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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je vyšetřit vývoj a určit trendy osobních vozidel s pohonem 4x4. První část 

práce obsahuje teoretické základy pohonu 4x4, krátký náhled do historie a popis nejvýznamnějších 

provedení pohonu a jejich vývoj. Druhá část se zabývá sesbíranými daty o všech vozidlech s pohonem 

4x4 z let 1995, 2005 a 2015. Tyto informace jsou následně v mnoha aspektech vyhodnoceny. Výsledky 

jsou názorně interpretovány pomocí tabulek a grafů a doplněny komentáři s vysvětlením či úvahou.   
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Abstract 

The main goal of this bachelor thesis is to analyze the development and trends of AWD (all-wheel drive) 

passenger cars. The first part of the thesis contains theoretical fundaments of AWD system. There are 

also a brief description of history and the most important AWD solutions. The second part compiles 

various statistics on the AWD vehicles in 1995, 2005 and 2015. The results are clearly interpreted using 

tables and graphs. Many clarifying notes and reasoning comment the statistics. 
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ÚVOD 
 

Pohon všech kol tvoří v dnešní době nedílnou součást nabídky téměř každé automobilky. Výhody 

v podobě lepší trakce nejen v terénu ale i na silnici vyhledává stále více zákazníků. Vozy s pohonem 4x4 

většinou stojí na vrcholu nabídky. Nachází se v nich často to nejlepší, co má výrobce aktuálně 

k dispozici, ať už jde o motory, převodovky či samotné systémy pohonu všech kol. Bude proto velmi 

zajímavé pozorovat, jakým směrem se ubírá vývoj těchto vozů. Jak modernější technologie a rozvoj 

elektronického řízení umožní navrhnout dokonalejší systémy či nabídnout nová řešení. Velmi 

podstatnou součástí dnešní automobilové produkce je nutnost zohlednit při návrhu nového 

automobilu přísné emisní normy. Počítá se každý spálený mililitr paliva, každý do ovzduší vypuštěný 

gram CO2, každý kilogram hmotnosti vozu. Jak tyto omezení jdou dohromady s pohonem 4x4, který 

zvyšuje hmotnost a jízdní odpory vozidel? 

Téma Vývoj pohonu všech kol u osobních vozidel volně navazuje na bakalářskou práci Václava Královce 

z roku 2018. Zabýval se přehledem a trendy ve vývoji převodovek terénních automobilů. 

Pro statistickou část své práce vyhotovil databázi se základními údaji všech terénních vozidel z let 1995, 

2005 a 2015. Tuto databázi plánuji doplnit a využít pro mou práci. 

Moje téma zahrnuje všechny vozy s pohonem všech kol, jak terénní, tak neterénní. Proto jsem 

se rozhodl věnovat ve své práci větší prostor čistě silničním vozidlům, která nejsou primárně určeny 

do terénu, těmi terénními se přeci jen už přede mnou zabýval kolega Královec. 

Práci rozdělím do dvou částí – do teoretické a statistické. Hlavní částí bude ta obsáhlejší, statistická. 

Teoretická část bude ovšem neméně důležitá. Potřebuji ji k tomu, abych věděl, jak data ve statistické 

části správně uchopit, třídit a vyhodnocovat. V teoretické části se tedy pokusím stanovit výchozí 

rozdělení pohonu 4x4, ujasnit si základní pojmy a získat stručné povědomí o historickém kontextu. 

Ve statistické části budu pracovat se sesbíranými daty o vozech. Pokusím se je vyhodnotit z několika 

hledisek. Budu porovnávat hodnoty z jednotlivých let, určovat trendy a zamýšlet se nad důvody, 

proč se dané změny dějí. Druhá část bude tedy obsahovat přehledné tabulky a grafy. 

A co mě vedlo k výběru tohoto tématu? Automobily jsou mým velkým koníčkem už od dětství. Zajímal 

jsem se vždy o vše, co jsem v daném věku dokázal pochopit. Jako malý jsem s oblibou pročítal 

nejrůznější technické příručky o starých nákladních vozech z knihovny mého dědy. Snažil jsem se 

například pochopit, jak funguje diferenciál, proč mají Tatry na nápravě vůči sobě přesazená kola, 

nebo proč má Praga V3S tak velkou světlou výšku. Tento technický základ určil mé zájmy i do dalších 

let. Proto při výběru vysoké školy padla volba na Fakultu strojní. Proto při výběru tématu bakalářské 

práce padla volba na Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel. A když jsem objevil 

zadání práce na téma Vývoj pohonu všech kol u osobních vozidel, řekl jsem si, že to je něco přesně 

pro mě. To mě zajímá, to beru.  
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 Rozdělení 

Vozidla s pohonem 4x4 můžeme rozdělit do mnoha kategorií. Během let se objevilo velké množství 

konstrukčních přístupů a druhů uspořádání pohonu. Dělení je tak leckdy obtížné a nejednoznačné. 

Uvedu několik příkladů dělení pohonu všech kol. 

• Podle uspořádání poháněcí soustavy (motor napříč/podélně, převodovka 

obsahuje/neobsahuje rozdělovací převodovku či diferenciál). 

• Podle systému pohonu (pohon může být stálý, manuálně řaditelný, automaticky řaditelný). 

• Podle velikosti toč. momentu, který může být přenášen na druhou nápravu (pevný poměr 

50:50, rozsah od 100:0 do 50:50, libovolný poměr). 

• Podle zásahu elektronických asistentů (systém může pracovat zcela samostatně, 

spolupracovat s ESP, elektronika může řídit míru prokluzu spojky atd.) 

Pro svoji práci jsem zvolil dělení podle toho, jaký prvek se stará o přenos točivého momentu na druhou 

nápravu, případně zajišťuje pohon obou náprav. Tento způsob dělení reflektuje výčet běžně 

dostupných informací o pohonu 4x4 daného vozu a umožňuje rychlé vytvoření představy, jak vypadá 

konkrétní složení pohonného řetězce vozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POHON 4X4 

Mezinápravový 
DIFERENCIÁL 

Mezinápravová 
SPOJKA 
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HYBRID 

ELEKTROMOBIL 
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 Základní konstrukční prvky pohonu 4x4 

1.2.1 Rozvodovka 

Rozvodovka se skládá ze dvou částí – stálého převodu a diferenciálu. Jejím úkolem je zvětšit a převést 

točivý moment od převodovky. Tím dochází ke snížení otáček. Může se jednat o nápravovou 

rozvodovku či o mezinápravovou rozvodovku. Ta může být součástí převodovky či přídavné 

převodovky, která může navíc obsahovat řaditelný redukční převod. 

Pro zajímavost přikládám obrázek 1. Na něm 

je vyobrazena poměrně neobvyklá koncepce 

rozvodovky typická pro vozy Tatra. 

Tatrovácká koncepce se skládá z centrální 

nosné roury a polonáprav. Na obrázku je 

patrný čelní diferenciál s uzávěrkou umístěný 

v centrální nosné rouře. Stálý převod je zde 

realizován pastorky a talířovými koly. Každá 

polonáprava má svůj pastorek a talířové kolo, 

toto uspořádání umožňuje výkyvný pohyb 

polonáprav. 

 

1.2.2 Diferenciál 

Při průjezdu vozidla zatáčkou opisuje každé kolo vozu kružnici o rozdílném poloměru. Kdyby byla kola 

jedné nápravy pěvně spojena, točila by se stále stejnými otáčkami. To by při zatáčení, a nejen při něm, 

namáhalo všechny části převodového a rozvodového ústrojí, nemluvě o pneumatikách. Zákonitě by se 

jedno kolo muselo v zatáčce smýkat, zvyšovalo by se opotřebení pneumatik, a především by se zhoršila 

stabilita vozidla. Zatáčení by probíhalo neustále smykem. Aby k tomu nedocházelo, používáme 

diferenciály.  

Diferenciál je mechanismus se dvěma stupni volnosti. Má jeden vstup (vstupní hnací hřídel 

např. od převodovky) a dva výstupy (hnané hřídele např. poloosy kol). Rozděluje rovnoměrně vstupní 

kroutící moment na dva výstupy. Zároveň umožňuje změnit poměr otáček těchto dvou výstupů. 

Aritmetický průměr výstupních otáček bude vždy rovný otáčkám vstupu.  

Obrázek 1 - Rozvodovka Tatra [15] 

Obrázek 2 - Rozdílné otáčky kol při zatáčení [9] 
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Diferenciál se skládá z následujících základních prvků: 

• Talířové kolo s unašečem satelitů, nebo klec diferenciálu – spojeno se vstupem 

• Satelit – může se vůči unašeči otáčet (vložený stupeň volnosti) 

• Dvě centrální kola – spojena s výstupy 

Rozdělení vstupu a výstupů, jak je tomu uvedeno výše, není pravidlem. Vstupem může být např. jedno 

centrální kolo, výstupem potom druhé centrální kolo a klec diferenciálu. 

Je tedy zřejmé, že poháněná náprava musí být vybavena diferenciálem. Jelikož se zabýváme vozidly 

s pohonem 4x4, můžeme najít diferenciál i mezi nápravami. Funkci má stejnou jako ten nápravový.  

 

 

1.2.2.1 Nevýhoda diferenciálu 

Zdá se, že diferenciál je nepostradatelnou součástí vozidel. Má ovšem také zásadní nevýhodu. Pokud 

jedno kolo ztratí schopnost přenést hnací sílu na vozovku, klesne hnací síla i na druhém kole, 

a to ve stejném poměru, v jakém diferenciál rozděluje vstupní moment. K tomuto nežádoucímu efektu 

běžně dochází v terénu, kde se střídá podklad s různou adhezí, některé kolo se může snadněji protočit 

než druhé (např. v bahně či na ledu) a celé vozidlo může uvíznout. K nežádoucímu poklesu přenositelné 

síly kol může ovšem docházet i na suché silnici. Při dynamické jízdě v zatáčkách se vnitřní kola vozu 

odlehčují, velikost přenositelné síly klesá a vozidlo kvůli tomu zpomaluje.  

Obrázek 3 - Funkce diferenciálu [9] 

Obrázek 4 - Pohon 4x4 pomocí 3 diferenciálů [9] 
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Abychom zabránili této nedokonalosti diferenciálů, používáme následující dvě opatření: 

• Zvýšení svornosti diferenciálu, jinak řečeno snížení jeho vlastní účinnosti – svorné diferenciály, 

nebo externí prvky zvyšující svornost (viskózní či lamelové spojky). 

• Vyřazení diferenciálu z funkce – závěrky diferenciálu. 

Na obrázku 5 jsou patrné nesnáze, do kterých se vozidlo s pohonem 4x4 může dostat. Pod levými koly 

vozu je kluzký povrch. Pro vůz bez svorného opatření diferenciálů by to byla obtíž. Levá kola by se jen 

protáčela a vůz by stál. Ovšem automobil na obrázku je vybaven mezinápravovým diferenciálem, jehož 

svornost zvyšuje viskózní spojka. Na obě nápravy bude tedy přenášen přibližně stejný točivý moment 

(v případě uzavření diferenciálu bude poměr 50:50). Zadní diferenciál je svorný, tudíž se bude jistá část 

točivého momentu přenášet i na pravé kolo s dobrou trakcí. Přední diferenciál je jen běžný typ 

s příznačnou nevýhodou diferenciálů. Proto se bude levé přední kolo protáčet a na pravé přední půjde 

minimální část točivého momentu.  

 

1.2.2.2 Diferenciál bez zvýšené svornosti 

Jde o nejjednodušší typ diferenciálu. Je znázorněn např. na obrázku 3 nebo 4. Tento diferenciál má 

vysokou vlastní účinnost, tzn. že svorný účinek je minimální. Pro většinu osobních vozidel je to vhodné 

a ekonomické řešení. Jak jsme si ale vysvětlili výše v kapitole 1.2.2.1 Nevýhoda diferenciálu, pro vozidla 

s pohonem všech kol už to ovšem nemusí být postačující řešení. Máme dva základní typy diferenciálu: 

• Kuželový – složen z kuželových centrálních kol 

i satelitů. Centrální kola kola jsou se satelity 

v přímém záběru (patrný na obrázcích 3 a 4). 

• Čelní – je složen, jak už název napovídá, 

z čelně ozubených kol. Na rozdíl od 

kuželového typu zde nejsou jednotlivé satelity 

v přímém záběru s oběma centrálními koly. 

Satelit je v záběru pouze s jedním centrálním 

kolem, ale zároveň také s druhým satelitem, 

který je v záběru s druhým centrálním kolem. 

Obrázek 5 - Omezení svornosti diferenciálu – příklad situace [9] 

Obrázek 6 - Čelní diferenciál [16] 
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1.2.2.3 Svorný diferenciál 

Principem funkce svorného diferenciálu je vznik zvýšeného tření v diferenciálu v případě, že nastane 

výraznější rozdíl otáček výstupů. Cituji jednoduchý příklad z [4]: Pojedeme vozidlem vybaveným 

diferenciálem se svorností 50 %. Jedno kolo tohoto vozidla bude stát na kluzkém povrchu s nízkým 

součinitelem adheze, druhé kolo na pevném povrchu s velmi dobrým součinitelem adheze, pak se na 

kolo s vysokou adhezí bude přenášet trojnásobný moment, než jaký je schopno přenést na vozovku 

stojící na kluzkém povrchu. Dělení momentu mezi kola v tom případě bude 75 : 25%.  

Svorný diferenciál nenahradí závěrku diferenciálu. Svorný diferenciál s 50 % svorností převede na kolo 

s dobrou trakcí 3x větší točivý moment, než jaký je na kole se špatnou trakcí. To znamená, že pokud 

jedno kolo má nulovou trakci (např. v terénu se dostane do vzduchu), nedokáže svorný diferenciál 

přenést na druhé kolo ani minimální točivý moment. Diferenciál se závěrkou by v tomto případě 

převáděl přesně polovinu. 

Šnekový diferenciál – Torsen A 

Příkladem svorného diferenciálu je šnekový diferenciál. Šnekové soukolí se totiž vyznačuje nízkou 

účinností záběru. Ta je způsobena skluzem v ozubení šneku a šnekového kola při záběru soukolí. Další 

ztráty jsou způsobeny třením čel šneků o klec diferenciálu. Nejznámější příklad šnekového diferenciálu 

je Torsen typu A (či typu 1).  Vlastní účinnost šnekového diferenciálu se nechá vyladit tvarem ozubení. 

Torsen B 

Torsen typu B (typ 2) je v principu stejný jako typ A. Místo šneků a šnekových kol používá čelní kola 

se speciálním druhem šikmého ozubení. Šikmé zuby jsou zdrojem axiálních sil, které přitlačují volně 

uložené planety a satelity na axiální třecí kroužky. Klec diferenciálu má pro satelity speciálně 

uzpůsobený tvar. Satelity v podstatě leží ve výřezech klece. To přináší další tření. Svornost se pohybuje 

mezi 16 a 50 %. 

