslu lze 

použít vyšší kompresní poměr, aniž by došlo k nežádoucímu samovznícení směsi ("klepání 

ventilů"). Vyšší kompresní poměr pak umožňuje dosáhnout vyšší účinnosti stroje.  

Běžně je používán jako pohonný agregát osobních i některých nákladních 

automobilů, je součástí čerpadel či vývěv, někdy pohání super výkonné kompresory. 

Dokonce je na něm závislé lano největšího žebříku na Zemi. 

4.2 Vznětový motor (Dieslův) 

 Tento motor pracuje obvykle jako čtyřdobý spalovací motor nebo jako dvoudobý 

spalovací motor (např. lodní motory). Jako palivo se používá směs nafty se vzduchem. 

Tato směs je pak zažehnuta tak, že se do prostoru válce nasaje vzduch a dojde k jeho velmi 

prudkému stlačení, čímž se zvýší její teplota zhruba na 600 °C a do něj se vstříkne pomocí 

vstřikovacího čerpadla nafta a dojde k samovznícení směsi. Palivo je do spalovacího 

prostoru motoru dopravováno speciálním vysokotlakým čerpadlem a vysokotlakým 

potrubím. Tento typ motoru nemá zapalovací svíčku ani karburátor, ale má vstřikovací 

čerpadlo. Konstrukce vznětového motoru musí být masivní, protože musí odolávat velkým 

tlakům, a proto je při stejném objemu těžší než motor zážehový.  
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Je používán hlavně pro plavidla, lokomotivy, vojenskou techniku nebo zemědělské 

stoje. Dříve sloužily i v letecké dopravě.  Stacionární vznětové motory se využívají  

pro pohon strojů, které nemají pevný přívod elektrického proudu, případně jako pohon 

elektrických generátorů (diesel agregáty). 

4.3 Rozdíly mezi zážehovými a vznětovými motory 

 Vznětový motor má větší účinnost. 

 Dieslův motor je ekonomičtější, protože spotřebuje menší množství paliva 

 Naftový motor spaluje hlavně naftu, zážehový motor spaluje hlavně benzín 

 Benzinový motor má nižší pořizovací cenu a finanční nároky spojené se servisem 

jsou také nižší 

 Zážehový motor je lehčí  

4.4 Elektromotor 

 Elektromotor je elektrický stroj. Tento motor slouží k přeměně elektrické energie 

na mechanickou práci. Velké množství současných elektromotorů využívá silové účinky 

magnetického pole. Bylo by však možné využít i jiné jevy, např. piezoelektrický jev,  

nebo silové účinky elektrostatického pole. Současné elektromotory jsou většinou 

realizovány jako točivé elektrické stroje. Méně obvyklé jsou netočivé elektromotory,  

např. lineární elektromotor. Elektrické stroje přeměňující mechanickou práci  

na elektrickou je označován jako generátor, alternátor, dynamo. Hodně typů elektrických 

strojů může pracovat jako generátor nebo jako motor, rozhoduje způsob použití. Tyto 

stroje mohou i samočinně přecházet z motorického do generátorického režimu a naopak  

z generátorického chodu do motorického. Díky těmto vlastnostem umožňují elektrické 

pohony brzdit pomocí rekuperace tj. vracení elektrické energie do elektrické sítě nebo  

do akumulátorů. Jako generátory velkých výkonů jsou používány synchronní točivé 

elektrické stroje - synchronní alternátory, na malých vodních elektrárnách jsou používány 

asynchronní generátory, jako motory jsou nejběžněji používány indukční točivé elektrické 

stroje - asynchronní motory. Elektromotory se využívají 

v tramvajích, trolejbusech, metrech nebo také 

v elektromobilech. 

Obr. 5 
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5. VÝMĚNA OLEJE V MOTORU 

 Někdy je potřeba vyměnit olej v autě.  Olej je velmi důležitý pro správnou funkci 

motoru automobilu. Výměnu byste tudíž neměli podceňovat. Výměnu oleje je nutné 

provést po zhruba 10.000 najetých kilometrů. 

5.1 Co je potřeba 

 Gumové rukavice 

 Nádoba na použitý olej 

 Klíč 

 Starý hadr 

 Nový filtr a nový olej 

5.2 Vypuštění oleje 

Nejdřív je potřeba z motoru vypustit starý olej. Musíte se dostat k vypouštěcímu 

šroubu, který je umístěn ve spodní části olejové vany motoru. (Obr. 6) 

V případě větších vozidel je to možné provést bez problémů, u menšího auta musíte 

počítat s tím, že bude potřeba s vozidlem najet na vyvýšenou rampu tak, abyste se dostali 

k vypouštěcímu šroubu. 

 

Obr. 6 
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5.3 Zahřátí motoru 

 Při výměně oleje platí pravidlo, že by měla probíhat ve chvíli, kdy je motor lehce 

zahřátý. Nejlepší je, když k výměně přistoupíte po jízdě. Motor necháte pouze pár minut 

vychladnout. 

Vypouštěcí šroub uvolníte pomocí vhodného klíče. Ještě než olej začnete vypouštět, 
připravte si pod olejovou vanu nádobu, do níž vyteče olej. Dejte si pozor hlavně na to, aby 
nádoba měla dostatečný objem a vešel se tak do ní celý obsah olejové vany. 

5.4 Výměna filtru 

 Při výměně oleje je vhodné vyměnit také olejový filtr. Ten odšroubujete a prostor,  

v němž byl umístěn, důkladně očistěte od oleje, a to pomocí obyčejného hadříku. 

Následně přistupte k montáži nového filtru, nejprve ručně, pak proveďte dotáhnutí 

pomocí klíče. 

5.5 Nový olej 

Jakmile je filtr namontován, připevněte výpustný šroub. Poté může dojít k nalití 

nového oleje. Na závěr pak olejovou vanu zavřete pomocí víčka a máte hotovo. (Obr. 7) 

 

Obr. 7 
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5.6 Nejčastější chyby při výměně oleje 

 Zvolení špatného oleje – nevhodně zvolená viskozitní klasifikace 

 Výměna oleje v motoru, který není zahřátý 

 Neúplné vypuštění původního oleje z nádoby 

 Nevyměnění filtru 

 Nalití malého množství oleje 

Pokud po najetí dostatečného množství kilometrů nevyměníte olej, případně 

provedete výměnu tekutiny špatně, může dojít k poškození motoru vozidla. Poznat  

se to dá také na jeho sníženém výkonu, tím pádem může dojít ke zvýšení spotřeby 

paliva. Pravidelná a kvalitní výměna oleje je velmi důležitá k tomu, aby byl motor plně 

funkční a nezkrátila se jeho životnost. 

5.7 Jak dlouho potrvá výměna oleje 

 Výměna oleje u automobilu vám zabere několik desítek minut. Nejedná  

se o žádnou zvlášť složitou práci. Zručný automechanik si s výměnou oleje a filtru poradí 

opravdu rychle. 

5.8 Náklady 

Ceny motorových olejů se pohybují v řádech stokorun, v závislosti na tom, jaké 

značce a také objemu dáte přednost. Může vás tak vyjít pod 200 Kč, kvalitnější motorové 

oleje však stojí i přes 500 Kč. Při výběru oleje je velmi důležité zvolit správný produkt  

dle viskozitní klasifikace. 
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6. ZÁVĚR 

 Díky této práci jsem se naučil mnoho dalších věcí o motoru, které jsem dříve vůbec 

nevěděl. Poděkování patří hlavně mé vedoucí osobě, paní učitelce Ludmile Flámové, která 

mi s touto závěrečnou prací velmi pomohla.  
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