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I. PARNÍ MOTORY 

1. Parní stroj  
Parní stroj je nejstarší tepelný motor. Mezníky vývoje: 
1689 Denis Papin, Thomas Savery – první, zoufalé experimenty; snaha sestrojit tepelný motor 
1699 Guillaume Amontons – první projekt parního stroje pro Pařížskou akademii 
1705 Thomas Newcomen, John Cawley – první funkční parní stroj 
1707 Denis Papin – první vysokotlaký parní stroj 
1781 James Watt – četná vylepšení parního stroje (proto bývá pokládán za „vynálezce“) 
 

Schéma parního stroje (OBR. 11) 
A – kotel, B – válec, C – chladič, D – pumpa. 

Ideální cyklus parního stroje (OBR. 12) 
Idealizované předpoklady: nedochází ke ztrátám únikem tepla vedením nebo zářením, nedochází ke tření, 
pracovní látka neuniká ven. 
Reálné předpoklady: tepelné rezervoáry (ohřívač, chladič) nemají nekonečné tepelné kapacity (jako tomu 
bylo u Carnotova cyklu). 
Práce vykonaná během jednoho cyklu je dána obsahem plochy uvnitř diagramu. Pracovní cyklus lze 
rozložit do 5 dějů: 

 E Píst umístěn tak, že objem prostoru ve válci je minimální; uvnitř 
minimální objem V0 a tlak vnějšího vzduchu p0. 

 

1 E → A Pára vniká z kotle do válce, píst se ještě nepohybuje, tlak páry vzroste 
na tlak p1,  který je v kotli. 

isochorický 

2 A → B Pára se rozpíná, píst se pohybuje vpravo, přitom je válec stále spojen 
s kotlem – proto stále tlak p1,  který je v kotli. 

isobarický 

 B Přívod páry se zastaví šoupátkem.  

3 B → C Pára se adiabaticky rozpíná na objem V2, přitom tlak klesá na p2, klesá 
i teplota. 

adiabatický 

 C V krajní poloze pístu se otevře spojení s chladičem.  

4 C → D Válec je otevřen do vnějšího prostoru, proto tlak klesá na hodnotu 
vnějšího tlaku p0, píst se zatím nevrací. 

isochorický 

 D → E Píst poháněný setrvačníkem vytlačí páru do kotle, objem se sníží na V0, 
kruhový děj se uzavírá. 

 

 

 

 

 

 
 

 
OBR. 11 OBR. 12 OBR. 13 
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Reálný cyklus parního stroje 
Získá se experimentálně pomocí záznamového zařízení zvaného indikátor (OBR. 13), výsledná křivka je 
v OBR. 12 uvnitř. Práce vykonaná během jednoho cyklu je opět dána obsahem plochy uvnitř křivky 
v diagramu. 

Výfukové motory – po proběhnutí cyklu je pára vyfouknuta ven ze stroje a déle se s ní nepracuje. 
Kondenzační motory – po proběhnutí cyklu se pára ochladí v kondenzátoru, teplo se znovu využije. 
Dvojčinné motory – pracovní prostor je po obou stranách pístu. 

Účinnost. Horní hranice dle Carnotova cyklu: teplota ohřívače 197 °C, chladiče  30 °C, proto  ηid = 35 %. 
Reálná účinnost: cca 16 %. 

2. Parní turbína 
Parní turbíny se užívají i v dnešní době (tepelné, jaderné elektrárny). Využívá se tlakových a pohybových 
účinků páry (pára proudí tryskami na lopatky oběžného kola). Kolo ovšem nelze konstruovat tak, aby se 
využila všechna energie páry (rychlost 900–1500 m/s), omezeno pevností kola, po průchodu oběžným 
kolem má pára velkou energii, kterou by byla škoda nevyužít, takže se pára soustavou rozváděcích 
lopatek (rozváděcí kolo) vede do dalšího oběžného kola. Na jedné ose upevněno několik oběžných 
a rozváděcích kol, celek se nazývá Curtisovo kolo. (Počet dvojic oběžných a rozváděcích kol udává 
stupeň turbíny.) 
Podle chování páry mezi lopatkami dělíme turbíny na: 
a) stejnotlaké (Lavalovy) – tlak páry před vstupem i po vstupu do oběžného kola stále stejný, mění se 
rychlost páry; průběh tlaku a rychlosti páry v jednotlivých částech turbíny je v  OBR. 14, 
b) přetlakové (Pearsonovy) – pára expanduje i v lopatkách oběžného kola, tlak se tedy mění, OBR. 15. 