 

Obrázek 7 - Torsen A [17] 
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Torsen C 

Torsen typu C (typ 3) je konstrukcí odlišný od předchozích dvou typů. Jde vlastně o planetový dělič 

momentu. Používá opět šikmé zuby. Ty jsou zdrojem axiálních sil, které následně přitlačují volně 

uložené planetové kolo na axiální třecí kroužek. Hlavním zdrojem svornosti (zvýšeného tření) je volné 

uložení satelitů vůči unašeči. Při záběru vzniká tření mezi satelity a unašečem. Vyladit svornost jde 

třemi způsoby – počet satelitů, geometrie ozubení či tvar třecích kroužku. Torsen C používají 

např. Toyota Land Cruiser 90, či některé modely Audi s pohonem Quattro. 

 

 

1.2.2.4 Diferenciál s ovládáním svornosti 

Diferenciál s kapalinovým ovládáním svornosti 

Kapalinové tření je také dobrý zdroj zvýšení svornosti diferenciálu. Svornost v tomto případě závisí 

na rozdílu otáček výstupů, nikoli na velikosti přenášeného momentu. Svornost se zvyšuje samočinně 

bez vnějšího zásahu. K planetovému diferenciálu je připojena viskózní spojka. Vnější lamely jsou 

spojeny s jedním výstupem diferenciálu a vnitřní lamely se vstupem nebo druhým výstupem. Pokud 

nastane rozdíl v otáčkách výstupů, vznikne ve spojce odpor vůči tomuto rozdílu. Odpor způsobuje tření 

kapaliny o lamely točící se rozdílnými otáčkami. Svornost se zvyšuje s rostoucí teplotou spojky 

a diferenciál se po dlouhotrvajícím zatížení může začít chovat jako se 100 % závěrem. 

Diferenciál s vnějším ovládáním 

U svorného diferenciálu či u diferenciálu s viskózní spojkou závisela svornost vždy na nějaké veličině – 

na rozdílu otáček nebo na rozdílu přenášeného momentu. Svornost v tomto případě závisí na vnějším 

rozhodnutí. Jde o běžný diferenciál doplněný lamelovou spojkou, která je připojena k diferenciálu 

podobným způsobem jako viskózní. Tato spojka určuje svornost diferenciálu. Je řízena elektronickou 

řídící jednotkou, která o míře prokluzu spojky (a tím pádem o míře svornosti diferenciálu) rozhoduje 

na základě aktuální jízdní situace a funkce elektronických systémů vozu. Ovládání může být zajištěno 

elektrohydraulicky či elektromagneticky. Diferenciál může spolupracovat se dvěma lamelovými 

spojkami – každý výstup má jednu, jako je tomu třeba na obrázku 9. 

Obrázek 8 - Torsen C [18] 
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1.2.3 Mezinápravová spojka 

Pozn.: Obecným úkolem spojky je přenést či přerušit točivý moment motoru na další části převodového 

ústrojí. Díky této funkci spojky je možné např. řadit rychlosti v převodovce, či připojit pohon druhé 

nápravy. 

 

1.2.3.1 Zubová spojka 

Použití zubové spojky je nejjednodušší druh pohonu druhé nápravy. Ve většině případů nápravu 

připojuje řidič manuálně buď zvláštní řadicí pákou, nebo elektronicky stiskem příslušného ovladače. 

Rozhodnutí o zapojení/odpojení pohonu je tak čistě na řidiči. Toto řešení najdeme především 

u jednodušších terénních vozidel. Největší 

výhodou je jednoduchá konstrukce. 

Nevýhodou je pevně daný poměr rozdělení 

točivého momentu (50:50) a tudíž 

nemožnost použití pohonu 4x4 na povrchu 

s dobrou adhezí. U některých vozů je díky 

synchronizaci možné pohon přiřadit 

i za jízdy. Někdy také bývá zubová spojka 

kombinována s volnoběžnými náboji 

v kolech na připojitelné nápravě. Takové 

řešení najdeme např. u Suzuki Jimny. 

 

1.2.3.2 Viskózní spojka 

Viskózní spojka obsahuje dvě sady lamel a je ze 70 až 90 % vyplněna silikonovým olejem. Míra naplnění 

určuje charakteristiku spojky. Tato spojka již nemůže být ovládána řidičem, pracuje totiž samočinně. 

Princip spojky spočívá ve tření kapaliny mezi vnitřními a vnějšími lamelami, které se otáčejí rozdílnými 

otáčkami. Vnější lamely jsou pomocí drážkování připojeny ke skříni spojky, která je unášena hnacím 

hřídelem. Vnitřní lamely jsou drážkováním spojeny s výstupním hřídelem.  

Obrázek 9 - Aktivní sportovní zadní diferenciál Audi [19] 

Obrázek 10 - Přiřaditelný pohon [9] 
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Viskózní spojky jsou při aktivitě velmi tepelně 

namáhány. Při kritickém ohřevu spojky se spojí 

vnitřní a vnější lamely, ukončí se prokluz a spojka 

se chová jako pevné spojení (jako zubová spojka) 

s poměrem rozdělení momentu 50:50. Pro tuto 

tepelnou ochranu je důležitá podmínka axiálního 

posuvu pomocí drážkování alespoň jedné sady 

lamel. 

Tento druh spojky se používá u jednodušších a 

levnějších vozidel – např. Fiat Panda, Suzuki Swift. 

V případě viskózní spojky se stává zajímavou úvaha o tom, zdali je vozidlo vybavené viskózní spojkou 

vozidlem se stálým pohonem či připojitelným. Z výše popsaného principu funkce by se dalo jednoduše 

usoudit, že jde o připojitelný pohon. Není to ovšem tak jednoduché. Hnací kola se totiž vždy odvalují 

s nepatrným prokluzem, zatímco hnaná kola nikoliv. I tento mírný rozdíl způsobuje ve viskózní spojce 

s velkou viskozitou oleje jistý třecí odpor a tím pádem je část točivého momentu přiváděna i na druhou 

nápravu. A zde už se jedná o stálý pohon všech kol. 

 

1.2.3.3 Lamelová spojka 

Název je poněkud zavádějící, protože i viskózní spojky obsahují lamely. Pod pojmem lamelová spojka 

mám na mysli aktivně ovládané spojky, které již nepracují na principu viskozity kapaliny. Míru sepnutí 

spojky a tím pádem poměr rozdělení točivého momentu určuje elektronická řídící jednotka na základě 

informací z příslušných snímačů. Spojka může být ovládána buď elektrohydraulicky, 

nebo elektromagneticky. 

Jak je patrné ve statistické části 2.4 Pohon 4x4, elektronicky ovládané lamelové spojky se postupem 

času staly dominantním prvkem zajišťující pohon všech kol. Je to poměrně logický výsledek, protože 

oproti řešení s mezinápravovým diferenciálem má lamelová spojka nižší ztráty a umožňuje odpojit 

pohon druhé nápravy, pokud není potřeba. Provoz je tak ekonomičtější a díky rozvoji nejrůznějších 

elektronických asistentů je řízení spojky snadné a spolehlivé. 

 

Obrázek 11 - Viskózní spojka [20] 

Obrázek 12 - Uspořádání pohonu s elektronicky ovládanou lamelovou spojkou [9] 
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1.2.4 Volnoběžka 

Definici volnoběžky si vypůjčím z [4]: Volnoběžka je spojka umožňující samočinné rozpojení dvou 

hřídelů, jestliže otáčky hnaného hřídele budou vyšší než otáčky hřídele hnacího. Umožňuje rovněž 

samočinné sepnutí spojky, jestliže rychlost otáčení hnaného hřídele poklesne pod rychlost otáčení 

hnacího hřídele. 

S použitím volnoběžek se velmi často setkáme u terénních vozidel s možností ručního 

připojení/odpojení pohonu jedné nápravy. Pojem volnoběžka je ale v tomto případě zavádějící. 

Ve skutečnosti se jedná o ručně nebo samočinně ovládané zubové spojky umístěné většinou v nábojích 

kol. Pokud bychom pouze odpojili pohon např. přední nápravy zubovou spojkou, stále by se při jízdě 

společně s koly odpojené nápravy točily poloosy, diferenciál a vůbec všechny připojené části hnacího 

ústrojí. Tzv. volnoběžky (správně zubové spojky v nábojích kol) nám umožní jízdu se zastavenými 

nepotřebnými prvky pohonu odpojené nápravy. To snižuje hluk a šetří palivo. 

Skutečné volnoběžky se u vozidel s pohonem 4x4 používají v kombinaci s viskózní spojkou. Při brzdění 

přerušují pevné spojení mezi nápravami, aby nedocházelo ke ztrátě stability vozidla.   

 

1.2.5 Hybridní vozy s pohonem 4x4 

Zvýšený zájem o negativní dopad emisí vypouštěných osobními vozy přivedl na svět v devadesátých 

letech Toyotu Prius. Myšlenka spojit spalovací motor s elektromotorem není ovšem nic převratného, 

zmíním vůz Lohner-Porsche, více popsaný v kapitole 1.3. Historie. Toyota Prius přišla na trh na konci 

roku 1997 a nastartovala globální zájem o hybridní pohon a módní vlnu vozidel šetrných k životnímu 

prostředí. 

Nikoho asi nepřekvapí, že s postupným vývojem a vzrůstajícím zájmem o hybridní vozy se dostává 

hybridní technologie i do větších a dražších automobilů, než je Prius. A to už je jen krůček k tomu, 

aby se hybridní pohon objevil ve vozech s pohonem všech kol.  

Zůstanu ještě chvíli u Toyoty. Pouze se přesunu k automobilce Lexus, patřící do koncernu Toyota. Lexus 

vyrábí luxusnější vozy plné moderních a inovativních technologií. Proto v roce 2005 přichází na trh 

luxusní hybridní SUV s pohonem všech kol – Lexus RX 400h.  

V Lexusu RX 400h najdeme celkem tři motory. V přední hnací jednotce se nachází zážehový vidlicový 

šestiválec s elektromotorem a generátorem. Společně jsou spojeny planetovým soukolím a mohou 

pohánět přední nápravu. Druhý elektromotor najdeme u zadní nápravy, kterou tak může v případě 

potřeby pohánět. Máme tak vůz s pohonem všech kol, u kterého ovšem nejsou nápravy nijak 

Obrázek 13 - Přední hnací jednotka Lexus RX 400h [21] Obrázek 14 - Peugeot 3008 HYbrid4 [22] 
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mechanicky spojeny. Činnost zadního pohonu je zcela nezávislá na pohonu přední nápravy a je řízena 

elektronikou pohonu všech kol. Vůz je vybaven bateriemi, které umožňují jet čistě v elektrickém 

režimu. Při brždění mohou elektromotory pracovat v generátorovém režimu a dobíjet akumulátory. 

Koncepce Lexusu RX 400h se stala vzorem pro mnoho dalších automobilek, které také začaly ve svém 

portfoliu nabízet hybridy s pohonem 4x4. V roce 2015 již není Lexus sám, zmiňme například hybridy 

od skupiny PSA – Peugeot 508 a 3008, Citroen DS5, které ovšem kombinují vznětový motor 

s robotizovanou převodovkou pohánějící přední nápravu a elektromotor pohánějící zadní nápravu. 

Inženýři u Mitsubishi na to šli vlastní cestou. Mitsubishi Outlander PHEV proto nabízí trochu odlišnou 

koncepci. Pohon tvoří, podobně jako u Lexusu, tři motory – dva elektromotory a jeden spalovací. Každý 

z dvojice elektromotorů je určen pro pohon jedné nápravy. Zážehový čtyřválec slouží ovšem jen jako 

pomocný zdroj síly – může sloužit jako generátor pro dobíjení akumulátorů, nebo může být ve vyšších 

rychlostech pomocí jednostupňové převodovky a lamelové spojky připojen k předním kolům. Systém 

PHEV má díky tomu tři jízdní stavy: 

a) Čistě elektrický pohon (až do rychlosti 135 km/h) je primárním nastavením, na nějž se vůz vždy 

rozjíždí (výhradně elektrický je i zpětný chod). Vůz pohání přední i zadní elektromotor 

a disponuje tedy pohonem všech kol. 

b) Sériový hybrid. Automobil pohánějí oba elektromotory, které čerpají elektřinu z akumulátoru. 

Současně běží spalovací motor, jenž slouží jako generátor elektrické energie pro dobíjení 

akumulátoru. Používá se obvykle při prudší akceleraci nebo v táhlých stoupáních. 

c) Paralelní hybrid. Spalovací motor se mechanicky spojí s předními koly, která prostřednictvím 

převodu 0,903 pohání v kombinaci s elektromotorem. V činnosti je i zadní elektromotor, vůz 

tedy disponuje pohonem všech kol. Aktivuje se ve vysokých rychlostech. [23] 

1.2.6 Elektromobily s pohonem 4x4 

Trendem poslední doby se stávají elektromobily. Ani u nich nesmí chybět pohon všech kol. 

U výkonnějších elektromobilů je dokonce žádoucí, protože silné elektromotory poskytují velký točivý 

moment již od nulových otáček a zrychlení vozu je v tom případě velmi limitováno adhezí poháněné 

nápravy. A není to ani nic složitého. Pohon všech kol se zde řeší přidáním dalšího elektromotoru 

k druhé nápravě. Nápravy jsou tedy opět bez mechanického propojení, chybí mezinápravový 

diferenciál i převodovka. Rychlost vozu je řízena pouze otáčkami elektromotorů. Pro zajímavost 

zmíním, že Tesla v roce 2015 u svého nejvýkonnějšího modelu jménem Model S P85D používá na zadní 

nápravě elektromotor s výkonem 350 kW a na přední s výkonem 165 kW. Jelikož elektromotory pracují 

zároveň, lze hodnoty sčítat. Maximální výkon je tedy 515 kW a točivý moment dosahuje hodnoty 

930 Nm. Hodnotu točivého momentu umocňuje fakt, že je dostupný od nulových otáček. Nepřekvapí 

nás, že Tesla zvládne zrychlit z 0 na 100 km/h za 3,4 s. Jak je patrné ve statistické části, Tesla tímto 

modelem v mnoha ohledech konkuruje nejlepším supersportům.  

Obrázek 16 - Mitsubishi Outlander PHEV [24] Obrázek 15 - Tesla Model S P85D – umístění motorů [25] 
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 Historie 

Pohon všech kol není záležitostí pouze poslední doby moderních automobilů. Je tu s námi prakticky 

od samého počátku motorismu. Dokonce, pokud bych měl být zcela přesný, je tu déle. Vždyť prvním 

vozidlem s pohonem všech kol byl údajně anglický „samohyb“ s parním pohonem. S tímto nápadem 

přišli Angličané Timothy Burstall a John Hill v roce 1825. 

