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1 Úvod 

Práce je svou tématikou zaměřena na převodové systémy používané 

v osobních automobilech v letech 1995-2016. Statistika z předchozích let ukázala, 

že nejvíce se používá pět různých převodových systémů, a to převodovka manuální 

(ručně řazená), samočinná, automatizovaná s  jednou či dvěma spojkami nebo 

variátor. Pomocí katalogu jsou data shromažďována a vypisována do souboru  

MS Excel (dále jen excel).  

Hlavní sledované parametry motorizace jsou točivý moment a výkon motoru. 

Zjišťuje se, zda se jedná o automobil poháněný spalovacím motorem, 

elektromotorem nebo kombinací těchto dvou. Jestliže je automobil vybaven 

elektromotorem, pak jsou zajímavými parametry typ elektrizace, napětí, typ baterie 

a její kapacita. Co se týče převodového ústrojí , tak hlavními ukazateli jsou 

maximální rychlost automobilu, spotřeba paliva, typ samotné převodovky, počet 

stupňů řazení a stálý převod. Dále jsou zaznamenávány maximální a minimální 

převodový stupeň, z nichž je následně vypočten rozsah. 

 Cílem práce je vyhodnocení statistiky trendu ve vývoji převodových 

systémů za období posledních jednadvaceti let a prozkoumání vzájemné závislostí 

jednotlivých parametrů. Pro zpracování celého období jsou použita data z let 1995, 

2000, 2005 a 2015, která byla již zpracována.  



9 

 

2 Historie a vývoj hybridního pohonu 

První hybridní pohony se prakticky objevily se vznikem samotného 

automobilismu. První zmínka o nich je datována z roku 1665, kdy byly vytvořeny 

plány na malé parní vozidlo pro čínského císaře Khang-hsi. Vůz měl údajně být 

poháněn nejen párou, ale také tažen koňmi. V roce 1769 Francouz Nicholas Cugnot 

sestavil tzv. Cugnotův parní tahač s rychlostí 6 km/h. O 60 let později Sir 

Goldsworthy Gurney sestavil první parní kočár, který byl schopen dosáhnout 

rychlosti až 32 km/h. V 1. polovině 19. století sestavil skotský vynálezce Robert 

Anderson první elektrický automobil. Měl krátký dojezd a velmi obtížně se dobíjel. 

Dalším čistě elektrickým pohonem přispěl Sir David Solomon roku 1870. 

Představil lehký elektrický motor, kde vůz nebyl příliš dobře ovladatelný pro velmi 

těžké baterie. [1] 

Roku 1898 Ferdinand Porsche ve spolupráci s továrnou Lohner postavil první 

hybridní automobil zvaný Mixte. Použil benzinový motor, který poháněl generátor 

k výrobě elektřiny pro napájení elektromotorů. Toto zapojení by se dalo nazvat 

tzv. sériovým hybridem. Auto nepotřebovalo převodovku a podle studie Thomase 

Scholze mělo mít účinnost neuvěřitelných 83 %. V roce 1901 Porsche zvítězil  

se svým strojem Exelberg Rally. Jeho modernizovaná verze využívala 

elektromotory umístěné do všech čtyř kol. Dosahovala rychlosti až 110 km/h. [1]  

Roku 1905 Henri Pieper, německý vynálezce a konstruktér zbraní, předložil 

americkému patentovému úřadu 

žádost o patentování hybridního 

pohonu, prakticky stejného typu, 

jaký vynalezl Porsche. Patent 

byl schválen roku 1908, kdy se 

benzinové motory staly 

dostatečně výkonnými, a to se 

zrychlením na 25 km/h za 10 s. 

V roce 1915 společnost Woods Motor Vehicle vytvořila systém pohonu „Dual 

Power“. V podstatě šlo o paralelní hybrid, který pro pohon vozu při nízké rychlosti 

využíval elektromotor a při potřebě vyšší rychlosti nasadil benzinový agregát.  [1] 

 OBRÁZEK 1: Patentový nákres hybridního auta Henriho     

Piepera 
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Roku 1969 byl představený experimentální plug-in-hybrid. Automobil byl 

koncipován jako 3-dveřový hatchback pro přepravu osob na kratší vzdálenosti. 

Jako pohon sloužil dvouválcový benzinový motor (575 cm3) a elektromotor. 

Elektřina byla čerpána ze šesti 12V baterií uložených u zadní nápravy s možností 

dobíjení ze sítě. Čistě elektrický pohon byl možný pouze do rychlosti 15 km/h, 

kombinovaný až 100 km/h. Na konci 80. let se stala evropským průkopníkem 

automobilka Audi. Jednalo se o vůz Duo postavený v systému plug-in paralelní 

hybrid. Zadní kola poháněl elektromotor Siemens o výkonu necelých 9,7 kW  

a energie byla dodávaná Ni-Cd bateriemi dobíjenými ze sítě. Řidič mohl volit mezi 

čistě elektrickým pohonem či spalovacím motorem. V roce 1997 se představilo 

Audi Duo III, které bylo prohlášeno za první evropský hybrid a bylo zařazeno do 

sériové výroby. Využíval osvědčený naftový motor 1.9 TDI v kombinaci  

s elektromotorem (21,6 kW/60 Nm). Baterie mohly být dobíjeny jednak během 

jízdy nebo ze sítě (plug-in). Prvenství s opravdu masově vyráběným hybridem drží 

automobil Toyota se svým Priusem. Nejprve byl nabízen pouze na Japonský trh. 

Název vychází ze slova Prior, což znamená „vpředu, první řadě“. Tento typ vozu 

byl vyvíjen tři roky a do prodeje byl zařazen na podzim 1997.  [2] 

O dva roky později byl na Americkém trhu představen dvoumístný automobil 

Honda Insight. S důrazem na lehkou konstrukci vůz využíval ve velké míře hliník 

a plasty, čímž bylo docíleno hmotnosti pouze 838 kg v základní verzi s manuální 

převodovkou. [3] [2] 
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3 Dělení hybridních pohonů a jejich koncepce 

3.1 Dělení podle hybridizace 

Hybridní pohon se obvykle dělí podle odpovídajícího stupně jejich 

hybridizace na micro-hybrid, mild-hybrid nebo full-hybrid. Dále automobil může 

být označován jako „plug-in“, což vyjadřuje možnost dobíjení z externí sítě. 