Stejnotlaká turbína bývá krátká, přetlaková dlouhá. Proto se volí kombinované turbíny, v nichž pracuje 
ve vysokých tlacích část stejnotlaková, v tlacích nižších část přetlaková. Podobně jako u parních strojů se 
rozeznávají turbíny výfukové a kondenzační. 

Ideální pracovní cyklus – Rankinův oběh (OBR. 16) 
 

1 A → B Vstup páry vysokého tlaku do turbíny isobarický 

2 B → C Expanze, koná se práce. adiabatický 

3 C → D Kondenzace při nízkém tlaku. isobarický 

4 D → A Návrat do původního stavu. isochorický 
 
Výhody parní turbíny oproti parnímu stroji: 
 jednodušší konstrukce; tichý, rovnoměrný chod, 
 velký počet obrátek, vysoký výkon, 
 účinnost 20 %. 

 

 
  

OBR. 14 OBR. 15 OBR. 16 
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II. SPALOVACÍ MOTORY 
Spalování paliv se neděje v kotli, ale přímo v motoru; tepelná energie se mění na mechanickou. 
Pístové motory – spalování ve válci, translační pohyb pístu převáděn klikovým hřídelem na rotační. 
Rotační motory (spalovací turbíny) – spalování v komoře, spaliny vedeny na lopatky. 

1. Pístové spalovací motory 
Ve válci zapálena směs, zplodiny tlačí na píst a pohybují jím. 
Části klasického pístového motoru: píst, ojnice, klikový hřídel 
(OBR. 17).  

Dělení pístových spalovacích motorů: 
a) podle typu: zážehový (= výbušný, Ottův), vznětový 
(= stálotlakový, Dieslův); 
b) podle počtu zdvihů na jeden cyklus: čtyř-, tří-, dvoudobé. 
 
 

OBR. 17 
 
Zážehový (výbušný) čtyřtaktní motor (OBR. 18, 19) 
 

I. sání 1′ → 1 Nasává se výbušná směs (vzduch a páry benzinu, zemní 
plyn, propan-butan), roste objem, stále atmosférický tlak  isobarický 

II komprese 1 → 2 Směs stlačena pístem, roste p, klesá V. adiabatický 

exploze 2 → 3 Zápálení směsi svíčkou, okamžité zvýšení teploty a tlaku.  isochorický 
III 

expanze 3 → 4 Expanze, koná se práce, klesá teplota. adiabatický 

4 → 1 Ve 4 se otevře výfukový ventil, část spalin unikne, klesne 
tlak, objem konstantní. isochorický 

IV výfuk 
1 → 1′ 

Zbytek spalin vytlačen pístem, cyklus je uzavřen (což je 
ale přísně vzato nepravda – protože je to jiný plyn; 
doslova platí jen u parního motoru). 

isobarický 

 
Účinnost závisí zejména na adiabatickém ději, práce vykonaná při tomto ději na kompresním poměru. Při 
velkém kompresním poměru ovšem hrozí nebezpečí samovznícení (klepání motoru). 
Ideální účinnost cca 38 %, realita cca: 30 %. 

 

 

OBR. 18 OBR. 19 
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Dvoutaktní motor 
Při popisu vyjděme z předchozího typu motoru. Zde nejsou ventily, ale šoupátka, šoupátkem zpravidla 
přímo píst. Dále je zde přepouštěcí kanál. Pracovní doby jsou spojeny, palivo přetéká přepouštěcím 
kanálem (OBR. 20). 
 

 
OBR. 20 

 
Třídobý Wankelův motor 
Otáčivý trojúhelníkový píst, proto odpadá klikový mechanismus (výhodnější přenos energie, nevýhodou 
opotřebení ve „vrcholech trojúhelníku“. Jednotlivé části pracovního cyklu probíhají zároveň v různých 
částech motoru (OBR. 21). Užito v některých vozech Mazda, problémy s opotřebením.  
 