Další, kdo zrealizoval pohon všech kol, byl Ferdinand Porsche ve spolupráci s výrobcem kočárů 

Ludwigem Lohnerem. Těm se nejprve povedlo postavit elektromobil s dvěma elektromotory 

v předních kolech. Pro závodní účely vznikl ovšem ještě výkonnější elektromobil s elektromotory 

ve všech kolech, který byl nejen prvním osobním vozem s pohonem všech kol na světě, ale také prvním 

vozem s brzdami na všech čtyřech kolech. Aby inovací nebylo málo, tito pánové přišli zároveň jako první 

s hybridním pohonem. Baterie totiž měly malou kapacitu, dojezd elektromobilu byl nízký, a tak přidali 

dva spalovací motory, které poháněly generátory a ty zase poháněly elektromotory v kolech a dobíjely 

baterii. Pro upřesnění, jde o rok 1900.  

Ani jeden ze zmíněných vozů nepřipomíná soudobé vozy s pohonem 4x4. Prvním vozem, který již 

skutečně vypadá trochu jako dnešní vozy 4x4, byl vůz jménem Spyker Grand Prix Racer. Za konstrukcí 

tohoto vozu z roku 1903 stojí Holanďané, bratři Jacobus a Hendrik-Jan Spijker. Vůz byl vybaven 

šestiválcovým spalovacím motorem o výkonu 60 koní, čtyřstupňovou převodovku, rozdělovací 

převodovku s mezinápravovým diferenciálem a redukcí. 

Urychlením vývoje vozidel s pohonem všech kol 

byla, jako v mnoha jiných směrech, druhá světová 

válka, ve které se naplno využívalo hybné síly 

dopravních prostředků. V této souvislosti musím 

zmínit legendu mezi terénními vozy – Jeep. První 

Jeepy vzešly ze soutěže armády Spojených států 

amerických, která potřebovala velmi rychle dodat 

lehký terénní automobil s pohonem 4 kol. 

Ve firmě American Bantam vznikl první prototyp, 

následnou velkosériovou produkci zajišťovaly 

Willys-Overland a Ford. Jeep měl čtyřválcový 

motor, třístupňovou převodovku, připojitelný 

pohon předních kol a redukci. 

Obrázek 18 - Lohner-Porsche [27] Obrázek 17 - Spyker Grand Prix Racer [28] 

Obrázek 19 - Jeep Willys MB [29] 
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Z tohoto vojenské vozu se po válce stal oblíbený model i pro civilní účely. Firma Willys nadále vyráběla 

tyto Jeepy a s úspěchem je prodávala.  

Poválečný rozmach pohonu všech kol je patrný také v Japonsku. Zde dominovaly značky Mitsubishi 

a Datsun. Pozadu nezůstala ani Evropa se svým modelem Land Rover. 

Jelikož se v této práci zabývám především silničními modely vozů 4x4, přejdu k prvním silničním 

(neterénním) automobilům, které nabídly pohon všech kol. 

 

1.3.1 Jensen FF 

Mezi léty 1966 až 1971 vyráběla britská 

automobilka Jensen Motors sportovní 

automobil s pohonem všech kol. Byl to tak 

první vůz s pohonem 4x4, který nebyl určený 

do terénu. Čtyřmístné dvoudveřové kupé 

mělo pod kapotou vidlicový osmiválec 

o objemu 6,3 litru. Točivý moment byl 

přenášen skrze automatickou třístupňovou 

převodovku na mezinápravový planetový 

diferenciál s ovládáním svornosti. Ten posílal 

37 % točivého momentu na přední nápravu 

a zbylých 63 % na zadní. Jensen FF byl také vozem, ve kterém se poprvé objevilo protiblokovací zařízení 

brzd (ABS). Toto zařízení bylo vyvinuto firmou Dunlop původně pro použití v letadlech. Mezi další prvky 

výbavy patřil posilovač řízení, bezpečnostní pásy a elektricky ovládaná okna. Tento technicky velmi 

inovativní vůz, který výrazně předběhl svou dobu, byl ovšem prodejní propadák. Trh v té době ještě 

nebyl připraven na podobný vůz a zákazníci odmítali za technický pokrok zaplatit výrazně větší částkou 

peněz a vysokou spotřebou paliva. 

 

1.3.2 Subaru 

Ve výčtu důležitých historických mezníků pohonu 4x4 u silničních vozidel nesmím rozhodně vynechat 

automobilku Subaru. Ta se proslavila vedle použití plochých motorů boxer také propracovaným 

systémem pohonu všech kol. Však také první vůz s pohonem 4x4 uvedli na trh již v roce 1972.  

V druhé polovině šedesátých let nabízelo Subaru řadu modelu FF-1. U této řady použilo Subaru poprvé 

typický motor boxer. Byl uložen podélně před přední nápravou, kterou poháněl. V roce 1971 na popud 

jedné japonské společnosti, která chtěla pohodlnější vozy pro provoz v terénu, než byly staré Jeepy, 

vyrobilo Subaru zkušební sérii vozů s pohonem všech kol a mírně zvýšenou světlou výškou. A nápad 

se ujal. Proto nástupce řady FF-1, model Leone, zavedl v roce 1972 do sériové výroby přiřaditelný 

pohon všech kol. Pohon se zapínal pákou vedle řadicí páky na středovém tunelu. Úsměvné bylo 

načasování, kdy Leone 4WD byl na trh uveden chvíli před zimní olympiádou v Sapporu. Subaru 

postupně rozšířilo nabídku karosářských verzí. Byl k dispozici dvou i čtyřdveřový sedan, kombi, kupé 

a pickup. Pohon zajišťovaly zážehové čtyřválcové boxery OHV o objemech 1.2, 1.4 a 1.6 litru. 

 

Obrázek 20 - Jensen FF [31] 
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Druhá generace úspěšného modelu Leone 

přišla v roce 1979. Pohon 4 kol byl 

samozřejmě nabízen i nadále a postupně 

vylepšován. Druhá generace nabízela již 

čtyřstupňovou převodovku s redukcí. 

V nabídce byla od roku 1981 také 

automatická převodovka. Pohon 4x4 v tomto 

případě zajišťovala mezinápravová viskózní 

spojka. Leone i pohon všech kol byly 

postupem času neustále zdokonalovány. 

S úspěchem se model prodával po celém 

světě. Leone byl roku 1992 nahrazen první 

generací modelu Impreza. 

 

1.3.3 Audi Quattro 

Vedle Subaru je bezpochyby další značkou proslavenou pohonem všech kol Audi. Modely s označením 

Quattro se během let staly pojmem a technologie Quattro je základním stavebním pilířem sloganu 

„Vorspruch durch Technik“, kterým se Audi často a ráda chlubí. První model Audi s pohonem všech kol 

byl představen na ženevském autosalonu v březnu roku 1980. Jmenoval se jednoduše Audi Quattro.  

S nápadem výkonného auta s pohonem 4x4 přišel v roce 1977 inženýr Jörg Bensinger. U zrodu Quattra 

stál také tehdejší ředitel technického vývoje Ferdinand Piëch. Samotný vývoj vozu nebyl kdovíjak 

komplikovaným procesem. Vzalo se, co bylo zrovna v koncernu k dispozici. Základní tvar karoserie 

pocházel od Audi Coupé, které patřilo do modelové řady Audi 80 (B2). Pohon obou náprav vycházel 

z vojenského terénního vozu Volkswagen Iltis. Jednalo se o stálý pohon všech kol pomocí kuželového 

mezinápravového diferenciálu. Quattro umožňovalo zprvu manuálně a následně od roku 1981 

pneumatickým ovládáním uzavřít mezinápravový i zadní diferenciál. Vozy mohly být od roku 1983 

vybaveny systémem ABS, který se při uzavření diferenciálu vypnul. Vůz nepohánělo nic skromnějšího 

než řadový pětiválec 2.1 litru. Díky přeplňování turbodmychadlem KKK poskytoval výkon 200 koní 

a točivý moment 285 Nm. Zrychlení 1290 kg těžkého Quattra činilo pouhých 7,1 vteřin a maximální 

rychlost byla 220 km/h. 

 

Obrázek 21 - 1972 Subaru Leone 4WD Wagon [33] 

Obrázek 22 - 1980 Audi Quattro [34] 
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Velká část úspěchu vybudování jména Quattro stála v účasti soutěží rallye. Audi bylo první, které 

využilo změněných pravidel pro automobilové soutěže povolující pohon všech kol. Zpočátku závodilo 

Audi s modely A1 a A2. Úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1982 byla v rallye uvedena 

„monstrózní“ kategorie B, která umožnila výrobu speciálů přímo pro účely rallye. K homologaci stačilo 

vyrobit 200 sériových kusů. Tak se v roce 1983 na autosalonu v Ženevě objevuje Audi Sport Quattro, 

což není nic jiného, než homologační speciál pro skupinu B. Sport Quattro mělo výrazně zkrácený 

rozvor a silnější motor s čtyřventilovou 

technikou. Konkurence ve skupině B 

ovšem nezůstala pozadu a pohon 

všech kol se rychle rozšířil (např. 

Lancia Delta S4 či Peugeot 205 T16). 

Výkony se také zvětšovaly, až roku 

1987 po sérii tragických nehod 

s úmrtím byla skupina B zakázána. 

Audi Sport Quattro S1 se poté ještě 

blýsklo v závodech do vrchu Pikes 

Peak, kde s ním slavný Walter Röhrl 

absolutně zvítězil. Další věhlasná 

jména, která se pojila s řízením Audi 

Quattro, jsou Stig Blomqvist či Hannu 

Mikkola. 

 

 

  

Obrázek 23 - Audi Sport Quattro [35] 
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 Významné koncepce pohonu 4x4 

 

1.4.1 Subaru Symmetrical AWD 

Subaru, jakožto technologický lídr v pohonu všech kol, 

nabízí ve svém portfoliu různorodé spektrum druhů 

pohonu 4x4. 

Co vlastně znamená pojmenování Symmetrical AWD? 

Celé pohonné ústrojí vozů Subaru se vyznačuje 

symetričností – motor, převodovka i diferenciály jsou 

umístěny přesně v podélné ose automobilu. Každá náprava má stejně dlouhé poloosy. Zmíněné 

uspořádání zajišťuje ideální rozložení hmotnosti a vyvážení všech rotujících částí pohonu. Díky tomu 

a přirozeně vyváženým motorům boxer je celé pohonné ústrojí zdrojem minimálních vibrací a zajišťuje 

komfortní jízdu. 

 

 

Modely s manuálně řazenou převodovkou využívají trvalý pohon všech kol pomocí třech diferenciálů. 

Mezinápravový diferenciál rozděluje točivý moment symetricky mezi přední a zadní nápravu. 

Je doplněn viskózní spojkou, která samočinně reguluje jeho svornost. Pětistupňové varianty 

převodovek doplňuje redukce 1,447. Šestistupňové převodovky se musí obejít bez redukce. 

Pohon všech kol u modelů vybavených samočinnou převodovkou CVT pracuje s mezinápravovou 

lamelovou spojkou. Ta je elektronicky řízená z řídící jednotky, která spolupracuje se stabilizačním 

systémem. V běžných situacích dodává stále alespoň 10 % točivého momentu na zadní nápravu. 

Nejvýkonnější varianty modelů Legacy a Outback s plochým šestiválcem 3.6R mají pohon 4x4 zajištěn 

pomocí mezinápravového diferenciálu, jehož svornost reguluje elektronicky řízená a hydraulicky 

ovládaná lamelová spojka. 

 

Obrázek 24 - Subaru Impreza WRX STi [41] 

Obrázek 25 - Uspořádání pohonu Symmetrical AWD [42] 
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Vrcholnou variantou pohonu všech kol je pohon modelu Impreza WRX STi. Aktivní mezinápravový 

diferenciál DCCD (Driver Controlled Centre Differential) spolupracuje se dvěma lamelovými spojkami, 

které nastavují jeho svornost. Jedna je elektromagneticky ovládaná. S její pomocí může míru svornosti 

určovat řidič manuálně prostřednictvím ovladače. Samozřejmě jen 

pokud chce, jinak se o to automaticky stará elektronika v závislosti 

na jízdní situaci pomocí druhé lamelové spojky. Aby přenos točivého 

moment byl dokonalý za každé situace, disponuje model STi též 

svornými nápravovými diferenciály. Na zadní nápravě se nachází 

šnekový Torsen, na přední se šikmým ozubením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Quattro 

Automobilka Audi pojmem Quattro souhrnně označuje všechny své modely vybavené pohonem všech 

kol. Existuje ovšem několik konstrukčních řešení pohonu Quattro. 

 

1.4.2.1 Modely s příčně uloženým motorem 

Pohon všech kol je realizován pomocí lamelové spojky Haldex. Jedná se většinou o menší modely Audi 

– např. A3 či TT, které sdílejí platformu s ostatními modely koncernu VW. Proto i použitá technika 

v podobě různých generací Haldexu je sdílená s koncernovými sourozenci – např. VW Golf či Škoda 

Octavia. Spojkou Haldex se více zabývám v části 1.4.3 Haldex.  

 

1.4.2.2 Model R8 

Sportovní vůz Audi R8 má podélně uložený motor před zadní nápravou. V první generaci modelu byla 

k pohonu 4x4 použita viskózní spojka, která připojovala přední nápravu. U druhé generace nahradila 

viskózní spojku elektrohydraulicky ovládaná lamelová spojka. 

  

Obrázek 26 - Ovládání svornosti [39] 

Obrázek 27 - Schéma diferenciálu DCCD [40] 
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1.4.2.3 Modely s podélně uloženým motorem 

Quattro I 

První generace pohonu Quattro byla 

uplatněna u Audi Quattro, více 

o tomto modelu a použité technice 

je uvedeno v kapitole 1.3.3 Audi 

Quattro. 

Ve stručnosti připomenu, že systém 

používal tři kuželové diferenciály. 

Mezinápravový a zadní bylo možné 

uzavřít. Z modelu Quattro se pohon 

4x4 rozšířil i do dalších modelových 

řad – např. Audi 80 (B2/B3), 

Audi 100 (C3). 

Quattro II 

Ve druhé generaci od roku 1987 byl nahrazen mezinápravový kuželový diferenciál svorným 

diferenciálem Torsen typu A. Možnost uzavření zadního diferenciálu zůstala. Quattro II se používalo 

např. u Audi 80 (B3/B4), 100 (C3/C4) či u sportovního kombi RS2. 

Audi V8 (Manual) – vrcholný model Audi z přelomu 80. a 90. let používal ve verzi s manuální 

převodovkou ojedinělou verzi systému Quattro, která vycházela z druhé generace. Mezinápravový, 

ale i zadní diferenciál byly typu Torsen. Přední byl kuželový. 

Quattro III 

Třetí generaci pohonu využíval také model V8, ale 

tentokrát se jedná o verzi s automatickou 

převodovkou. U Audi šlo tehdy o první kombinaci 

pohonu 4x4 s automatickou převodovkou. 