 

3.1.1 Micro-hybrid 

Micro-hybrid je automobil vybavený systémem Start & Stop. Jedná se  

o nejjednodušší variantu hybridního pohonu. Po celou dobu jízdy využívá klasický 

spalovací motor. Celková energie z baterie a generátoru je používaná pouze pro 

provoz spalovacího motoru při stojícím vozidle. Tento typ hybridu je důležitý 

komponent elektrifikace spalovacího motoru a může uspořit spotřebu od 3 do 5 % 

a v čistě městském provozu až o 10 %. Elektrický motor přebírá funkci Start-Stop, 

též pomáhá rozjezdu a podporuje zrychlení. Může být využit i pro získání brzdné 

energie. V závislosti na vytvoření systému zůstává konvekční startér zachován pro 

studený start spalovacího motoru při velmi nízkých teplotách.  [4]  

Napětí Micro hybridu je velmi nízké. Hodnoty se u většiny zdrojů liší, 

většinou se pohybují 12-42 V. Velikost výkonu elektromotoru bývá 3-5 kW. 

3.1.2 Mild-hybrid 

Mild-hybridy, mimo velké elektromotory, využívají pokročilou bateriovou 

techniku k dobíjení energie jeho řídícího přístroje. Zastaví-li vozidlo např. na 

semaforu (tzn. nulová rychlost) a není zařazen žádný převodový stupeň  

(tzn. přerušený točivý moment), motor se vypne.  Oproti konvenčnímu pohonu 

obnáší úsporu paliva až 20 %. Při aktivaci spojky nebo uvolnění brzd  

(u automatické převodovky) se spalovací motor znovu automaticky nastartuje. 

Baterie musí mít větší výdrž vzhledem k vyššímu počtu startování nebo může být 

podporována další menší baterií. V automobilech tohoto typu se nacházejí baterie 

o napětí 42-144 V a kapacitě 0,6-2 kWh. Výkon elektromotoru je 7-15 kW. 
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3.1.3 Full-hybrid 

Systém Full-hybridu umožňuje provoz pouze spalovacího nebo čistě 

elektrického motoru. Pro zvýšení efektivity provozu využívá kombinaci těchto 

dvou. V tomto případě jsou emise automobilu v podstatě nulové. Moderní Full-

hybridy jsou většinou provedeny ve stylu Plug-in-hybridu, což znamená, že 

umožnuje dobíjení z běžné elektrické zásuvky. Dle strategie toku energie je 

schopen dosáhnout asi 60 kW. Napětí trakční baterie v čistě elektrickém provozu 

dosahuje rozsahu 200 V až  400 V. Nízkonapěťová baterie je při provozu generátoru 

nabíjena energií elektrického motoru pomocí vysokonapěťové baterie a měniče 

DC/DC. Konvenční startér zůstává zachován pro studený start spalovacího motoru 

při velice nízkých teplotách. [5] 

Napětí baterií u těchto vozidel se pohybuje v  rozmezí 200-300 V a kapacita 

je stejná jako u mild hybridů.  

3.1.4 Plug-in-hybrid 

Plug-in-hybrid systém umožňuje nabíjení z externího zdroje elektřiny  

(např. zásuvka). Cílem Plug-in-techniky je maximálně prodloužit dojezdovou 

vzdálenost vozidla. K tomu jsou potřebné hlavně větší baterie s vysokou kapacitou 

energie. Reálné elektrické vzdálenosti leží mezi 30 až 100 km a vysoce závisí na 

profilu jízdy, testovacím cyklu i na okolních podmínkách (teplota, vítr, ...).  

V současné době jsou velice drahé, vyžadují velký zástavný prostor, mají vysokou 

hmotnost a neuspokojující pohotovost. Baterie do těchto typů vozidel mají 

kapacitu 5-16 kWh a jejich napětí se pohybuje v rozsahu 400-600 V.  

3.2 Dělení podle toku energie 

Závisle na uspořádání a kombinaci komponentů spalovacího motoru, 

elektromotoru, baterie, převodovky a spojky. Vzhledem k toku výkonu poté  

hybridní pohon rozlišujeme na sériový, paralelní a kombinovaný hybridní pohon.  

3.2.1 Sériový hybridní pohon 

Princip spočívá v tom, že spalovací motor je používán pouze jako generátor. 

Buď dobíjí baterii vozidla nebo dodává energii přímo elektrickému pohonnému 
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systému. Spalovací motor v tomto případě nepohání kola přímo. Tato vozidla jsou 

značena i jako E-REV (Extended-Range Electric Vehicle). [6] 

Jednotlivé hnací komponenty jsou uspořádány za sebou. Mechanické spojení 

spalovacího motoru pro pohon vozidla je možné při konstantních otáčkách pouze 

v optimálním režimu pohonu, vzhledem k účinnosti a emisím výfuku. Spalovací 

motor může být provozován jen ve velmi úzkém rozsahu otáček nebo dokonce jen 

při určitých otáčkách.  V tomto případě odpadají režimy pracovní charakteristiky, 

které řadíme mezi nehospodárné, jako je volnoběh nebo spodní rozsah částečných 

zatížení. Pokud akumulátory nemohou pokrýt momentální požadovanou energii, 

spalovací motor je nastartován automaticky. Nevýhodou sériového uspořádání je 

vícenásobná přeměna energie. Vzhledem k účinnosti nabíjení akumulátoru, 

mechanická účinnost mezi hnanou nápravou a spalovacím motorem není větší než 

55 %. [4] 

 

OBRÁZEK 2: Schéma sériového zapojení  

 

3.2.2 Paralelní hybridní pohon 

Jedná se o nejčastěji vyráběný typ hybridních automobilů. Při  paralelní 

uspořádání je pro pohon spalovacím motorem nezbytný mechanický připojovací 

prostředek a převodovka, která je společná i pro elektrickou poháněcí větev. Mezi 

běžný typ motoru lze vložit elektrický s další třecí spojkou. V kombinovaném 

provozu spalovací motor zůstává trvale zapnut, teprve při zrychlení vozidla  
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(např. předjíždění) se přidá elektromotor, tím se zvýší krátkodobě požadovaný 

výkon.  