 
OBR. 21 

 
Vznětový (stálotlakový, Dieselův) motor (OBR. 22) 
 

I. sání 1′ → 1 Nasává se (pouze) vzduch, roste objem, stále 
atmosférický tlak  isobarický 

II komprese 1 → 2 Vzduch stlačen pístem asi na 1/5 původního objemu, 
roste tlak. adiabatický 

exploze 2 → 3 

Do stlačeného vzduchu se vstříkne palivo (nafta, 
petrolej), v rozžhaveném vzduchu hoří při stálém tlaku, 
stoupá teplota a objem  
 

isobarický 
III 

expanze 3 → 4 Expanze, koná se práce. adiabatický 

4 → 1 Otevře se výfukový ventil, část spalin unikne, klesne tlak, 
objem konstantní. isochorický 

IV výfuk 
1 → 1′ Zbytek spalin vytlačen pístem. isobarický 



 15

Výhody tohoto motoru: vyšší kompresní poměr, lepší využití paliva, nedochází k samovznícení. 
Ideální účinnost:  63 %. 
 

 

OBR. 22 
 

2. Spalovací rotační motory (spalovací turbíny) 
Výbušná turbína. Stlačený vzduch se vede vstupním ventilem do spalovací komory, kde se do něj 
vstříkne jemně rozprášené palivo. Směs se zapálí elektrickou jiskrou a po shoření za stálého objemu 
vstupuje tryskou do oběžného kola (OBR. 23). Oběh se dokončí výfukem. Příslušný diagram, 
Humphreyův oběh, je v OBR. 24. (1→2 adiabatická komprese; 2→3 isochorické spalování, 3→4 
adiabatická expanze v trysce a oběžném kole; 4→1 isobarický výfuk). 
Stálotlaková turbína. Spalování probíhá při stálém tlaku. Příslušný Braytonův oběh je v OBR. 25. Popis 
je podobný jako v předchozím případě, úsek 2→3 představuje isobarické spalování. 
 
Teploty plynů v turbínách jsou až  900 °C, otáčky až 20 000 min-1. Odstředivá zrychlení až 105 × větší 
než normální tíhové zrychlení. 
 

 

 
 

OBR. 23 OBR. 24 OBR. 25 

 
 

III. REAKTIVNÍ MOTORY 
Reaktivní motory využívají reakční sílu (princip akce a reakce) při výtoku spalin plynů tryskou (proto 
také: tryskové motory). Dělí se na proudové a raketové podle toho, zda potřebují k provozu atmosférický 
vzduch. V dalším výkladu uvedeme pouze základní typy a několik historických poznámek; podrobnější 
informace si zvídavý čtenář najde např. v internetu. 
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1. Proudové motory 
K provozu  potřebují okysličovadlo; okysličovadlem a současně pracovní látkou motoru je atmosférický 
vzduch. Ten vstupuje do motoru v přední části, tryskou unikají ven ohřáté plyny, reakcí je pohyb (motoru, 
letadla) v opačném. Pro ekonomický provoz nutno vzduch nejprve stlačit; podle způsobu stlačení 
vzduchu se motory dále dělí: 

Náporový motor (OBR. 26) 
Konstrukčně nejjednoduší. Vzduch vchází vstupním otvorem do difuzoru. Zde ztrácí kinetickou energii, 
takže roste tlak. Ve spalovací komoře se vstříkne palivo a zapálí svíčkou. (Později – při vyšší teplotě – se 
palivo vzněcuje už samo.) Stlačení se děje náporem vzduchu (odtud název motoru); motor musí mít 
dostatečnou rychlost. Nestartuje sám, nýbrž pomocí startovacích raket. Hospodárné při nadzvukových 
rychlostech; použito v pokusných konstrukcích. 

 
OBR. 26 

 