Mezinápravový diferenciál byl planetový, doplněný 

o hydraulicky ovládanou lamelovou spojku, která 

sloužila jako závěr. Příležitost použít Torsen si 

ovšem Audi nenechala ujít. Nacházel se v zadní 

rozvodovce. Přední diferenciál byl obyčejný kuželový. 

 

 

  

Obrázek 28 - Uzavíratelný mezinápravový diferenciál Quattro I [47] 

Obrázek 30 - 1988 Audi V8 [43] 

Obrázek 29 - Automatická převodovka s planetovým diferenciálem, lamelovou spojkou a 
znázorněným předním kuželovým diferenciálem – Audi V8 [43] 
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Quattro IV 

Čtvrtá generace byla tvořena mezinápravovým diferenciálem Torsen a kuželovými nápravovými 

diferenciály. Nenabízela ovšem už možnost závěru zadního diferenciálu. Vylepšení, které mělo nahradit 

závěrky nápravových diferenciálů, mělo zkratku EDL (Electronic Differential Lock). Tento elektronický 

asistent spolupracuje s čidly ABS. Protáčející kolo přibrzdí brzdou. Simuluje tak závěrku diferenciálu.  

Používala se od roku 1994 do roku 2007 a našli bychom ji v podstatě u všech modelů Quattro s podélně 

uloženým motorem – tzn. od třídy A4 výše. Objevila se ale taktéž u VW Passat páté generace 

či u VW Phaeton. 

Quattro V 

V roce 2005 přišla nová generace Audi RS4 s dalším typem pohonu všech kol. Quattro 5. generace 

používá stále svorný mezinápravový diferenciál, ale jedná se o Torsen typu C. Poměr rozdělení točivého 

momentu byl za normálních podmínek nastaven na 40:60. Nápravové diferenciály byly kuželové 

doplněné asistentem EDL. 

V roce 2008 se objevil u Audi S4 aktivní sportovní zadní diferenciál – obrázek 9 a 31. Využívá podobného 

principu jako zadní rozvodovka u Hondy Legend (více v kapitole 1.4.4). Jeho hlavní funkcí je přenést 

větší točivý moment na vnější kolo při projíždění zatáčky. Základem je kuželový diferenciál, doplněný 

na každém výstupu o planetový převod s lamelovou spojkou. Elektrohydraulicky řízená lamelová 

spojka podle jízdní situace spíná přídavný planetový převod. 

 

 

Obrázek 31 - Rozpad aktivního zadního diferenciálu Audi [49] 
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Quattro VI 

Zatím poslední evolucí pohonu 4x4 je šestá generace. Objevila se poprvé v roce 2010 u příležitosti 

30. výročí pohonu všech kol Quattro v Audi RS4/RS5. Tato generace opustila tradici v podobě 

mezinápravového diferenciálu Torsen. Nahradila ho vlastními silami vyvinutým svorným diferenciálem 

pojmenovaným Crown Gear. Za normálních podmínek pracuje s rozdělením poměru točivého 

momentu 40:60. Konstrukcí připomíná kuželový diferenciál. Planety ovšem tvoří talířová kola, která 

tvarem připomínají korunu. Mezi ně jsou vloženy 4 ozubené satelity, které vzájemně svírají úhel 90°. 

Crown Gear využívá jednoduchého efektu uložení satelitů mezi planetová kola rozdílného průměru. 

Tím vzniká za shodné úhlové rychlosti rozdíl v působící síle a na zadní nápravu se s použitím čistě 

mechanického diferenciálu skutečně přenáší 60 % točivého momentu. [13] 

Při prokluzu kol na jedné nápravě vznikají 

uvnitř diferenciálu rozdílné otáčky 

a axiální síly. V důsledku toho jsou obě 

talířová ozubená kola tlačena směrem 

ven, čímž se stlačí sady lamel umístěné 

za nimi. Výsledný svorný účinek směřuje 

většinu hnací síly na nápravu s lepší 

trakcí. Přerozdělování probíhá bez 

časového zpoždění a homogenně. [14] 

 

Quattro Ultra 

Tento typ se objevuje poprvé v roce 2016 u Audi A4. Nenahrazuje ovšem šestou generaci Quattra. 

Jedná se o doplňující typ pohonu 4x4 pro modely s podélně uloženým motorem, který je lehčí a měl by 

zajistit úsporu paliva oproti standardnímu Quattru. Trik spočívá v tom, že verze Ultra pracuje 

s elektronicky ovládanou mezinápravovou lamelovou spojkou. Není zde tedy tradiční svorný 

mezinápravový diferenciál. Lamelová spojka odpojuje pohon zadní nápravy, když není potřeba, a šetří 

tím palivo. Zadní diferenciál doplňuje ještě navíc zubová spojka, která je vložena mezi dvě části poloosy 

pravého kola. Spojka se v případě odpojení pohonu zadní nápravy rozpojí a snižuje tak ztráty v tu chvíli 

nepotřebné zadní části hnacího řetězce. Spojka je rozpojována elektromechanicky a spínána pomocí 

předepjatých pružin. 

Obrázek 33 - Mezinápravová spojka Quattro Ultra [46] Obrázek 34 - Zadní diferenciál se spojkou Quattro Ultra [46] 

Obrázek 32 - Diferenciál Crown Gear [48] 
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1.4.3 Haldex 

Haldex je jedním z nejznámějších pojmů pohonu 4x4 

moderních osobních vozidel. Označuje systém s elektronicky 

řízenou mezinápravovou lamelovou spojku a specificky 

řešeným ovládáním. Tento typ spojky je patentem švédské 

firmy Haldex Traction AB, což byla divize společnosti Haldex 

Group. Haldex Traction AB v roce 2011 odkoupila americká 

společnost BorgWarner. Za svou popularitu Haldex 

nepochybně vděčí spolupráci s koncernem Volkswagen, který 

si Haldex vybral pro řešení pohonu všech kol u svých modelů 

s příčně uloženým motorem. Proto se s Haldexem můžeme 

setkat i v několika modelech domácí automobilky Škoda 

(Octavia, Yeti, Superb, Kodiaq). Kromě Škody používá Haldex 

samozřejmě ještě Volkswagen, Seat, Audi, ale i Bugatti a Lamborghini. Mimo koncern VW využívá 

spojku Haldex například Volvo, Land Rover či Opel a Saab. Spojka byla postupem času v několika 

generacích neustále vylepšována. V dnešní době máme k dispozici pátou generaci. 

 

Haldex I 

Poprvé se spojka Haldex představila roku 1998 ve čtvrté 

generaci Volkswagenu Golf s pohonem 4x4 pod označením 

4Motion.  

Haldex je umístěn před rozvodovkou zadní nápravy. Součástí 

je elektronicky řízená lamelová spojka. Zásadním prvkem 

je systém ovládání spojky. Připojení zadní nápravy zajišťují 

dvě olejová čerpadla – hlavní axiální prstencové a pomocné 

elektrické čerpadlo. 

Na vstupním hřídeli je příruba s valivými elementy (válečky). Ty jsou v kontaktu s vačkou, kterou je 

zakončen výstupní hřídel. Pokud dojde k rozdílu úhlových rychlostí vstupního a výstupního hřídele, 

začnou se válečky odvalovat po vačce a svým pohybem pohánět dva prstencové písty hlavního 

čerpadla. To začne čerpat olej a vytvářet tlak, kterým působí na pracovní píst spojky a ten k sobě přitlačí 

lamely. Třením lamel se umožní přenos točivého momentu na výstupní hřídel.  

Aby reakce spojky byla co nejrychlejší, je potřeba, aby byly válečky stále v kontaktu s písty hlavního 

čerpadla. Proto soustavu doplňuje pomocné elektrické čerpadlo, které stálým malým tlakem oleje 

v systému přitlačuje válečky k pístům.  

Soustavu doplňuje elektricky ovládaný tlakový regulační ventil, který reguluje tlak oleje působící 

na pracovní píst. Tím lze řídit velikost točivého momentu převáděného k zadní nápravě. Ventil ovládá 

elektronická řídící jednotka. 

Připojování nápravy funguje v podstatě na mechanickém základě – k připojení zadní nápravy je potřeba 

protočení té přední. Systém tedy pracuje s jistou prodlevou. Toto zpoždění je ovšem velmi malé. 

Připojení přední nápravy proběhne přibližně již po čtvrt otočce protočení přední nápravy. 

Základní princip první generace používá ještě druhá a třetí generace Haldexu.  

 

Obrázek 35 - Umístění spojky Haldex [53] 

Obrázek 36 - VW Golf 4Motion [50] 
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Haldex II 

U druhé generace představené v roce 2002 byl tlakový ventil ovládaný elektronicky krokovým 

motorem nahrazen solenoidem ovládaným ventilem. V soustavě řízení navíc přibylo čidlo tlaku oleje. 

Oba nové prvky měly vylepšit ovládání tlakového ventilu, aby připojování zadní nápravy probíhalo 

plynuleji. 

 

Obrázek 37 - Prvky spojky Haldex [53] 

Obrázek 38 - Schéma spojky Haldex II [56] 
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Haldex III 

Druhá generace i přes drobná vylepšení stále pracovala na reaktivním principu – pro připojení zadní 

nápravy potřebovala prokluz té přední. Třetí generace uvedená v roce 2004 již reaguje proaktivně. Díky 

zástavbě zpětného ventilu k elektrickému čerpadlu je v soustavě stálý tlak, což způsobuje, že na zadní 

nápravu je neustále přenášena malá část točivého momentu. Třetí generace Haldexu byla původně 

vyvíjena společně s Land Roverem pro model Freelander 2. Používalo ji také Volvo, ale koncern VW 

nikoliv. Ten u svých modelů s pohonem všech kol přešel z druhé generace rovnou ke čtvrté. 

 

Haldex IV 

V roce 2007 přišla revoluční čtvrtá generace. Systém se výrazně zjednodušil. Tlak oleje již nevytváří 

axiální prstencové čerpadlo, ale pouze elektrické olejové čerpadlo. To se spustí ihned po startu motoru 

vozidla a začne dodávat olej do tlakového zásobníku. Tuto zásobu natlakovaného oleje je možné 

otevřením řídícího ventilu ihned přepustit k pracovnímu pístu spojky.  

Řídící ventil je elektromagneticky ovládán řídící jednotkou Haldex. Ta neustále pomocí dat z mnoha 

snímačů (např. otáčky motoru, otáčky kol, snímač natočení volantu, snímače příčného a podélného 

zrychlení) vyhodnocuje jízdní situaci a rozhoduje o míře otevření řídícího ventilu a tím pádem 

i o rozdělení poměru točivého momentu. K připojení zadních kol již není potřeba prokluzu předních 

kol. 

Vylepšenou verzí čtvrté generace je systém XWD (Cross Wheel Drive), který Haldex Traction vyvíjel 

ve spolupráci s automobilkou Saab. Spojka Haldex je doplněna o zadní elektronicky řízený diferenciál 

se zvýšenou svorností eLSD (electronic Limited Slip Differential). Systém XWD se objevil také u první 

generace Opelu Insignia. Pro zajímavost zmíním, že druhá generace modelu Insignia využívá pohon 4x4 

s označením Twinster. Tento systém od britské společnosti GKN využívá k pohonu zadní nápravy pouze 

dvou lamelových spojek umístěných na poloosách zadní rozvodovky. Není přítomen mezinápravový 

ani zadní nápravový diferenciál. Principiálně jde o řešení podobné systému SH-AWD od Hondy (více 

v kapitole 1.4.4). 

Obrázek 39 - Schéma spojky Haldex IV [56] 
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Haldex V 

Pátá generace představená v roce 2012 zmodernizovala čtvrtou generaci. Základní princip funkce je 

stejný, ale ze soustavy zmizel tlakový zásobník. To bylo umožněno použitím nového čerpadla 

a speciálního odstředivého ventilu. Čerpadlo reaguje velmi rychle a funkce tlakového zásobníku by byla 

nadbytečná. Díky tomu je Haldex V lehčí a má kompaktnější rozměry než předešlá čtvrtá generace.  

Zajímavostí je, že obdobu spojky Haldex V můžeme najít na přední nápravě některých sportovně 

zaměřených vozů koncernu VW (např. VW Golf GTI). Zde supluje funkci aktivního svorného 

diferenciálu. Systém se označuje zkratkou VAQ (Vorderachsquersperre). 

 

 

  

Obrázek 40 - Schéma spojky Haldex V [54] 
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1.4.4 Honda SH-AWD 

Význam této podivné zkratky je Super Handling – All Wheel 

Drive. Jeden z nejmodernějších systémů pohonu 4x4 by 

člověk logicky nejspíše hledal u Subaru či Audi. Určitě by jej 

nehledal v poměrně nenápadném, ale přesto elegantním 

sedanu Honda Legend. A to by byla chyba. V roce 2005 totiž 

uvedla Honda na americký trh model Acura RL (americká 

verze Hondy Legend), ve kterém představila nový systém 

pohonu 4x4 SH-AWD. 

Překvapující je skutečnost, že ač jsem tento systém nazval jedním z nejmodernějších systémů, tak je 

na první pohled poměrně jednoduchý. Tento systém využívá k rozdělení momentu mezi všechny kola 

pouze jednoho diferenciálu na přední nápravě a rozvodovky zadní nápravy se dvěma hlavními 

lamelovými spojkami pro každé kolo. Hlavní kouzlo spočívá právě v důmyslné konstrukci této 

rozvodovky. 

Pro lepší pochopení fungování této rozvodovky popíšu nejprve jednoduššího předchůdce 

z Hondy/Acury MDX. Tato rozvodovka zadní nápravy obsahuje pouze hypoidní soukolí stálého převodu 

a dvě lamelové spojky pro každé kolo nápravy. Nenachází se zde diferenciál. Lamelové spojky jsou 

poháněny od talířového kola hypoidního převodu a jsou ovládány elektromagneticky každá zvlášť. 

Nezávislé ovládání obou spojek tak řídí nejen množství točivého momentu, kterým je poháněna zadní 

náprava, či případně zcela vypíná pohon zadní nápravy, ale rozděluje i množství momentu k pravému 

a levému zadnímu kolu. Tímto uspořádáním je dosaženo jak funkce mezinápravové spojky, tak svorného 

mezinápravového diferenciálu. [4] 

SH-AWD používá stejný princip zadní rozvodovky – dvě lamelové spojky po stranách pro každé kolo, 

hypoidní převod, absence zadního diferenciálu. Systém je ovšem zdokonalen několika dalšími prvky. 