A naopak při elektrickém provozu muže být následným zapnutím spalovacího 

motoru zlepšena jízdní dynamika vozidla. V městském provozu je elektrický 

pohon odpovídající spalovacímu motoru. [4] 

 

OBRÁZEK 3: Schéma paralelního zapojení  

 

3.2.3 Kombinovaný hybridní pohon 

Nevýhody jednotlivých koncepcí sériového a paralelního uspořádání vedly 

k vývoji kombinovaného hybridního pohonu. Jeho vybavení elektromotory, 

spalovacím motorem, převodovkou, spojkou, volnoběžkami a brzdami je , dá se 

říci, libovolné. Jedna z možností je sériový hybrid s propojovací spojkou 

spalovacího motoru ke kolu. Pokud vede tok výkonu spalovacího motoru různými 

cestami ke kolu, hovoříme o principu větvení výkonu. Větvení výkonu se může 

realizovat mechanicky diferenciálem nebo elektronicky. Toyota Prius je příkladem 

tohoto systému.  
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3.2.4 Range Extender 

Range Extender je tzv. automobil s  prodlouženým dojezdem a možností 

dobíjení ze sítě. Spalovací motor slouží k výrobě elektrického proudu k dobíjení 

baterií, čím pomáhá k prodloužení dojezdu. Tento systém využívá rekuperačního 

brždění, což znamená, že kinetická energie vozidla se přemění zpět na využitelnou 

elektrickou. Zástupce je například Audi A1 e-tron. Vozidlo je v provozu zpravidla 

na elektřinu, kde k dispozici má dojezd na 100 km. Při delší jízdě spalovací motor 

s generátorem dobíjí baterii. [7] 



16 

 

4 Význam jednotlivých sloupců 

Statistika je zpracována formou tabulek v programu Microsoft Excel, tento 

soubor je přiložen jako příloha. V této kapitole jsou vysvětleny jednotlivé sloupce, 

do nichž jsou hlavní údaje vypisovány z hlavního zdroje [8].  

Zahrnuté automobilky: 

  Abarth   Alfa Romeo   Audi 

  Bentley   BMW    Buick 

  BYD    Cadillac   Changen 

  Chery    Chevrolet   Chrysler 

  Citroen   Cowin    Dacia  

  Daihatsu    Datsun   Denza 

  Dodge    Doongfeng   DS 

  Faw    Fiat    Ford 

  GAC    Gelly    GMC 

  Great Wall   Holden   Honda 

  Hyundai   Infiniti   Isuzu 

  JAC    Jaguar    Jeep 

  Kia    Lada    Lancia 

  Land Rover   Lexus    Lifan 

  Lincoln   LTI    Luxgen 

  Mahindra   Maserati   Mazda 

  Mercedes Benz  MG    Mini 

  Mitsubishi   Nissan    Opel 
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  Perodua   Peugeot   Porsche 

  Proton    Qoros    Renault 

  Roewe    Rolls-Royce   Samsung 

  Seat    Škoda    Smart 

  SangYong   Subaru   Suzuki 

  Tata    Tesla    Tianjin 

  Toyota   UAZ    Vauxhall 

  Volkswagen   Volvo    ZIL 

Dohromady se jedná o 1526 položek zahrnutých do statistiky. Od každého 

modelu jsou vypsány verze s nejslabším a nejsilnějším motorem. [8]  

4.1 Zadávané údaje o vozidle (A – AG) 

Sloupec A ........ název automobilky, která daný model vyrábí  

Sloupec B ........ název modelu příslušného automobilu 

Sloupec C ........ pohotovostní hmotnost vozidla, která představuje hmotnost 

vozidla bez cestujících a nákladu, se standartní výbavou a všemi 

náplněmi potřebnými k provozu  

Sloupec D ........ celková hmotnost vozidla, představující součet pohotovostní  

a užitečnou hmotnost vozidla (plně naložený zavazadlový prostor 

a maximální počet cestujících)   

Sloupec E ........ zdvihový objem, který je definován jako rozdíl objemu 

pracovního prostoru mezi horní a dolní úvratí pístu  

Sloupec F......... jestliže vozidlo obsahuje vznětový motor, palivem je Diesel 

(nafta) a do buňky píšeme „D“. Naopak, pokud se jedná o motor 

zážehový, píšeme „B“ což značí benzín.  

Sloupec G ........ maximální točivý moment spalovacího motoru, který je definován 

jako součin vzdálenosti a síly. Udává se v newtonmetrech, 1 Nm 
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vyjadřuje moment od síly 1 Newton působící ve vzdálenosti 1 m. 

[9] 

Sloupec H ........ otáčky motoru, případně jejich rozsah, při kterých je naměřen 

maximální točivý moment. Jednotkou je min-1. 

Sloupec I ......... maximální výkon spalovacího motoru, definován jako množství 

práce vykonané za určitý čas. Hodnoty jsou psány v kW. Jako 

další, již dávno známou, jednotkou je tzv. metrická koňská síla  

1 HP odpovídá 735 W.  

Sloupec J ......... otáčky motoru, případně jejich rozsah, při kterých je naměřen 

maximální výkon. Jednotkou je min-1. 

Sloupec K ........ je vyplněn v případě, že se jedná o vozidlo s hybridním pohonem 

nebo elektrovozidlo. Hybridní automobily jsou rozlišovány dle 

zapojení. V případě paralelního je psáno „H-P“ a sériového  

„H-S“. Jako „EV“ jsou značeny vozidla pouze s elektrickým 

pohonem a „E-REV“ elektromobily s prodlužovačem dojezdu.  

Sloupec L ........ do buňky je vepsáno, zda se jedná o Plug-in hybrid (PHEV) 

Sloupec M ....... hybridní vozidla jsou rozdělena na MICRO, MILD, FULL  

viz. kapitola 3  

Sloupec N ........ motor vozidla je poháněn příslušným proudem, jde-li o proud 

střídavý, značíme ho „AC“, v opačném případě „DC“, který značí 

stejnosměrný 

Sloupec O ........ použitý druh akumulátoru Li-lon, Li-pol, Ni-MH 

Sloupec P......... kapacita baterie [kWh] 

Sloupec Q ........ napětí, které je definované tak, že napětí 1 V mezi konci vodiče, 

do kterého přivádíme konstantní proud 1 A, dodává výkon  

o velikosti 1 W.  

Sloupec R ........ je udáván celkový točivý moment všech elektromotorů 

nacházející se v koncepci vozidla. Udává se v Nm.  
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Sloupec S......... je udáván celkový výkon všech elektromotorů nacházející se 

v koncepci vozidla. Udáváno v kW.  

Sloupec T ........ celkový točivý moment hybridního vozidla  

Sloupec U ........ celkový výkon hybridního vozidla 

Sloupec V ........ maximální rychlost vozidla, kterou je schopno dosáhnout vozidlo 

s udávaným výkonem, na rovině v pohotovostní hmotnosti. 

Jednotkou je km/h.  