Turbokompresorový motor (OBR. 27) 
Tento motor má kompresor, sloužící ke stlačení nasávaného vzduchu, a plynovou turbínu, která 
kompresor pohání. Vzduch vnikající předním otvorem motoru A je stlačován kompresorem K; tlak 
a tepelný obsah vzduchu přitom stoupá. Stlačený vzduch jde do spalovací komory S, kde v průběhu 
spalování dále roste jeho teplota a tepelný obsah. Spaliny procházejí rozvodovým zařízením plynové 
turbíny T na oběžné kolo, které roztáčí kompresor. 
Tah motoru může být vyvozen: a) pouze expanzí spalin v trysce – čistě proudové motory, b) expanzí 
spalin v trysce a tahem vrtule – turbovrtulové motory. Turbovrtulové motory jsou konstruovány dvojím 
způsobem – jako jednoturbinové (jednohřídelové) nebo jako dvouturbinové (dvouhřídelové). 
V jednoturbinových proudových motorech jediná turbina pohání turbokompresor pro přívod vzduchu do 
spalovací komory i vrtuli. Ve dvouturbinových proudových motorech mají jak turbokompresor, tak 
vrtule vlastní turbinu. Reduktor je převodové zařízení, ve kterém se otáčky turbiny snižují (redukují) na 
otáčky vhodné pro vrtuli. 

 
OBR. 27 

 

Pulsační motor (OBR. 28) 
Pulzační proudové motory na rozdíl od předchozích typů nepracují plynule, ale přerušovaně - pulzují. 
Vzduch a palivo jsou dodávány v časových intervalech, ohraničených samočinným otevíráním 
a uzavíráním vstupního otvoru pružnými žaluziemi. Motor se startuje přivedením proudu vzduchu  na 
vstup k žaluziím. Žaluzie se tlakem vzduchu odtlačí a proud vzduchu ve spalovací komoře strhne 
a rozpráší palivo přiváděné do trysky. Po zapálení směsi paliva se vzduchem zvýšený tlak spalin přitlačí 
žaluzie na opěrnou mříž. Spaliny unikají tryskou a uvádějí motor do pohybu. Při poklesu tlaku ve 
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spalovací komoře odtlačí nápor vzduchu před motorem žaluzie, vzduch vstupuje do spalovací komory, 
strhává a rozprašuje palivo a celý pulzační cyklus se opakuje. Frekvence pulsů raket V-1 byla 45 s-1. 
Z popisu je zřejmé, že k nastartování motoru je třeba vyvolat nápor vzduchu ve vstupu do motoru. To je 
možno uskutečnit například startem za pomoci startovacích raket. 
 

 
OBR. 28 

2. Raketové motory 
Raketové motory mohou pracovat bez atmosféry; okysličovadlo nesou s sebou. Podle typu paliva se dělí 
do dvou skupin: raketové motory prvního druhu (tuhé palivo), raketové motory druhého druhu 
(kapalné palivo). 

Raketové motory prvního druhu (pevné palivo) (OBR. 29) 
Pevné, práškové palivo (zpravidla střelný prach slisovaný do tvaru dutého válce) je smíšeno 
s okysličovadlem.  Vznikají vysoké tlaky, doba hoření je krátká, lze ji jen těžko regulovat. Motor nelze 
zastavit. Využito u některých střel (sovětské kaťuše). 

Raketové motory druhého druhu (kapalné palivo) (OBR. 30) 
Palivy v těchto motorech jsou: výrobky z ropy, např. parafiny (krystalické směsi vyšších nasycených 
alifatických uhlovodíků), aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, xylen, ethylbenzen), nafteny čili 
cyklické uhlovodíky (cyklopentan, cyklohexan); alkoholy (methanol, ethanol); nitrosloučeniny. Jako 
okysličovadlo se užívá kapalný kyslík, peroxid vodíku, kyselina dusičná, oxid dusičný atd. 
Palivo a okysličovadlo jsou v kapalném stavu uloženy v zásobnících. Do spalovací komory jsou 
dopravovány a) přetlakem vzduchu, přiváděného do zásobníků paliva a okysličovadla ze zvláštních 
tlakových nádob, b) čerpadly. Turbiny pro pohon čerpadel paliva a okysličovadla mohou být poháněny 
spalinami vznikajícími ve spalovací komoře motoru nebo ve zvláštních k tomu speciálně určených 
spalovacích komorách. 

Použití tryskových motorů 
Motory proudové: letadla, silniční vozidla, saně atd. 
Motory raketové: meziplanetární rakety, družice (ke korekci pohybu a polohy), letadla (zkrácení 
startovací nebo přistávací dráhy), pro vyvození síly při měření různých namáhání (modelování síly větru 
u pozemních konstrukcí jako mostů a stožárů nebo zkoumání vlivu boční síly větru u vozidel),  raketové 
střely ve vojenství. 
 

OBR. 29 OBR. 30 
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