• Pro řízení elektromagnetických spojek byl vyvinut speciální systém ovládání.  Aby ovládání 

spojek pracovalo co nejrychleji a nejprecizněji, spojka je konstruována tak, že síla vyvinutá 

ovládacím solenoidem působí přímo na lamelovou spojku (žádné ovládání přes pilotní 

elektromagnetickou spojku, která teprve potom ovládá samotnou lamelovou spojku 

přes kuličkový vačkový mechanismus, jak tomu bylo u předchůdce v modelu Acura MDX). 

• Lamelová spojka ovšem neovládá přímo otáčky dané poloosy, ale brzdí jeden stupeň volnosti 

planetového soukolí, které je vloženo před tuto lamelovou spojku. Vstupem od talířového 

hypoidního soukolí je korunové kolo planetového soukolí. Výstupem k poloose je unašeč 

a zmíněná lamelová spojka brzdí planetové kolo. Díky takovému řešení je na spojky přenášen 

redukovaný točivý moment a mohou být díky tomu menší a nejsou tolik zatěžovány. 

• Dalším přidaným prvkem je dvourychlostní převodovka před rozvodovkou zadní nápravy. 

K čemu ale potřebuje rozvodovka zadní nápravy dva převodové stupně? Je to kvůli tomu, 

ženeobsahuje nápravový diferenciál, který by při zatáčení urychlil vnější kolo zadní nápravy. 

Zmíněná konstrukce se spojkou umožňuje totiž v zatáčce dosáhnout maximálně takové 

obvodové rychlosti kola, která je rovna střední obvodové rychlosti přední nápravy. Výsledkem 

této úvahy je, že vnější zadní kolo by se potřebovalo v některých případech otáčet až o 5 % 

rychleji než střed přední nápravy. A pro tento účel se v systému SH-AWD nachází 

dvourychlostní planetová převodovka. 

 

Obrázek 41 - 2005 Honda Legend [60] 
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• Tento celek doplňují ještě další dvě lamelové spojky, které ovládají zmíněnou dvourychlostní 

převodovku. Jedna spojka řadí přímý záběr převodovky s převodem i = 1 pro jízdu v přímém 

směru. Druhá řadí rychloběh pro jízdu v zatáčkách, aby se mohlo vnější zadní kolo otáčet 

rychleji.  

 

Dle dnešních recenzí ojeté Hondy Legend je systém SH-AWD velmi spolehlivý a funkční i po mnoha 

letech a kilometrech v provozu. Bohužel Honda Legend je poměrně nedoceněný model, který neměl 

zdaleka tak velké prodejní úspěchy, které 

by si, vzhledem k propracovanému 

pohonu 4x4, zasloužil. Propracovaný nebyl 

jenom pohon 4x4, ale v podstatě i celé 

auto. Jenom doplním, že o pohon se staral 

3,5 litrový šestiválec s časováním ventilů 

VTEC. Auto nabízelo na tu dobu 

nadstandartní prvky výbavy v podobě 

adaptivního tempomatu, samočinného 

nouzového brždění, natáčecích 

xenonových světel, zadních světel s LED 

diodami a luxusně zařízeného 

komfortního interiéru. 

Obrázek 42 - Součásti zadní rozvodovky systému SH-AWD [61] 

Obrázek 43 - Zadní rozvodovka SH-AWD [63] 
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 Úvod 

V statistické části zpracovávám statistiku vývoje pohonu všech kol u osobních vozidel. Využívám k tomu 

dat z automobilových katalogů Katalog der Automobil Revue, které vycházejí každoročně již od roku 

1947 k příležitosti pořádání autosalonu v Ženevě. Katalog poskytuje ve dvou jazycích (němčině 

a francouzštině) detailní informace o veškerých automobilech nabízených v daném roce. K práci jsem 

konkrétně využil katalogů z let 1995, 2005 a 2015. 

Z těchto katalogů jsem vybral všechny auta s pohonem 4x4. Informace jsem zpracoval do tabulek 

v programu Microsoft Excel. Data o jednotlivých vozidlech jsou strukturovány do 6 částí: 

1. Automobil – název automobilky, model a označení motoru. 

2. Motor – nejdůležitější informace o použitém motoru (typ motoru, objem, přeplňování, výkon, 

točivý moment). 

3. Převodovka – základní charakteristika převodovky (typ, počet stupňů, redukce, převodové 

poměry). 

4. Pohon 4x4 – údaj o typu pohonu všech kol a v případě dostupných informací doplňující 

informace (např. způsob řízení pohonu, označení). 

5. Karoserie – zahrnuje informace týkající se karoserie a kol (typ karoserie, hmotnosti, velikosti 

pneumatik, objem palivové nádrže). 

6. Výkony – obsahuje typické informace o výkonech vozů (max. rychlost, zrychlení, spotřeba), 

ale taktéž doplňující data kombinující údaje ze všech předchozích částí (např. otáčky motoru 

při 130 km/h na nejvyšší převodový stupeň, dojezd, poměr kg/kW). 

Tyto data jsem následně analyzoval pomocí grafů a tabulek uvedených v této části bakalářské práce. 

Struktura kopíruje řazení tabulek databáze v Excelu. 

 

 Automobil 

V prvním úseku statistické části se zabývám množstvím modelů s pohonem všech kol. Porovnávám je 

s množstvím vozidel poháněných pouze jednou nápravou a následně v jednotlivých letech srovnávám 

největší výrobce vozidel 4x4. 

Rok 1995 2005 2015 

Zpracovaná vozidla 334 512 630 

Celkový počet modelů v katalogu 1995 (přibližný) 1500 1500 1800 

Celkový počet automobilek (přibližný) 100 110 120 
Tabulka 1 - Počet zpracovaných vozidel 

V průběhu sledovaných let je patrný výrazný přírůstek vozidel s pohonem všech kol. Během dvaceti let 

se nabídka v podstatě zdvojnásobila.  

 

Rok 1995 2005 2015 

Počet vozidel s pohonem všech kol 334 22 % 512 34 % 670 37 % 

Počet vozidel s pohonem jedné nápravy 1166 78 % 988 66 % 1130 63 % 

Počet automobilek nabízející pohon 4x4 44 44 % 51 46 % 55 46 % 
Tabulka 2 - Počet vozidel s pohonem všech kol 
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4. Audi (24)

5. Subaru (21)

6. Ford (16)

7. Land Rover (16)

8. Suzuki (15)

9. Jeep (13)

10. Opel (10)

11. Honda (9)

12. SsangYong (8)

13. Aro (6)

14. Isuzu (6)

15. Daihatsu (5)

16. Chevrolet/GMC (5)

17. Volkswagen (5)

18. Kia (4)

19. Mazda (4)

20. Mercedes-Benz (4)

Ostatní (40)
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1. Toyota (56)

2. Audi (36)

3. Nissan (33)
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11. Volkswagen (19)
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13. Mercedes-Benz (16)

14. Land Rover (15)
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16. Daihatsu (12)

17. Ford (11)

18. Mitshubishi (10)

19. Kia (9)

20. Porsche (9)

Ostatní (102)

Graf 1 - Modely s pohonem všech kol v roce 1995 

Graf 2 - Modely s pohonem všech kol v roce 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V devadesátých letech byl pohon všech kol doménou zejména terénních vozů. U vozidel, která nebyla 

primárně určena pro jízdu v terénu, byl pohon všech kol stále poněkud raritní záležitostí, neuvažuji-li 

značky Audi a Subaru. Počet automobilek nabízející pohon všech kol nebyl ovšem tak malý, jak by se 

mohlo zdát. V roce 1995 umělo 44 automobilek nabídnout minimálně jeden takový model. Byla to 

ovšem okrajová záležitost produkce. Pokud šlo o automobilky nenabízející offroady, tak bychom pohon 

všech kol našli většinou jen u nejlepších modelů, ve kterých automobilky pyšně koncentrovaly své 

nejlepší technologie (např. Renault Safrane Biturbo, Peugeot 405 T16 či Alfa Romeo 164 3.0 V6 Q4). 
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Graf 3 - Modely s pohonem všech kol v roce 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupem času se z pohonu všech kol stal prvek jakési prestiže a jistoty. V roce 2015 je patrné, 

že se do popředí automobilek s nejvíce nabízenými modely 4x4 dostaly značky, které tradičně 

používaly zejména klasikou koncepci pohonu zadních kol (typicky BMW a Mercedes-Benz). K udržení 

dobrého jména a přilákání většího množství nových zákazníků bylo nezbytné začít nabízet možnost 

volby pohonu všech kol, a to u co nejvíce modelů. K růstu nabídky pohonu 4x4 obecně ovšem nejvíce 

přispělo rozšíření vozidel kategorie SUV. Tyto vozy jsou často dostupné s pohonem jedné nápravy, 

ale ve většině případů výrobci stále nabízejí možnost připlatit si za pohon všech kol. V současnosti 

se čím dál více zájmu věnuje kategorii crossover. Tyto vozy kombinují vyšší stavbu karoserie vozů SUV 

s ovladatelností běžných vozů. Automobilky u těchto vozidel už ale velmi často vypouští možnost 

pohonu všech kol. Navíc v důsledku silného nátlaku emisních norem se pohon všech kol stává 

pro konstruktéry značnou přítěží. Přidané kilogramy a větší odpory pohonu všech kol jsou v rozporu 

s urputně střeženým množstvím vypouštěných emisí moderních vozů.  

 

 Motor 

V části věnující se motoru jsem analyzoval vývoj pohonných jednotek aut s pohonem všech kol. 

Tato část se netýká výhradně aut s pohonem 4x4, lze ji obecně vztáhnout i na vozy s pohonem jedné 

nápravy. Základní rozdíl tkví v tom, že pro modely s pohonem 4x4 se většinou používají výkonnější 

motory. Jedním důvodem pro použití silnějších motorů je potřeba vynahradit větší jízdní odpory 

a ztráty pohonu všech kol. Druhým důvodem je jistá prestiž. Modely s pohonem všech kol totiž 

většinou stojí na pomyslném vrcholu nabídky a výrobce je tak nabízí s tím nejlepším motorem, který je 

pro daný model k dispozici.  

V této části je dobře patrný rozvoj všech typů motorů. Nejprve je nejvýraznější vývoj vznětových 

motorů, posléze se přidávají hybridy, a nakonec najdeme v tabulkách i pár elektromobilů. Je vidět, 

jak pokrok výrobních technologií, použití modernějších způsobů vstřikování a řízení spalování 

a zejména výrazný rozmach přeplňování umožnily výrazné navýšení měrného výkonu a měrného 

točivého momentu motorů. 
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2.2.1 Typ motoru 

Četnost a podíl jednotlivých druhů motorů použitých u vozidel s pohonem 4x4. 

Typ motoru Palivo 1995 2005 2015 

Zážehový Benzin 260 411 434 

Vznětový Diesel 74 101 234 

Elektro Elektrická energie 0 0 2 
Tabulka 3 - Typ motoru 

 

 

V průběhu let se zvýšil podíl vznětových motorů na úkor zážehových. V roce 2015 se objevují vozidla 

poháněná čistě elektrickou energií, ale tvoří velmi malý zlomek celkového množství vozidel s pohonem 

všech kol.  

 

2.2.2 Typ vstřikování 

Četnost a podíl jednotlivých druhů vstřikování. 

• Nepřímé vstřikování u zážehových motorů nahradilo přípravu směsi pomocí karburátorů. 

Palivo se vstřikuje do sacího potrubí, před sací ventil. U vznětových motorů je palivo 

vstřikováno do předkomůrky. 

• U přímého vstřikování zážehových motorů je palivo vstřikováno přímo do spalovacího 

prostoru. Tento typ vstřikování je zejména vhodný pro přeplňované motory, vstřikovaný 

benzín odpařováním odebírá teplo ve spalovacím prostoru a lze tak zvýšit statický kompresní 

poměr, což vede k vyšší účinnosti motoru. Přímé vstřikování ovšem zhoršuje emise, produkuje 

zejména vyšší množství oxidů dusíku. Přímé vstřikování u vznětových motorů tvoří v současné 

době jedinou možnost. Nabízí schopnost lepšího řízení spalování, snížení kompresního poměru 

a tím snížením teplot ve spalovacím prostoru a dosažením nižších emisí. 

• Kombinované vstřikování je záležitost pouze zážehových motorů poslední doby. Kombinuje 

výhody obou druhů vstřikování. V závislosti na zatížení, teplotě a otáčkách motoru se palivo 

vstřikuje buď nepřímo, přímo nebo dokonce oběma způsoby. 

Typ vstřikování 1995 2005 2015 

Nepřímé 235 411 176 

Přímé 9 101 476 

Kombinované 0 0 16 
Tabulka 4 - Typ vstřikování 
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V roce 1995 byl přímý vstřik ještě poměrně vzácnou záležitostí. Zážehové motory jej zatím nepoužívaly 

a u vznětových motorů se teprve pozvolna rozvíjel. Připomenu, že u osobních vozidel se vznětový 

motor s přímým vstřikem objevil poprvé teprve v roce 1986 u modelu Fiat Croma 1.9 TDi.d. a rozšířil 

se následně zejména díky proslulým motorům 2.5 TDI a 1.9 TDI od Audi a Volkswagenu. Prvenství 

přímého vstřiku u zážehových motorů patří Mitsubishi a jeho motoru 1.8 GDI uvedeném v roce 1996. 

Výraznější rozšíření proběhlo opět díky koncernu VW a jeho motorům s označením FSI. V roce 2015 

přímé vstřikování tvoří již převážnou většinu. Je to díky většímu rozšíření vznětových motorů 

a častějšímu přeplňování zážehových motorů, kde je přímý vstřik častou volbou. 

 

2.2.3 Počet válců 

Srovnání počtu válců motorů vozidel s pohonem 4x4. Většinu nabídky tvoří vždy čtyř a šestiválce. 

Počet válců 1995 2005 2015 

2 0 0 1 

3 8 13 16 

4 206 228 363 

5 9 32 14 

6 86 167 195 

8 21 62 70 

10 0 4 1 

12 4 5 7 

16 0 1 1 
Tabulka 5 - Počet válců 
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2.2.4 Tvar spalovacího prostoru 

Tvar spalovacího prostoru ovlivňuje chování motoru.  

• Podčtvercový motor (vrtání>zdvih) se snadněji vytáčí, má vysokootáčkový charakter, najdeme 

jej často u sportovně zaměřených vozidel.  

• Nadčtvercový motor (vrtání<zdvih) má díky své „dlouhozdvihové“ konstrukci vyšší točivý 

moment, píst má vyšší střední pístovou rychlost. Její změny v každé úvrati způsobují větší 

zrychlení pístu a tím pádem hrubší chod a vyšší hlučnost. Tyto motory se vytáčí s menší 

ochotou, ale díky dostupnějšímu točivému momentu v nižších otáčkách jsou pro většinu řidičů 

příjemnější na ovládání. 