Sloupec W ....... čas, za který vozidlo dosáhne zrychlení z 0 na 100 km/h  

Sloupec X ........ spotřeba paliva při sportovní jízdě 

Sloupec Y ........ spotřeba paliva při jízdě mimo město  

Sloupec Z ........ spotřeba paliva při jízdě ve městě   

Sloupec AA ..... typ převodového ústrojí daného automobilu. Jedná-li se o přímo 

řazenou manuální převodovku, je psáno „M“. V případě 

automatické s hydrodynamickým měničem „A“, jednospojková 

automatizovaná „AMT-SC“ a dvouspojková „AMT-DC“. Pokud se 

jedná o bezstupňovou variátorovou převodovku je použita zkratka 

„CVT“. 

Sloupec AB ...... počet rychlostních neboli převodových stupňů. Každému stupni 

náleží převodový poměr, který je předen dán dle konstrukčního 

uspořádání příslušného převodového ústrojí. V případě variátoru, 

který je označován jako bezstupňový, je v příslušné kolonce psáno 

„99“. Teoreticky má CVT nekonečně mnoho převodových 

poměrů. 

Sloupec AC ...... hodnota maximálního převodového poměru „imax“ příslušného 

převodového ústrojí. Tento poměr je definován jako podíl otáček 

vstupního a výstupního hřídele (i=n1/n2). V některých případech 

lze tento poměr vyjádřit jako podíl zubů hnaného a hnacího 

ozubeného kola (i=z2/z1). 
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Sloupec AD ..... hodnota minimálního převodového poměru „imin“ příslušného 

převodového ústrojí 

Sloupec AE ...... rozsah daného převodového ústrojí, který je definován poměrem 

maximálního a minimálního měnitelného převodového poměru 

(R=imax/imin). 

Sloupec AF ...... hodnota stálého převodového stupně převodovky. Celkový převod 

u vozidel je součin převodu měnitelného a stálého. Stálý převod 

je neměnný a jeho součástí je diferenciál, který dělí točivý 

moment na obě kola nápravy dle jejich zatížení.  

Sloupec AG ..... 2. stálý převodový stupeň je používán u převodovek s více hřídeli. 

U výpočtu celkového převodu se některé převody násobí 1. stálým 

převodem a ostatní 2. stálým převodem. Záleží na tom, na kterém 

hřídeli se nachází.  

4.2 Zjištění počtů jednotlivých typů převodovek (AH-AL) 

Sloupec AH ..... jestliže se ve sloupci Y vyskytuje zkratka pro manuální 

převodovku „M“, hodnota v buňce nabývá „1“ jinak je „0“. 

V řádku 1528, posledním, je výsledný počet převodovek 

s manuálním řízením. 

Sloupec AI ....... jestliže se ve sloupci Y vyskytuje zkratka pro automatickou 

převodovku „A“, hodnota v buňce nabývá „1“ jinak je „0“. 

V řádku 1528, posledním, je výsledný počet převodovek 

s automatickým řazením. 

 Analogický postup je použit až po sloupec AL. Označení jednotlivých typů 

převodovek je stejné, jak je vysvětleno u sloupce Z.  

4.3 Počty převodovek dle množství stupňů řazení (AM-BB) 

Sloupec AM ..... jestliže se jedná o manuální řazení a ve sloupci Z  se nachází „6“, 

pak hodnota v buňce nabývá „1“ jinak „0“. V posledním řádku 

(1528) je počet šestistupňových manuálních převodovek.  
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Sloupec AN ..... jestliže se jedná o manuální řazení a ve sloupci Z  se nachází „5“, 

pak hodnota v buňce nabývá „1“ jinak „0“. V posledním řádku 

(1528) je počet pětistupňových manuálních převodovek.  

Tímto způsobem jsou řešeny sloupce AM až BB. Pouze se mění typ 

převodového ústrojí a počet převodových stupňů.  

4.4 Výkony příslušných převodovek (BC-BS) 

Sloupec BC ...... jestliže se jedná o šestistupňovou manuální převodovku, pak je 

vypsána hodnota výkonu motoru příslušného vozidla.  

Sloupec BD ..... jestliže se jedná o pětistupňovou manuální převodovku, pak je 

vypsána hodnota výkonu motoru příslušného vozidla.  

Takto jsou řešeny sloupce BC-BS. Je měněn pouze počet převodových stupňů 

a zda se jedná o manuální, automatickou, automatickou s  jednou spojkou, 

automatickou se dvěma spojkami či variátor.  

4.5 Točivé momenty příslušných převodovek (BT-CJ) 

Sloupec BT ...... jestliže se jedná o šestistupňovou manuální převodovku, pak je 

vypsána hodnota točivého momentu motoru příslušného vozidla.  

Sloupec BU ..... jestliže se jedná o pětistupňovou manuální převodovku, pak je 

vypsána hodnota točivého momentu motoru příslušného vozidla.  

Takto jsou řešeny sloupce BT-CJ. Je měněn pouze počet převodových stupňů 

a zda se jedná o manuální, automatickou, automatickou s  jednou spojkou, 

automatickou se dvěma spojkami či variátor.  

4.6 Rozsahy příslušných převodovek (CK-DA) 

Sloupec CK ..... jestliže se jedná o šestistupňovou manuální převodovku, pak je 

vypsána hodnota rozsahu převodovky příslušného vozidla. 

Sloupec CL ...... jestliže se jedná o pětistupňovou manuální převodovku, pak je 

vypsána rozsahu převodovky příslušného vozidla.  
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Takto jsou řešeny sloupce CK-DA. Je měněn pouze počet převodových 

stupňů a zda se jedná o manuální, automatickou, automatickou s  jednou spojkou, 

automatickou se dvěma spojkami či variátor. 

4.7 Další pomocné vyhodnocení, pro zpracování grafů 

Sloupec DB ..... jestliže vozidlo má motor zážehový, pak je vypsána hodnota 

výkonu motoru daného automobilu. 

Sloupec DC ..... jestliže vozidlo má motor vznětový, pak je vypsána hodnota 

výkonu motoru daného automobilu. 

Sloupec DD ..... jestliže vozidlo má motor zážehový, pak je vypsána hodnota 

točivého momentu motoru daného automobilu.  

Sloupec DE ...... jestliže vozidlo má motor vznětový, pak je vypsána hodnota 

točivého momentu motoru daného automobilu.  

Sloupec DF ...... má-li daný automobil devítistupňovou převodovku, pak je 

vypsána hodnota rozsahu dané převodovky. Jsou uvažovány 

všechny typy převodovek.  