Tvar spalovacího prostoru 1995 2005 2015 

Nadčtvercový 149 285 460 

Podčtvercový 146 202 175 

Čtvercový 39 25 33 
Tabulka 6 - Tvar spalovacího prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1995 byly podčtvercové a nadčtvercové motory v rovnováze, s menším procentuálním 

zastoupením je doplňoval čtvercový motor. Postupem času se poměr měnil ve prospěch 

nadčtvercového motoru. V roce 2015 zastává nadčtvercový motor více jak dvě třetiny, podčtvercový 

motor potom tvoří přibližně čtvrtinu z celku. 

 

2.2.5 Objem motoru 

Objem motoru je jedna ze základních charakteristik motoru. Často se podle motoru označují 

motorizace. Je to většinou jedna z prvních věcí, která člověka zajímá, když vidí neznámé auto. Ještě 

v roce 1995 v zásadě platilo, že čím vyšší objem, tím vyšší výkon. S nástupem přeplňování tento úsudek 

ztrácí na smyslu. Dobře patrné je to na vznětových motorech, u kterých se skutečně průměrný zdvihový 

objem motoru díky přeplňování postupem času snižuje. U zážehových motorů to není tak zřejmé. 

U modelů 4x4 nabízejí automobilky vždy ty nejsilnější varianty zážehových motorů a zároveň 

přeplňování se zde nerozšířilo tak značně jako u vznětových motorů. Proto zde není pokles objemu 

motoru patrný. 
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Objem motoru – průměrné hodnoty [cm3] 1995 2005 2015 

Všechny motory 2531 2807 2692 

Zážehové motory 2466 2844 2873 

Vznětové motory 2760 2657 2355 
Tabulka 7 - Objem motoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah objemu motoru [cm3] 1995 2005 2015 

pod 1000  15 19 14 

1000 až 1500 15 37 27 

1500 až 2000 112 110 251 

2000 až 2500 61 86 90 

2500 až 3000 61 99 115 

více jak 3000 70 161 171 
Tabulka 8 - Objem motoru – rozsah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srovnání ukazuje, že v rámci všech sledovaných let zaujímají největší část motory mezi 1,5 a 2,0 litry 

a mezi 2,5 a 3,0 litry. To přibližně odpovídá výše zmíněnému nejčastějšímu počtu válců. Pro čtyřválce 

je totiž obvyklý objem právě mezi 1,5 až 2,0 litry a pro šestiválce v rozmezí 2,5 až 3,0 litru. 
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2.2.6 Kompresní poměr 

Kompresní poměr je, zjednodušeně řečeno, poměr objemu nasáté směsi k objemu stlačené směsi. 

V základním principu zvýšení kompresního poměru způsobuje navýšení účinnosti a tím pádem 

eventuální snížení spotřeby. Takto jednoznačné je to u atmosféricky plněných motorů. S přeplňováním 

se vztahy komplikují. U přeplňovaného motoru hovoříme o statickém kompresním poměru (jaký by byl 

kompresní poměr, kdyby daný přeplňovaný motor neměl přeplňování). Všeobecnou snahou 

konstruktérů je dosáhnout co nejvyššího kompresního poměru u zážehových motorů a co nejnižšího 

kompresního poměru u vznětových motorů. Tento trend je dobře patrný v následujících grafech 10 

a 11. Oba cíle mají ovšem svá omezení. 

Kompresní poměr 1995 2005 2015 

Typ motoru Kompr. 
poměr 

Počet 
Kompr. 
poměr 

Počet 
Kompr. 
poměr 

Počet 

Zážehový 9,3 260 9,9 411 10,4 434 

Vznětový 21,3 74 18,6 101 16,2 234 

Přeplňovaný zážehový 8,4 41 9,0 63 9,9 219 

Atmosféricky plněný zážehový 9,5 219 10,1 348 10,8 215 

Atmosféricky plněný zážehový 
s nepřímým vstřikováním 

9,5 219 10,0 337 10,5 148 

Atmosféricky plněný zážehový 
s přímým vstřikováním 

- 0 11,9 11 11,6 62 

Atmosféricky plněný zážehový 
s kombinovaným vstřikováním 

- 0 - 0 10,2 5 

Přeplňovaný zážehový 
s nepřímým vstřikováním 

8,4 41 8,9 58 9,3 28 

Přeplňovaný zážehový 
s přímým vstřikováním 

- 0 10,1 5 10,1 180 

Přeplňovaný zážehový 
s kombinovaným vstřikováním 

- 0 - 0 9,7 11 

Přeplňovaný vznětový 21,0 51 18,6 95 16,2 234 

Atmosféricky plněný vznětový 21,8 23 18,8 6 - 0 

Přeplňovaný vznětový 
s nepřímým vstřikováním 

21,4 43 21,5 14 - 0 

Přeplňovaný vznětový 
s přímým vstřikováním 

19,1 8 18,0 81 16,2 234 

Tabulka 9 - Kompresní poměr 

V tabulce 9 je taktéž znázorněna četnost jednotlivých typů motoru dle plnění a typu vstřikování. 

Tuto informaci doplňuje na následující straně graf 12. 

Nejvyšší/nejnižší kompresní 
poměr v daném roce 

Velikost Automobilka Model Motor 

Zážehový 1995 11,3 Porsche 911 Carrera 4 3.6 Boxer 

Vznětový 1995 17,5 Mitsubishi Jeep 2.7 Turbo Diesel 

Zážehový 2005 12,5 Audi A6, RS4, A4 3.2 FSI, 4.2 FSI 

Vznětový 2005 16,7 Honda CR-V 2.2 CTDi 

Zážehový 2015 14,0 Mazda CX-5 2.0 

Vznětový 2015 14,0 Mazda CX-5 2.2 TDI 
Tabulka 10 - Nej hodnoty kompresního poměru 



 2 STATISTICKÁ ČÁST  

46 
 

66%

2%

11%

1%

3% 16%

2005

Atmosféricky plněný zážehový s nepřímým vstřikováním Atmosféricky plněný zážehový s přímým vstřikováním

Atmosféricky plněný zážehový s kombinovaným vstřikováním Přeplňovaný zážehový s neřímým vstřikováním

Přeplňovaný zážehový s přímým vstřikováním Přeplňovaný zážehový s kombinovaným vstřikováním

Atmosféricky plněný vznětový Přeplňovaný vznětový s neřímým vstřikováním

Přeplňovaný vznětový s přímým vstřikováním

66%
12%

7%

13%

2%
1995

22%

9%

1%

4%
27%2%

35%

2015

9
,5

8
,4

2
1

,8

2
1

,4

1
9

,1

1
0 1
1

,9

8
,9 1
0

,1

1
8

,8 2
1

,5

1
8

1
0

,5

1
1

,6

9
,3

1
0

,1

1
6

,2

0

5

10

15

20

25

Atmosféricky
plněný

zážehový s
nepřímým

vstřikováním

Atmosféricky
plněný

zážehový s
přímým

vstřikováním

Přeplňovaný
zážehový s
nepřímým

vstřikováním

Přeplňovaný
zážehový s

přímým
vstřikováním

Atmosféricky
plněný vznětový

Přeplňovaný
vznětový s
nepřímým

vstřikováním

Přeplňovaný
vznětový s

přímým
vstřikováním

Srovnání průměrné velikosti kompresního poměru
1995 2005 2015
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Graf 11 - Detailní vývoj průměrných hodnot kompresního poměru 

V tabulce 10 jsou zajímavé především 

hodnoty, kterých dosáhla Mazda u své řady 

motorů pojmenovaných Skyactiv. 

U zážehového i vznětového motoru nabízí 

shodný kompresní poměr, kterým 

se u obou motorů přiblížila k limitním 

hodnotám kompresního poměru, 

se kterými je možné vyrábět motor 

v sériovém měřítku. Další zajímavostí 

tabulky 10 je, že nejvyšších hodnot 

kompresních poměrů u zážehových 

motorů dosahují nepřeplňované motory. 

Přeplňování u zážehových motorů obvykle 

vyžaduje kvůli vyšším teplotám a vyššímu 

riziku samozápalů použití nižšího 

kompresního poměru.  
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2.2.7 Plnění motoru 

Díky přeplňování můžeme při daném objemu motoru dosáhnout vyššího točivého momentu a výkonu. 

Takové motory jsou ovšem konstrukčně složitější a nákladnější na výrobu. Turbodmychadlo 

je roztáčeno zbytkovou energií výfukových plynů. Plnící tlak vytvářený turbodmychadlem má tudíž 

prodlevu. Kompresor je roztáčen mechanickou cestou přímo od klikové hřídele motoru. Což znamená 

sice okamžitou odezvu plnícího tlaku, ale ubírá tak motoru část výkonu. 

 

Typ motoru – plnění Zkratka 1995 2005 2015 

Atmosféricky plněný 0 242 354 215 

1x turbodmychadlo T 81 138 312 

2x turbodmychadlo TT 8 16 110 

3x turbodmychadlo TTT 0 0 3 

4x turbodmychadlo TTTT 1 1 1 

Kompresor K 2 3 25 

Turbodmychadlo + kompresor T+K 0 0 2 
Tabulka 11 - Plnění motoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1995 přeplňování jakýmkoli způsobem tvořilo přibližně čtvrtinu všech modelů. V roce 2015 jsou 

to ale již dvě třetiny a nepřeplňovaný vznětový motor v tomto roce již nenajdeme. Větším počtem 

turbodmychadel se výrobci snaží zlepšit a vyhladit křivku točivého momentu, kdy např. v nižších 

otáčkách pracuje malé turbodmychadlo, které se snadno roztočí, a ve vysokých otáčkách pracuje 

naopak velké turbodmychadlo, které nemusí mít tak vysoké otáčky a lépe se reguluje. Přeplňování 

kompresorem je celá léta pouze okrajovou záležitostí. Pro zajímavost zmíním, že se čtyřmi 

turbodmychadly se setkáme u extrémního motoru Bugatti Veyron, který má 16 válců. V posledních 

letech najdeme přeplňovaní čtyřmi turbodmychadly ještě u vznětového třílitrového šestiválce 

od BMW, které tímto motorem nahrazuje třílitrový šestiválec uvedený v datech z roku 2015, který 

ale přeplňovala pouze tři turbodmychadla.   
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2.2.8 Výkon motoru 

Výkon motoru je společně s objemem asi nejčastěji zmiňovaný údaj, pokud mluvíme motorech 

automobilů. Otázku či informaci ohledně počtu koní nějakého auta zaznamenal určitě i naprostý laik. 

V následující tabulce 12 jsou uvedeny průměrné hodnoty jak zmiňovaného výkonu, tak otáček, 

při kterých motor daného maximálního výkonu dosahuje, a také průměrné velikosti měrného výkonu. 

To je zajímavější údaj, než samotná hodnota max. výkonu, protože nám říká, kolik výkonu dokázal 

výrobce pečlivým laděním vytěžit z daného objemu motoru. 

Rok Typ motoru 
Průměrný výkon 

[kW] 
Prům. ot. max. 

výkonu [ot/min] 
Průměrný měrný 

výkon [kW/L] 

1995 

Všechny 106 5163 44 

Zážehový 115 5489 49 

Vznětový 76 4017 28 

2005 

Všechny 143 5376 52 

Zážehový 149 5739 54 

Vznětový 115 3898 43 

2015 

Všechny 184 5196 68 

Zážehový 204 5938 71 

Vznětový 145 3864 61 
Tabulka 12 - Výkon motoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafů je patrný značný růst průměrných výkonů 

i měrných výkonů u zážehového a vznětového 

motoru. Nejvýraznější je růst měrného výkonu 

u vznětového motoru, ten je v roce 2015 více jak 

dvojnásobný oproti roku 1995. Samozřejmě 

za tím stojí rozšíření přeplňování. Otáčky 

nejvyššího výkonu se v průběhu let příliš nemění. 

U zážehového motoru je zjevný mírný růst, který 

pravděpodobně souvisí s rozšířením 

čtyřventilové techniky, která zajišťuje lepší 

plnění ve vyšších otáčkách. 
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V tabulce 13 je přehled nejvýkonnějších vozů v jednotlivých letech. Ve většině případů jde 

o supersporty či luxusní vozy. Na přední místa se v roce 2015 dostává také hybrid (Porsche 918 Spyder) 

a elektromobil (Tesla Model S). Za zmínku stojí modely od Lamborghini, které se na přední příčky 

dostaly v každém roce, a to i přes absenci přeplňovaných motorů či pomoci elektromotoru. 

Rok Pořadí 
Výkon 
[kW] 

Automobilka Model Motor 

1995 

1. 411 Bugatti EB 110 GT 3.5 V12 Turbo 

2. 362 Lamborghini Diablo VT 5.7 V12 

3. 339 Bugatti EB 112 6.0 V12 

4. 300 Porsche 911 Turbo 3.6 Boxer 

5. 291 Mega Mega Track 6.0 

2005 

1. 736 Bugatti EB 16.4 Veyron 8.0 W16 

2. 426 Lamborghini Murciélago 6.2 V12 

3. 411 Bentley Continental GT 6.0 W12 Twin Turbo 

4. 411 Bentley Continental Flying Spur 6.0 W12 Twin Turbo 

5. 367 Lamborghini Gallardo 5.0 V10 

2015 

1. 736 Bugatti Veyron 8.0 W16 

2. 652 Porsche 918 Spyder V8-Hybrid 

3. 515 Tesla Model S P85D 

4. 515 Lamborghini Aventador 6.5 V12 

5. 485 Ferrari FF 6.3 V12 
Tabulka 13 - Nejvýkonnější vozy 

V tabulce 14 najdeme automobily s nejvyšším měrným výkonem. Úmyslně jsem do žebříčku nezařadil 

hybridní modely, kterým k vyššímu výkonu výrazně pomáhají elektromotory. Hodnota měrného 

výkonu by se tak stala irelevantní. V tomto žebříčku nevládnou supersporty ani luxusní vozy jako 

v tabulce 13, ale převažují zde modely s přeplňovanými dvoulitrovými motory.  

V obou tabulkách nenajdeme vznětové motory, které z principu průběhu točivého momentu 

nedosahují takových výkonů jako zážehové. 