                         Analogicky jsou zpracovány sloupce DG až DN. 

Sloupec DO ..... jedná-li se o vozidlo se zážehovým spalovacím motorem, pak je 

vypsána hodnota rozsahu převodovky daného vozidla.  

Sloupec DP ...... jedná-li se o vozidlo se vznětovým spalovacím motorem, pak je 

vypsána hodnota rozsahu převodovky daného vozidla.  

Sloupec DQ ..... jedná-li se o vozidlo se zážehovým spalovacím motorem, pak je 

vypsána hodnota stálého převodu převodovky daného vozidla.  

Sloupec DR ..... jedná-li se o vozidlo se vznětovým spalovacím motorem, pak je 

vypsána hodnota stálého převodu převodovky daného vozidla.  

Sloupec DS ...... jedná-li se o elektrovozidlo, tzn. ve sloupci K vypsané „EV“, pak 

je vygenerována hodnota „1“. V posledním řádku je výsledný 

počet elektrovozidel.  Analogicky jsou zpracovány sloupce DT  

a DU.  
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Sloupec DV ..... má-li vozidlo variantu Plug-in dobíjení tzn. ve sloupci L vypsané 

„PHEV“, pak je vypsaná hodnota „1“. 

Sloupec DW .... obsahuje-li elektrovozidlo nebo hybridní automobil lithium-

iontovou baterii (Li-lon) viz. sloupec N, pak je vypsána hodnota 

„1“. Podobně jsou zpracovány sloupce DX a DY. Pouze se změní, 

zda se jedná o Lithium-polymerovou (Li-pol) nebo Nikl-metan 

hydridovou (Ni-MH) baterii. 

Sloupec DZ ...... jedná-li se o Li-lon akumulátor, pak je vypsána hodnota napětí 

baterie daného vozidla. Analogicky ve sloupci EA (Li-pol) a EB 

(Ni-MH). 

Sloupec EC ...... neobsahuje-li sloupec K žádnou zkratku pro označení vozidla, 

jedná se o automobil poháněn pouze spalovacím motorem. Pak 

v tomto sloupci, je tedy vypsána hodnota „1“. 

Sloupec ED ...... zde je vypsána hodnota výkonu spalovacího motoru vztažena na 

pohotovostní hmotnost daného vozidla. Znamená to, že sloupec  

I je dělen sloupcem C. Totéž je provedeno u sloupce EE, kde se 

jedná o elektromotory. Tam je sloupec T dělen sloupcem C. 

Sloupec EF ...... zde je vypsána hodnota točivého momentu spalovacího motoru 

vztažena na pohotovostní hmotnost daného vozidla. Znamená to, 

že sloupec G je dělen sloupcem C. Totéž je provedeno u sloupce 

EG, kde se jedná o elektromotory. Tam je sloupec S dělen 

sloupcem C. 
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5 Vyhodnocení statistiky  

V této kapitole jsou graficky zpracovány závislosti sledovaných parametrů. 

Nejprve jsou znázorněny statistiky z období 1995-2016 a popsány změny výroby 

v těchto letech.  Další grafy jsou zaměřené na výrobu automobilů pouze v roce 

2016. Důraz je kladen na hybridy a elektrovozidla, které byly zařazeny do statistik 

až v tomto roce.  

V přehledu jsou zahrnuty automobily s největším a nejmenším výkonem od 

každého typu vozidla. Vynechané jsou minivany, kabriolety a supersportovní 

automobily, které jsou považovány za dvoudveřové s vyjímajícím se výkonem.  

5.1 Vývoj sledovaných parametrů v letech 1995-2016 

Pro znázornění rozvoje převodových ústrojí za celé období jsou sloučeny 

převodovky automatizované jednospojkové (robotizované) a dvouspojkové. Toto 

sjednocení je provedeno kvůli zjednodušení zpracování statistik.  

5.1.1 Rozvoj jednotlivých převodových ústrojí 

Je patrné, že od roku 1995 do počátku 21. století byl považován za hlavní 

používaný typ převodovek manuální pětistupňové a čtyřstupňové v zastoupení 

automatických. Jejich počet se v průběhu dalších dvanácti let rapidně snížil a na 

trhu začaly vládnout šestistupňové manuály. V roce 2005 se objevily první 

automatizované (AMT) převodovky s pěti, šesti a sedmi stupni řazení a automaty 

s hydrodynamickým měničem (A) v šesti a sedmistupňovém provedení. V roce 

2015 nebyl zaznamenán žádný čtyřstupňový manuál. Sedmistupňové automat y se 

objevují mezi lety 2012–2015, v roce 2016 se tento typ ve vybraných automobilech 

nevyskytuje. Využití variátorových převodovek se nepatrně zvyšuje, ale zatím 

nepřesáhlo 10 %. 

V roce 2016 se vyskytují vozidla s převodovkou, která má pouze jeden 

stupeň řazení a automatizovanou osmistupňovou převodovkou. Každá má pouze 

jednoho zástupce, a to Cadillac XT5 s AMT8 a elektrovozidlo Nissan Leaf s A1. 

Jednostupňovou převodovkou je vozidlo, které je řízeno stálým převodem. V celé 

statistice je uvažováno jako automatické, jak je značeno v katalogu.  
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 Nejvíce, tedy 22 % z celkové výroby, je používaný šestistupňový manuál  

a z pohledu automatizovaných vozidel to je robotizovaná šestistupňová 

převodovka ve 14 %. Dříve se používala převodová ústrojí s méně stupni. 

Statistika začíná na převodových systémech se třemi či čtyřmi stupni řazení  

a s odstupem času se používají až devítistupňové.  

5.1.2 Vývoj výkonů motorů jednotlivých převodových ústrojí 

Do grafu jsou vynášeny průměrné hodnoty výkonů automobilů s danou 

převodovkou. U automatizované sedmistupňové převodovky je vidět markantní 

nárůst v roce 2015. To se dá vysvětlit tím, že v předchozím roce byly zahrnuty  

i supersportovní automobily, které byly v roce 2016 vynechány. Dalo by se říci, že 

vícestupňové převodovky mají vyšší výkony než převodová ústrojí s méně stupni 

řízení. Za poslední rok průměrný výkon stoupl pouze u sedmi a devíti stupňových 

„automatů“ a nepatrně u variátorových převodových systémů. Největší pokles za 

celé období nastal u šestistupňové manuální převodovky. 

GRAF 1: Vývoj zastoupení jednotlivých převodových ústrojí  
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GRAF 2: Vývoj výkonů motorů jednotlivých převodových ústrojí  

5.1.3 Vývoj točivých momentů jednotlivých převodových ústrojí  

Do grafu jsou vynášeny průměrné hodnoty točivých momentů jednotlivých 

typů převodových ústrojí. Největší skok za celé období se projevil u automatické 

třístupňové převodovky. V letech 2015-2016 je zaznamenán pouze jeden 

představitel, a to ZIL 4104, který byl bez jakékoliv změny co se týče hodnot 

sledovaných parametrů.  

 

GRAF 3: Vývoj točivých momentů jednotlivých typů převodových ústrojí  
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Nejkonstantnější jsou momenty u manuální pětistupňové převodovky, kde 

z počátečních 186 Nm moment poklesl pouze nepatrně, a to na 165 Nm.   

U variátorových za celou dobu vzrostl asi o 100 Nm. Rapidní krátkodobý vzrůst je 

vidět u manuální sedmistupňové a automatizované šestistupňové převodovky,  

u které hned moment klesl téměř na původní hodnotu.  

5.1.4 Vývoj rozsahů jednotlivých převodových ústrojí 

Do grafu jsou vynášeny průměrné hodnoty jednotlivých převodových 

systémů. Do této statistiky nejsou zařazeny automobily s automatizovanou 

osmistupňovou převodovkou, protože data nebyla k  dispozici. Největší rozsah,  

i když s postupem času klesající, má devítistupňová automatická převodovka. 

Čtyřstupňový „automat“ drží, dá se říci, konstantní rozsah. Ale za povšimnutí stojí, 

že u automatizovaných šestistupňových převodovek se zvýšil asi o 36 %. Naopak  

u automatických třístupňových se snížil o 27 %. Manuální čtyřstupňová začínala 

s poměrně malým rozsahem, ale v roce 2016 jí patří nejvyšší hodnota 8,3. Ten je 

přiřazen modelu Nano od automobilky Tata.  

 

GRAF 4: Vývoj rozsahů jednotlivých převodových systémů 
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5.2 Závislosti sledovaných parametrů v roce 2016 

V tomto uskupení grafických závislostí je nutno brát na zřetel množství 

přístupných dat. U většiny grafů nejsou údaje úplné, protože v katalogu se 

nevyskytují veškeré informace u všech automobilů. Pro znázornění rozpětí 

parametru jednotlivých převodových ústrojí není použita automatizovaná 

osmistupňová převodovka. Důvodem je jediný zástupce ve statistice, který má 

nedostačující informace.  

5.2.1 Závislosti související s točivým momentem 

V grafu 5 je znázorněné rozpětí točivých momentů v závislosti na typu 

převodového systému a počtu stupňů řazení. Vždy je tvořeno minimem a maximem 

tohoto parametru. U typů M4, A1, A3 a AMT-DC8 je pouze jeden typ automobilu, 

není tedy možné znázornit rozpětí. Jsou znázorněny tak, že spodní hodnota je nula 

a horní hodnota je skutečný točivý moment daného vozidla.  

Tato závislost ukazuje, že největší rozpětí točivých momentů využívá 

automatické převodové ústrojí s osmi stupni řízení. Naopak nejmenší rozptyl 

(uvažováno převodové systémy s více zástupci) má automatizovaná jednospojková 

pětistupňová.  

 

GRAF 5: Rozpětí točivých momentů u jednotlivých typů převodovek   
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5.2.1.1 Rozsah závislý na točivém momentu motoru 

Při pohledu na grafickou závislost točivého momentu zážehových (graf 6)  

a vznětových (graf 7) motorů na rozsahu převodového ústrojí je zřejmé, že 

zážehové (benzínové) motory se pohybují v značně vyšších točivých momentech. 

Zatímco vznětové (Dieselové) motorizace mají nejvyšší hodnotu 850 Nm, což je  

o 250 jednotek méně.  

 

 GRAF 6: Rozsah v závislosti na točivém momentu zážehových motorů  

Nejvyšší rozsahy zážehových motorů patří automobilům jako jsou Land 

Rover Discovery Sport, Evoque nebo Porsche Panamera s točivým momentem  

750 Nm. Celkem šest představitelů se pohybuje kolem hranice hodnoty 10.  Jedna 

z nich patří i hybridu Toyota Auris. Nejnižší rozsah s hodnotou 1,95 patří 

automobilu Kia Sorento, který je hnán šestistupňovou manuální převodovkou. 

K němu se přidává hybrid Lexus GS a Jeep Cherokee s  hodnotami těsně nad 2. 

U vznětových motorizací nejsou žádné extra vyčnívající rozsahy, všechny 

se pohybují v rozpětí od 3,5 do 8,1. Nejvíce automobilů s  dieselovým motorem se 

vyrábí s točivými momenty o hodnotách 150-450 Nm. V zaznamenaných datech je 

vyčnívající, nejnižší, momentová hodnota patřící k  BMW z řady 5 a naopak dvě 

nejvyšší od Porsche Cayanne a Audi A8. 
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5.2.1.2 Stálý převod v závislosti na točivém momentu motoru 

Zde je vyobrazení závislosti stálého převodu na točivém momentu zážehové 

(graf 8) či vznětové (graf 9) motorizace. Do grafů nejsou uvažovány druhé stálé 

převody. Aby se zakomponovaly do této statistiky, bylo by potřeba přehledně 

označit, které konkrétní dva stálé převody patří do jednoho automobilu.  

 

GRAF 8: Stálý převod v závislosti na točivém momentu zážehových motorů  

GRAF 7: Závislost rozsahu na točivém momentu vznětových motorů  



31 

 

 Benzínové motory mají zástupce i s vysokými stálými převody, hodnoty 

dosahují až 6,47. Oproti nim stojí dieselové motory s nejvyšší hodnotou 5,58. 

Spodní hodnoty jsou u obou typů motorů přibližně stejné.  Automobily se 

zážehovými motory jsou nevíce vyráběny s točivými momenty 90–400 Nm 

s rozsahy od 3 do 5. Závislost vznětových motorů je poněkud řidší. Ale i tak se dá 

říci, že nejvíce zástupců je vyráběno v rozmezí 200-450 Nm s rozsahy 2,5 až 4,5.  