Rok Pořadí  [kW/L] Automobilka Model Motor 

1995 

1. 117,4 Bugatti EB 110 GT 3.5 V12 Turbo 

2. 104,2 Audi RS2 (Avant) 2.2 20V Turbo 

3. 99,1 Mitshubishi Lancer GSR Evo III 2.0 16V Turbo 

4. 89,1 Toyota Celica 2.0 16V Turbo 

5. 88,6 Mitshubishi Galant 2.0 24V Turbo 

2005 

1. 103,3 Subaru Legacy/Outback 2.0 16V Turbo 

2. 103,1 Nissan X-Trail 2.0 16V Turbo 

3. 97,8 Subaru Impreza WRX STi 2.0 16V Turbo 

4. 97,6 Mitshubishi Lancer Evolution 2.0 16V Turbo 

5. 95,6 Toyota Caldina 2.0 16V Turbo 

2015 

1. 133,1 Mercedes-Benz A AMG 45 

2. 117,0 Audi TT S 2.0 TFSI 

3. 111,4 Volkswagen Golf R 2.0 TSI 

4. 110,8 Subaru Levorg 2.0 Turbo 

5. 108,9 Audi RS3 Sportback 2.5 T 
Tabulka 14 - Vozy s nejvyšším měrným výkonem 



 2 STATISTICKÁ ČÁST  

50 
 

2
2

7

2
2

7

2
2

6

2
9

4

2
8

1

3
4

93
9

3

3
6

9

4
3

5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Všechny Zážehový Vznětový

[Nm]

Vývoj průměrné 
hodnoty max. toč. 

momentu

1995 2005 2015

9
1 9
4

8
2

1
0

6

1
0

0

1
3

11
4

9

1
3

0

1
8

4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Všechny Zážehový Vznětový

Nm/L

Vývoj průměrné 
hodnoty měrného 

toč. momentu

1995 2005 2015

Graf 17 - Točivý moment Graf 19 - Měrný točivý moment 

2.2.9 Točivý moment 

Točivý moment je v porovnání s výkonem neméně důležitý údaj motoru. Tvar křivky průběhu točivého 

momentu významně ovlivňuje chování motoru, jeho tah v určitých otáčkách a také má zásadní vliv 

na maximální výkon. Podstatný je také údaj o otáčkách, ve kterých je max. točivý moment dostupný. 

Cílem konstruktérů je nabídnout co nejvyšší točivý moment v co nejnižších otáčkách a v co největším 

rozsahu otáček. 

Rok Typ motoru 
Průměrný max. 
točivý moment 

[Nm] 

Prům. ot. max. 
toč. momentu 

[ot/min] 

Průměrný měrný 
toč. moment 

[Nm/L] 

1995 

Všechny 227 3344 91 

Zážehový 227 3678 94 

Vznětový 226 2177 82 

2005 

Všechny 294 3235 106 

Zážehový 281 3569 100 

Vznětový 349 1876 131 

2015 

Všechny 393 2655 149 

Zážehový 369 3166 130 

Vznětový 435 1724 184 
Tabulka 15 - Točivý moment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedených grafů 19 a 18 je zřetelný obdobný růst hodnot, jako to bylo v případě grafů 15 a 16 

v kapitole 2.2.8 Výkon. Nárust měrného momentu u vznětových motorů je dokonce ještě markantnější. 

Opět ale zásluhou především přeplňování. Zároveň v grafu 18 je dobře zřejmý úspěch konstruktérů, 

kterým se daří maxima točivého momentu posouvat do nižších otáček, a to jak u zážehových, 

tak i vznětových motorů. 
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V tabulce 16 jsou uvedeny vozy s nejvyšším točivým momentem. Obdobně jako v tabulce 13 dominují 

opět supersporty a luxusní vozy. Zajímavostí je, že ani v posledním roce se do vedení nedostaly 

přeplňované vznětové motory. Najdeme tu ale opět hybridní Porsche a elektrickou Teslu. 

 

Situace nejlepších měrných momentů se v letech 1995 a 2005 podobá tabulce 14, opět vedou 

přeplňované zážehové dvoulitry. V roce 2015 se do vedení dostávají přeplňované vznětové motory. 

Obdivuhodnou hodnotou je měrný moment motoru 2.0 TDI u VW Passat, který je přeplňován dvěma 

turbodmychadly. Pozoruhodnější je tento fakt vzhledem k tomu, že VW Passat je, alespoň dle mého 

názoru, „nejobyčejnějším“ vozem v tomto seznamu. Do tabulky opět nebyly zařazeny hybridy 

ani elektromobily. 

Rok Pořadí 
Měrný 

moment 
[Nm/L] 

Automobilka Model Motor 

1995 

1. 184,2 Audi RS2 (Avant) 2.2 20V Turbo 

2. 174,6 Bugatti EB 110 GT 3.5 V12 Turbo 

3. 170,7 Audi S2 (Coupé) 2.2 20V Turbo 

4. 157,4 Zagato Hyena 2.0 16V Turbo 

5. 154,7 Mitshubishi Lancer GSR Evo III 2.0 16V Turbo 

2005 

1. 177,8 Mitshubishi Lancer Evolution 2.0 16V Turbo 

2. 172,2 Porsche 911 Turbo S 3.6 24V 

3. 172,0 Subaru Legacy/Outback 2.0 16V Turbo 

4. 172,0 Subaru Impreza WRX Sti 2.0 16V Turbo 

5. 170,7 Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 CRD 

2015 

1. 254,1 Volkswagen Passat 2.0 TDI 

2. 247,2 BMW série 5 M550d 

3. 238,7 Volvo XC90 D5 

4. 233,9 BMW Alpina D3 (kombi) 3.0 D 

5. 233,3 Mercedes-Benz C 250d 
Tabulka 17 - Vozy s nejvyšším měrným točivým momentem 

Rok Pořadí 
Toč. mom. 

[Nm] 
Automobilka Model Motor 

1995 

1. 611 Bugatti EB 112 6.0 V12 

2. 590 Bugatti EB 110 GT 3.5 V12 Turbo 

3. 580 Lamborghini Diablo VT 5.7 V12 

4. 570 Mega Mega Track 6.0 

5. 540 Porsche 911 Turbo 3.6 Boxer 

2005 

1. 1250 Bugatti EB 16.4 Veyron 8.0 W16 

2. 760 Ford Excursion 6.0 V8 

3. 750 Volkswagen Phaeton 5.0 V10 

4. 750 Volkswagen Touareg 5.0 V10 

5. 700 Mercedes-Benz G 5.4 V8 Kompressor 

2015 

1. 1280 Porsche 918 Spyder V8-Hybrid 

2. 1250 Bugatti Veyron 8.0 W16 

3. 1000 Mercedes-Benz G AMG 65 

4. 930 Tesla Model S P85D 

5. 900 Mercedes-Benz S AMG 63 

Tabulka 16 - Vozy s nejvyšším točivým momentem 
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2.2.10  Počet ventilů 

Větší počet ventilů zlepšuje plnění a vyprazdňování válců, ale je náročnější na konstrukci a výrobu. 

Proto nepřekvapí výsledek této statistiky. V roce 1995 tvořila dvouventilová konstrukce lehce 

nadpoloviční většinu, v roce 2005 už to není ani pětina a v roce 2015 jde o naprosto okrajovou 

záležitost. Zajímavostí jsou konstrukce s lichým počtem ventilů. S třemi ventily na válec bychom 

se setkali u zážehových motorů Mercedesu a s pěti ventily u zážehových motorů Audi. V obou 

případech mají větší počet rozměrově menší sací ventily. 

Počet ventilů 1995 2005 2015 

2 184 86 17 

3 7 12 0 

4 139 396 649 

5 4 17 1 
Tabulka 18 - Počet ventilů 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11  Množství oleje v motoru 

 

Tento zajímavý statistický údaj nenaplnil zcela moje 

očekávání. Jednoduchou úvahu, že větší a složitější motory 

potřebují více oleje pro mazání a chlazení, mně vývoj 

množství oleje ve vznětových motorech nepotvrdil. Přitom 

větší množství oleje je pro motor přínosnější a je to základní 

předpoklad pro dlouhou životnost motoru. Větší olejová 

náplň zaručí její delší trvanlivost. Olej totiž v průběhu 

používání degraduje a zanáší se sazemi. 

Zajímavá by byla také statistika použitého oleje. Trendem je 

používat oleje s čím dál nižší viskozitou, které snižují tření 

a lépe plní požadavky na mazání moderních motorů. 

Specifikace oleje se bohužel v katalogu neuvádí.  

Prům. množství oleje v motoru [L] 1995 2005 2015 

Celkem 5,0 5,7 6,0 

Zážehový 4,7 5,4 5,9 

Vznětový 6,1 7,2 6,0 

Tabulka 19 - množství oleje 
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 Převodovka 

Převodovka je velmi důležitou součástí pohonného celku. Změnou převodového poměru 

mezi motorem a poháněnými koly umožňuje vhodně využít průběh točivého momentu. Často jsou 

součástí převodovky i diferenciály či nejrůznější rozvodovky. Zjednodušenou úvahou můžeme říct, 

že auto se slabým motorem, ale vhodně odladěnou převodovkou může jezdit dobře a být rychlé, 

naopak to ovšem neplatí. Převodovkám se při vývoji věnuje velká pozornost a úsilí. 

V následující statistické části se podívám na zastoupení jednotlivých typů převodovek ve vozech 

s pohonem 4x4. Při analýze mě zajímal nejen typ převodovky a počet převodových stupňů, 

ale i převodové poměry a výsledné rozsahy převodovek. Data z této části také významně ovlivní 

výsledky statistik v 6. části zabývající se výkony vozidel. 

 

2.3.1 Typ převodovky 

Vyšetřil jsem četnost jednotlivých typů převodovek v průběhu let. Výchozím dělením převodovek je 

rozdělení na manuální a automatické. Automatické se následně dělí podle konstrukce. 

• Planetové s hydrodynamickým měničem se ve vozidlech používají již desítky let, postupně se 

zdokonalují, přidávají převodové stupně a mají stále vysoké zastoupení v nabídce převodovek. 

• Převodovky s plynule měnitelným převodem používají zejména japonští výrobci. Výhodou je 

perfektní využití točitého momentu za každé situace, nevýhodou může být snížený komfort 

pro uživatele (vůz zrychluje s vysokými konstantními otáčkami motoru) a nižší životnost. 

• V poslední době jsou čím dál více oblíbené dvouspojkové převodovky. Ty se snaží spojit výhody 

manuální (vyšší účinnost) a planetové (komfort řazení) převodovky. Tento typ převodovky je 

sice znám již velmi dlouho, ale do sériové výroby se ho podařilo zařadit až Volkswagenu, který 

ve spolupráci s americkým výrobcem BorgWarner vyvinul dvouspojkovou převodovku 

pro běžná osobní auta. První vozidla s převodovkou DSG byla Audi TT a VW Golf R32, 

která se na trhu objevila v roce 2003. 

• Robotické převodovky jsou v podstatě manuální převodovky, které ovšem neovládá řidič, 

ale mechatronika. Nejsou ovšem příliš oblíbené, a to zejména kvůli nekultivovanému řazení.   

Typ převodovky Zkratka 1995 2005 2015 

Manuální M 216 197 154 

Automatická (planetová) s hydrodynamickým měničem H 114 297 358 

Automatická s plynule měnitelným převodem (variátor) CVT 4 15 72 

Automatická dvouspojková DSG 0 3 81 

Automatická – robotická R 0 0 3 
Tabulka 20 - Typ převodovky 
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2.3.2 Počet převodových stupňů 

Připravil jsem přehled četnosti typu převodovek podle počtu převodových stupňů. V roce 1995 bylo 

standardem pět stupňů. Čtyři stupně používaly zejména terénní vozy a vozy s automatickými 

převodovkami. Postupem času se nabídka zvětšovala zejména díky rozšíření automatických 

převodovek. V roce 2015 tak najdeme v nabídce i devítistupňové automaty, které používá především 

koncern FCA u svých značek Fiat a Chrysler. Manuální převodovky v naprosté většině nepoužívají 

více než 6 převodových stupňů. Vzácností je sedmistupňová manuální převodovka vozů Porsche. 

Nalezneme ji u nepřeplňovaných verzí modelu 911 Carrera.   

Počet převodových stupňů 1995 2005 2015 

3 7 0 0 

4 117 152 10 

5 196 230 50 

6 10 110 270 

7 0 5 106 

8 0 0 144 

9 0 0 16 

CVT 4 15 72 
Tabulka 21 - Počet převodových stupňů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Redukce 

V této části vyhodnocuji, zda je vozidlo vybaveno přídavnou převodovkou s redukovaným převodem. 

Přídavné převodovky nalezneme téměř výhradně u terénních vozidel. Zlepšují průchodnost těžkým 

terénem. Ovšem ani na zpevněné cestě nejsou zcela bez užitku. Vozy s pohonem všech kol často slouží 

k tahání těžkých přívěsů a při manévrování s těžkou soupravou přijde redukce vhod. Bohužel kvůli 

výrobním nákladům a přidané hmotnosti se z vozidel přídavná převodovka postupně vytrácí. Unikátem 

je značka Subaru, která přídavnou převodovku nabízí i u čistě silničních modelů s manuální 

převodovkou. Za zmínku stojí taktéž vůz Audi Allroad Quattro, což je mírně zvýšená varianta modelu 

A6. Ten nabízel u manuální převodovky možnost příplatku za plně synchronizovanou redukci, kterou 

bylo možné řadit při jízdě. Tento model se bohužel do mých tabulek nezařadil. V roce 1995 ještě nebyl 

na trhu a v roce 2005 se už prodával nástupce, který již redukci nenabízel. 
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Graf 25 - Vývoj průměrné hodnoty 
posledního převodového stupně 

Modely s/bez redukce 1995 2005 2015 

S redukcí 157 194 82 

Bez redukce 177 318 586 
Tabulka 22 - Četnost redukce 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Převody 

V části o převodech zjišťuji, jak se měnily velikosti převodových stupňů a celkové převody převodovek. 

Ideálem je mít převodovku s velkým rozsahem, tzn. co největší převod pro první převodový stupeň 

a co nejmenší pro nejvyšší stupeň. Vyskytuje se tu ovšem spoustu omezení ať už požadavky na velikost 

převodovky, náročnost konstrukce či jednoduchost obsluhy. 

Výrobci u svých modelů poměrně často kompenzují vyšší ztráty pohonu 4x4 kratším stálým převodem, 

než jaký nabízejí u stejného modelu poháněného pouze jednou nápravou. Toto opatření poskytuje 

vozidlům s pohonem 4x4 stále dobrou dynamiku, ale ve vyšších rychlostech modely 4x4 znepříjemňují 

cestování vyššími otáčkami, než mají vozy 4x2. 

Převody – průměrné hodnoty 1995 2005 2015 

1. převodový stupeň 3,41 3,52 4,03 

Poslední převodový stupeň 0,79 0,76 0,67 

Stálý převod 4,25 4,01 3,73 

Zpátečka 3,31 3,18 3,37 

Největší převodový poměr u modelů s redukcí 33,31 32,86 38,90 

Největší převodový poměr u modelů bez redukce 14,03 13,63 14,78 

Nejmenší převodový poměr 3,40 3,03 2,42 
Tabulka 23 - Převody 
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V grafech 25 a 26 a je patrný jasný trend. Hodnota prvního převodového stupně se zvyšuje a hodnota 

posledního převodového stupně se snižuje. Nesmím opomenout hodnotu stálého převodu, která se 

v průběhu let také snižuje. Převodovky jsou tak díky tomu dělané více „do rychla“ a umožňují jízdu 

vysokými rychlostmi při nízkých otáčkách motoru.  