 

GRAF 9: Stálý převod v závislosti na točivém momentu vznětových motorů  

5.2.1.3 Točivý moment motoru v závislosti na pohotovostní hmotnosti vozidla 

Fakt, že výkon přímo souvisí s kroutícím momentem motoru, dokazují grafy 

10 a 11, které znázorňují závislost točivého momentu zážehového či vznětového 

motoru na pohotovostní hmotnosti vozidla. Je vidět, že s rostoucí hmotností 

automobilu je nutný vyšší točivý moment motoru. Benzínová vozidla mají zástupce 

od malých po velké hmotností. Extrémně těžkými je myšlen Faw Honqgi nebo i, 

již zmiňován, ZIL 4104 s 3,1 tuny. Což se o dieselových říci nedá. Ty jsou 

v rozmezí hodnot 980 kg až 2680 kg. 
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GRAF 10: Točivý moment zážehových motorů v závislosti na pohotovostní hmotnosti vozidla  

  

 

GRAF 11: Točivý moment vznětových motorů v závislosti na pohotovostní vozidla  
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5.2.2 Závislosti v souvislosti s výkonem motoru 

Graf 12 znázorňuje rozpětí výkonů motorů v závislosti na typu převodového 

systému a počtu stupňů řazení. Vždy je tvořeno minimem a maximem tohoto 

parametru. Jako u rozpětí točivých momentů (graf 5) mají převodovky M4, A1, A3 

a AMT-DC8 pouze jednoho zástupce, není tedy možné znázornit rozpětí. Jsou 

znázorněny tak, že spodní hodnota je nula a horní hodnota je skutečný výkon 

motoru daného vozidla.  

Závislost ukazuje, že automatická osmistupňová převodovka má největší 

rozpětí momentů i výkonů.  Naopak nejmenší rozptyl (uvažováno převodové 

systémy s více zástupci) má ručně řízená pětistupňová.  

 

 

GRAF 12: Rozpětí výkonů motorů u jednotlivých typů převodovek 

5.2.2.1 Rozsah v závislosti na výkonu motoru 

V grafickém znázornění závislosti rozsahu převodového ústrojí na výkonu 

zážehového (graf 13) či vznětového (graf 14) motoru, je vidět, že u benzínových 

motorizací je více zástupců s vyšším rozsahem převodového ústrojí. Zážehové 

motory oproti vznětovým využívají vyšších výkonů.  
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GRAF 13: Rozsah v závislosti na výkonu zážehových motorů  

 Tři nejnižší hodnoty, pohybující se kolem 2, patří jako u grafu s  točivými 

momenty automobilům BMW řady 5 a Porsche Cayanne. U automobilů se 

zážehovými motory je nejvíce vozidel s výkony 50 až 150 kW dosahujících 

rozsahů 4-6. U vozidel s dieselovými motory není tolik zástupců jako  

u benzínových, ale i tak se dá říci, že největší počet jich je mezi rozsahy 5-7.  

GRAF 14: Rozsah v závislosti na výkonu vznětových motorů  
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5.2.2.2 Stálý převod závislosti na výkonu motoru 

Zde je vyobrazení závislosti stálého převodu na výkonu zážehového (graf 15) 

či vznětového (graf 16) motoru. V grafech nejsou uvažovány druhé stálé převody 

jako u grafů 8 a 9. U zážehové motorizace je nevíce vozidel s  výkony 50-250 kW 

s rozsahy zasahujících do vysokých hodnot až k 6,5. U druhého typu motoru se 

nachází představitel s nejvyšší hodnotou 5,58.  U obou závislostí je zřejmé, že 

s rostoucím výkonem motoru rozsah převodového systému klesá.  

 

GRAF 15: Stálý převod v závislosti na výkonu zážehových motorů 

 Vyčnívající hodnota u dieselových motorizací patří vozidlu Audi S8, které 

má výkon 445 kW a dosahuje rozsahu průměrné hodnoty 3,2.  
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GRAF 16: Stálý převod v závislosti na výkonu vznětových motorů  

 

5.2.2.3 Výkon motoru v závislosti na pohotovostní hmotnosti vozidla 

Při znázornění závislosti výkonu zážehového (graf 17) či vznětového  

(graf 18) motoru na pohotovostní hmotnosti automobilu vyšlo najevo, že s  rostoucí 

hmotností vozidla je potřebný větší výkon motoru. 

 GRAF 17: Výkon zážehových motorů v závislosti na pohotovostní hmotnosti vozidla  
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U dieselových motorizací je nárůst pozvolnější oproti benzínovým. 

Automobily se zážehovými motory jsou vyráběny od nižších hmotností, 750 kg až 

1700 kg, než vozidla s motory vznětovými. Ty jsou produkovány až od 1000 kg po 

2,7 tuny. 

  

GRAF 18: Výkon vznětových motorů v závislosti na pohotovostní hmotnosti vozidla  

 

5.2.3 Další závislosti v souvislosti s rozsahem převodového ústrojí 

Při grafickém znázornění rozpětí rozsahu u jednotlivých typů převodových 

ústrojí se ukázalo, že největší rozsah mají jednostupňové automatické převodovky. 

Ale jako u předchozích grafů s rozpětími, nemůžeme tento typ brát v potaz kvůli 

pouze jednomu zástupci. Ostatní systémy jsou na tom vzájemně podobně, žádný 

z nich není nijak extra výrazný. Nejnižší dolní hodnoty mají automatizované 

jednospojkové převodovky. 
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GRAF 19: Rozpětí rozsahu jednotlivých typů převodovek  

 

5.2.3.1 Průměrné hodnoty rozsahu převodovek v závislosti na počtu převodových 

stupňů 

 

GRAF 20: Průměrná hodnota rozsahu převodovek v závislosti na počtu převodových stupňů  
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Závislost rozsahu převodového ústrojí na počtu převodových stupňů 

znázorněna na grafu 20 ukazuje křivku, která prochází téměř každým bodem 

znázorňující průměrnou hodnotu rozsahu jednotlivých počtů převodových stupňů.  

Body jsou proloženy polynomem třetího stupně. Variátory mají neomezený 

počet převodových stupňů, a proto jsou na ose x znázorněny pod číslem 10. Je 

vidět, že s rostoucím počtem stupňů řazení rostou rozsahy příslušných 

převodových systémů. Největší rozdíly jsou mezi stupněm 3–4 a 8–9.   

5.2.3.2 Objem motoru v závislosti na rozsahu převodovky 

Do grafu 21 byly vyneseny hodnoty objemu motoru v  závislosti na rozsahu 

převodového ústrojí. Tato závislost dává najevo, že na trhu je nejvíce automobilů 

s obsahem motoru 624 až 2 500 cm3. Ale několik zástupců má i vyšší hodnoty a to 

až 8 382 cm3. Tato výstřední hodnota patří k modelu Dodge SRT Viper s rozsahem 

3,55. Dalo by se konstatovat, že rozsah převodového systému s  obsahem motoru 

nepatrně klesá.  

 

GRAF 21: Objem motorů v závislosti na rozsahu převodovek  
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5.2.4 Zařazení hybridních vozidel na trh 

Je faktem, že již 30 světových automobilek nabízí na trh hybridní verzi 

vozidla. Cílem zavedení kombinace spalovacího a elektrického motoru je  snížení 

potřeby paliva, tišší a klidnější provoz a snížení emisí ve městech. V součtu celé 

statistiky je zaznamenáno 1523 typů vozidel, ze kterých je pouze 5 % 

elektrovozidel nebo hybridních automobilů.  Tento typ pohonu se s  dobou rozvíjí 

a je téměř jisté, že s postupem času bude jejich procento stoupat. Zaznamenané 

byly tyto modely: 

Audi A3   Audi A8   BMW i3 

BMW řada 3   BMW řada 5   BMW řada 7 

BMW X5   BYD F3   BYD S6/S6DM 

Chevrolet Malibu  DS 5    Ford Fusion 

Honda Jazz/Fit  Honda City/Grace  Honda HR-V/Vezel 

Honda Accord  Honda Legend  Honda Civic Sedan 

Hyundai i40/Sonata  Infiniti Q50   Kia Optima 

Land Rover Sport  Land Rover Rover  Lexus IS 

Lexus CT   Lexus ES   Lexus GS 

Lexus LS   Lexus RX   Lexus NX 

Lincolc MKZ   Mercedes Benz C  Mercedes Benz E  

Mercedes Benz S  Mitsubishi Outlander Peugot 508 

Peugot 3008   Porsche Panamera  Porsche Cayenne 

Subaru XV   Toyota Yaris/Vitz  Toyota Auris 

Toyota Prius   Toyota Crown  Toyota RAV4 

Toyota Camry  Toyota Avalon  Volkswagen Golf 

Volkswagen Jetta  Volvo S90   Volvo V60 

Některé modely mají i více verzí s  různými motorizacemi. 
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GRAF 22: Procentuální rozdělení automobilů  

5.2.4.1 Využití jednotlivých typů hybridních pohonů  

V koláčovém grafu je znázorněno rozdělení nestandartních pohonů – 

elektrovozidel či hybridních automobilů. Z 67 % se jedná o vozidla s hybridním 

pohonem v paralelním zapojení. Hybrid v sériovém zapojení má v katalogu pouze 

jednoho zástupce, a to Toyota RAV4. Proto zabírá pouze 3 % z  těchto automobilů. 

Zbytek tvoří pohony s čistě elektrickou hnací sílou.  

GRAF 23: Využití typů hybridních pohonů a elektrovozidel  
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 Hybridní vozidla s paralelním zapojením motorů jsou rozdělena na 

standardní, u kterých dobíjí baterii spalovací motor pracující jako generátor.   

Z 12 % jsou zaznamenány automobily s Plug-in připojení do sítě, které 

zjednodušuje dobíjení vozidla. Předpokládá se, že takových bude přibývat.  

 

GRAF 24: Rozdělení paralelních hybridů 

 

5.2.4.2 Využití jednotlivých typů baterií 

Vozidla s hybridní kombinací pohonů či elektrovozidla využívají tři různé 

typy baterií. Rozdělují se dle látek, které jsou použity pro funkci elektrolytu  

a katody (anody). V tomto období má největší využití lithium-iontový akumulátor 

a to s 67 %. Na trhu jsou ze 7 % zastoupeny lithium-polymerové baterie, které jsou 

relativně nový typ. Jedná se o akumulátory, které jsou vyvinuty z  lithium-

iontových, ale s lepšími vlastnostmi jakými jsou nízká hmotnost, vysoká kapacita 

nebo velká výkonnost. Zbývajících 26 % je využíváno nikl-metal hydridovými 

bateriemi. Jejich nevýhodou je, že při nízkých teplotách se „blokují“.  

Extrémně vysoké hodnoty znázorněné na grafu 26 vyobrazují napětí nikl-

metal hydridových baterií patří paralelnímu hybridu Toyota Camry, Lexus NX, 

Lexus ES, Lexus IS nebo elektrovozidlo Toyota Mirai. Lithium-polymerové 

baterie mají pouze tři představitele, a to všechny o napětí 270 V.  
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Celkově (když nejsou brány v potaz vyčnívající hodnoty) se napětí akumulátorů 

pohybuje mezi 100 V až 400 V.   

 

GRAF 25: Využití jednotlivých typů baterií  

  V následujícím grafu je znázorněno rozložení baterií dle jejich napětí  

u různých modelů hybridních automobilů.  

GRAF 26: Napětí využívaných baterií  
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6 Závěr 

Výsledky veškerých závislostí týkajících se statistik trendů převodových 

systémů jsou shrnuty v předchozí kapitole u jednotlivých grafů. Zajímavý přehled 

lze naleznout v grafu 27, ze kterého je vyhodnoceno, že 48 % z celkového 

množství převodových ústrojí zabírají ručně řazené převodovky. Samočinným 

převodovým systémům, společně s variátory, patří 36,5 % a zbylá část je přiřazena 

automatizovaným převodovkám. Do budoucna se předpokládá, že bude přibývat 

automatických neboli samořízených převodových systémů.  

 

GRAF 27: Zastoupení jednotlivých typů převodových ústrojí  

 V roce 2016 bylo zjištěno, že nejvyšších výkonů dosahují AMT8  

a nejvyšších momentů třístupňové „automaty“. Nejvíce využívanými automobily 

s kombinovanými motory jsou hybridní vozidla v paralelním zapojení. 

V polovičním množstvím, oproti hybridním vozidlům, jsou produkována vozidla 

s čistě elektrickým pohonem, která jsou z 12 % s možností Plug-in zapojení. Tato 

možnost dobíjení se bude zřejmě s dobou rozvíjet a čím dál více využívat.  

 Zajímavým zjištěním je, že nejvíce přispěly právě automobilní společnosti 

Lexus a Toyota se 7 a 8 modely automobilů s  hybridním pohonem. Právě Toyota 

a BMW představily na trhu jediné dva zástupce hybridních vozidel v sériovém 

zapojení motorů. 
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