 

2.3.5 Rozsah 

Rozsah převodovky – průměrná hodnota 1995 2005 2015 

Všechny modely 6,76 6,92 7,44 

Modely s redukcí 9,48 10,56 15,04 

Modely bez redukce 4,35 4,70 6,36 
Tabulka 24 - Rozsah 

Výsledky této statistiky mohou být zřejmé již 

po přečtení předchozí části zabývající se převody. 

Aby bylo srovnání rozsahů spravedlivé, rozdělil jsem 

statistku dle přítomnosti přídavné převodovky. 

Rozsahem v tomto případě myslím poměr prvního 

převodového stupně (v případě vozidel s přídavnou 

převodovkou redukovaného prvního stupně) 

a nejvyššího převodového stupně. 

Rozsah se v průběhu let zvětšil jak u modelů 

s redukcí, tak u modelů bez redukce. Je to pozitivní 

důsledek nárůstu počtu převodových stupňů a také 

vývoje velikostí hodnot prvního a posledního 

převodového stupně.  

 

Rok Pořadí Rozsah Automobilka Model Motor 

1995 

1. 18,86 Jeep Cherokee 2.5 Turbo Diesel 

2. 18,13 Jeep Cherokee 4.0 

3. 16,29 Jeep Grand Cherokee 4.0 

4. 14,98 Chevrolet/GMC Tahoe/Yukon 5.7 V8 

5. 14,50 Jeep Cherokee 2.5 

2005 

1. 21,24 Jeep Wrangler 4.0 

2. 20,70 Hummer H3 3.5 20V 

3. 19,47 Volkswagen Touareg 2.5-5 TDI 

4. 18,19 Volkswagen Touareg 3.0 TDI 

5. 17,83 Land Rover Discovery 3 TDV6 

2015 

1. 28,65 Jeep Cherokee 2.0 CRD 

2. 28,59 Jeep Cherokee 2.4 

3. 20,60 Land Rover Discovery 4 3.0 SC 

4. 20,30 Land Rover Range Rover Sport 3.0 V6 

5. 19,87 Land Rover Defender (90) 2.2 TD 
Tabulka 25 - Nejvyšší rozsahy převodů u vozů s redukcí 
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Graf 28 - Závislost stálého převodu na točivém momentu 

Rok Pořadí Rozsah Automobilka Model Motor 

1995 

1. 6,89 Envemo Camper 4.1 

2. 6,89 Envemo Camper 4.1 D 

3. 6,89 Envemo Camper 4.1 TD 

4. 6,00 Renault Safrane Biturbo 3.0 V6 

5. 5,71 Honda Civic 1.6 16V 

2005 

1. 6,92 Audi A6 3.0 TDI 

2. 6,55 Audi A4 3.0 TDI 

3. 6,50 Volkswagen Golf 1.9 TDI 

4. 6,26 Volkswagen Sharan 1.9 TDI 

5. 6,21 Seat Leon 1.9 TDI 

2015 

1. 10,12 Porsche Panamera 3.0 V6 

2. 9,81 Jeep Renegade 2.0 D 

3. 9,81 Land Rover Discovery Sport 2.0T 

4. 9,79 Fiat 500X 1.6 JTD 

5. 9,79 Chrysler 200 3.6 V6 
Tabulka 26 - Nejvyšší rozsahy převodů u vozů bez redukce 

V tabulkách 25 a 26 uvádím žebříček vozů s největším rozsahem převodů. Zajímavostí v tabulce 26 je, 

že v roce 2005 se na nevyšších místech umístily výhradně vozy koncernu VW s manuálními 

šestistupňovými převodovkami. V roce 2015 již přední místa zaujaly automatické převodovky, které 

se tak svým rozsahem přiblížily průměrné hodnotě rozsahu vozidel s redukcí z let 1995 a 2005. Kromě 

sedmistupňové dvouspojkové převodovky v Porsche Panamera se v žebříčku roku 2015 nachází 

devítistupňové automatické převodovky. 

 

2.3.6 Závislost stálého převodu a točivého momentu 

V následujícím grafu 28 bylo mým cílem potvrdit úvahu, že čím vyšší točivý moment má motor vozidla, 

tím „těžší“ mohu použít stálý převod. Tento trend je patrný ve všech sledovaných letech. 

Graf vznikl proložením bodových grafů z jednotlivých let polynomickými křivkami 6. stupně. Závislost 

stálého převodu na točivém momentu má v podstatě lineární charakter.  
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 Pohon 4x4 

Ve čtvrtém tématu statistické části se dostávám k vyšetření změn v pohonu všech kol. Sesbírání dat 

pro tento úsek bylo kvůli skromnému množství údajů v katalozích velmi náročné. V prvním katalogu 

1995 byla u každého modelu s pohonem všech kol uvedena základní informace o principu pohonu 4x4. 

V roce 2005 již ale tato informace mnohdy chyběla a v katalogu 2015 se už nenacházela vůbec. 

Dozvěděl jsem se pouze, jestli daný model je nabízen s pohonem 4x4 nebo není. Abych zachoval 

vypovídající hodnotu této statistické části, dohledával jsem podrobnosti o daném pohonu 4x4 

na vlastní pěst v nejrůznějších zdrojích – časopisy, knihy a především internet. Podařilo se mi to u téměř 

šesti stovek zpracovaných vozidel, takže neznámých zůstal minimální počet. Neznámý pohon 4x4 

se nachází většinou u japonských vozidel, která se v Evropě ani neobjevují. 

 

2.4.1 Obecné rozdělení 

V první rovině dělení pohonů všech kol jsem se zabýval tím, jakým způsobem se k druhé nápravě 

dostane točivý moment – jestli skrze mezinápravový diferenciál, mezinápravovou spojku či skrze pevně 

přiřaditelnou zubovou spojku. Tyto největší skupiny v posledním roce doplňují hybridy. V tomto 

případě mám na mysli hybridem vůz, u kterého druhou nápravu pohání elektromotor a samotný 

spalovací motor pohání pouze jednu nápravu.  

Mezi vozy s pohonem 4x4 najdeme také elektromobily, vozy bez spalovacích motorů, bez převodovek 

a mezinápravových diferenciálů. Určitě nemusím zdůrazňovat, jak je v tomto případě pohon všech kol 

jednoduše řešen. Každá náprava má buď jeden, nebo dva elektromotory. Elektromotor má velký rozsah 

otáček, nepotřebuje tudíž převodovku a otáčky se snadno řídí. 

Samostatnou kapitolou je systém pohonu všech kol SH-AWD používaný automobilkou Honda (Acura). 

Tento propracovaný systém, který obsahuje pouze diferenciál přední nápravy a dvě lamelové spojky 

v zadní rozvodovce, se vymyká všem ostatním typům. Uvádím ho v této statistice proto zvlášť. Detailně 

je systém popsán v teoretické části 1.4.4 Honda SH-AWD. 

 

Četnost typů pohonu všech kol 1995 2005 2015 

Mezinápravový diferenciál 186 218 164 

Mezinápravová spojka 45 167 421 

Pevně přiřaditelný pohon druhé nápravy (zubová spojka) 103 54 33 

Pouze dvě spojky na připojitelné nápravě 0 1 1 

Hybrid 0 1 10 

Elektromotory 0 0 2 

Neznámé 0 71 39 
Tabulka 27 - Obecné rozdělení pohonu všech kol 

 

V grafu 29 na následující straně je dobře patrný vývoj jednotlivých typů pohonu 4x4. V roce 1995 

má více jak polovina vozů mezinápravový diferenciál. Ale v roce 2015 už ale to není ani čtvrtina. 

Zmenšil se také počet vozů s přiřaditelným pohonem. Pevně přiřaditelný pohon není uživatelsky 

přívětivý. Stálý pohon pomocí mezinápravového diferenciálu má zase vyšší odpory a je náročný 

na výrobu. Vhodnou alternativou zdá se být mezinápravová spojka, která postupem času navýšila svůj 

podíl téměř až na dvě třetiny nabídky roku 2015.  



 2 STATISTICKÁ ČÁST  

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Detailní rozdělení  

V následující detailnější statistice sleduji, jak se na typu pohonu všech kol projevil trend elektronického 

řízení pohonu. K tomu jsou vhodné lamelové spojky, které můžeme dle potřeby různými způsoby 

spínat či ovládat jejich prokluz. Proto se postupem času rozšiřují ať už v samostatné podobě 

mezinápravové spojky nebo v podobě spojky omezující svornost mezinápravového diferenciálu. 

Typ řešení pohonu všech čtyř kol Zkratka 1955 2005 2015 

Mezinápravový diferenciál D 30 43 22 

Svorný mezinápravový diferenciál SD 38 52 53 

Diferenciál doplněný lamelovou spojkou omezující svornost D+LK 9 35 75 

Diferenciál doplněný viskózní spojkou omezující svornost D+VK 109 88 14 

Lamelová spojka LK 9 112 419 

Viskózní spojka VK 36 56 3 

Pevně přiřaditelný pohon druhé nápravy (zubová spojka) Z 103 54 33 

Druhá náprava poháněna elektromotorem E 0 1 9 

Obě nápravy poháněné elektromotorem EE 0 0 3 

Neznámé ? 0 71 39 
Tabulka 28 - Detailní rozdělení pohonu všech kol 
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 Karoserie 

Tato část je věnována nejen typu karoserie, ale i dalším zajímavým údajům, které se nehodily 

do ostatních statistických částí. Zabývám se proto zde i vývojem rozměrů kol či velikosti palivové 

nádrže. 

2.5.1 Typ karoserie 

Karoserie jsem dělil pouze na základní 3 typy.  

• Samonosná karoserie je běžná pro většinu osobních vozidel.  

• Rámová karoserie, která je usazena na podvozkovém rámu, je obvyklá pro terénní vozy, které 

jsou určeny do nejtěžších podmínek.  

• Příhradová konstrukce (rám) je typická pro supersporty. Příhradový rám ovšem najdeme 

i u Modelu S od Tesly.  

Typ karoserie Značka 1995 2005 2015 

Samonosná S 177 394 612 

Rám R 155 116 52 

Příhradová P 2 2 6 
Tabulka 29 - Typ karoserie 

 

 

 

 

 

 

 

Rámová konstrukce je sice vhodná do náročných podmínek a lépe odolává hrubému zacházení, 

ale taková vozidla neposkytují na silnicích tak vysoký komfort jako vozidla se samonosnou karoserií. 

Proto se postupem času vytrácí z nabídky. Zůstávají pouze u tradičních velkých vozů kategorie off-road 

(např. Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G, ale třeba i malé Suzuki Jimny) 

nebo u pracovně zaměřených terénních vozidel a pickupů.  

Proto samonosná karoserie rozšířila svůj podíl z mírně nadpoloviční většiny v roce 1995 na více jak 

90 procentní podíl v roce 2015. 

 

2.5.2 Hmotnost 

Hmotnost je jedním ze základních údajů ovlivňující jízdní dynamiku a chování vozu. Snahou 

konstruktérů je navrhnout co nejlehčí vůz, pro který nebude potřeba tak silný motor, který bude mít 

nižší spotřebu. Proti snaze o nízkou hmotnost ovšem stojí požadavky na vysokou pasivní bezpečnost 

vozů a nároky na vysoký cestovní komfort (pohodlné sedačky, klimatizace, nejrůznější elektrická 

výbava apod.). 
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Průměrná hmotnost [kg] 1995 2005 2015 

Prázdná 1498 1690 1731 

Maximální 2160 2281 2313 

Užitečné zatížení 597 568 585 
Tabulka 30 – Hmotnosti 

 

• Prázdná hmotnost je hmotnost 

prázdného vozidla s plnými náplněmi 

(olej, voda, palivo), s kompletní 

výbavou (rezerva, nářadí), 

ale bez řidiče. 

• Maximální hmotnost je nejvyšší 

přípustná hmotnost vozidla. 

• Užitečné zatížení je rozdíl maximální 

a prázdné hmotnosti. 

Není překvapením, že i přes velké snahy 

konstruktérů o úsporu hmotnosti, 

se hmotnost vozidel zvyšuje. Díky tomu 

ale máme dnes mnohem bezpečnější 

a komfortnější automobily, než tomu bylo 

dříve. 

 

2.5.3 Kola 

Patrným trendem je zvětšování rozměrů kol.  

• Širší pneumatika má lepší přilnavost, ale zároveň má vyšší odpory a vytváří více hluku. 

• Rozměr pneumatiky nám určuje také profilové číslo. To ovlivňuje výšku pneumatiky 

mezi diskem a silnicí – říká nám, kolik procent ze šířky pneumatiky tvoří právě výška bočnice 

pneumatiky. Má tak vliv na ovladatelnost a komfort. Ve statistice ho ovšem neuvádím. 

• Do větších disků se vejdou rozměrnější brzdy, které pak zajistí lepší brždění. Větší disky 

většinou i lépe vypadají. Na druhou stranu jsou větší disky těžší, zvyšují tak velikost nežádoucí 

neodpružené hmoty a také mají větší moment setrvačnosti a vyžadují tak větší síly k urychlení. 

Větší kola obecně lépe překonávají nerovnosti, zlepšují komfort a ovladatelnost, ale přinášejí více 

jízdních odporů. Konstruktéři tak hledají obtížný kompromis mezi zmíněnými vlastnostmi, ke kterým 

musí samozřejmě přihlížet také na požadavky designérů. 

 

Kola – průměrné hodnoty 1995 2005 2015 

Šířka pneumatiky [mm] 210,4 221,6 231,6 

Velikost disku [in] 15,0 16,0 17,2 

Průměr celého kola [mm] 658,2 683,8 695,3 
Tabulka 31 – Kola 

  

1
4

9
8

2
1

6
0

5
9

7

1
6

9
0

2
2

8
1

5
6

8

1
7

3
1

2
3

1
3

5
8

5

0

500

1000

1500

2000

2500

Prázdná Maximální Užitečná

[kg]

Vývoj průměrných hodnot 
hmotnosti vozidel

1995 2005 2015

Graf 32 - Hmotnosti 



 2 STATISTICKÁ ČÁST  

62 
 

 

2.5.4 Palivová nádrž 

Palivová nádrž 1995 2005 2015 

Průměrný objem [L] 69 70 66 
Tabulka 32 - Objem palivové nádrže 

 

Větší objem palivové nádrže nám zajišťuje jakýsi pocit větší 

svobody v podobě delšího dojezdu. Bohužel trendem 

poslední doby je zmenšovat nádrže. Je to snadný zdroj úspory 

hmotnosti a kvůli dosažení nízkých tabulkových hodnot emisí 

šetří automobilky každý gram, kde to není na první pohled 

vidět. U některých modelů má dokonce varianta s pohonem 

4x4 oproti variantě 4x2 zmenšenou nádrž. Je to většinou 

důsledek použití složitější zadní nápravy, která jednoduše 

zabírá více místa a na nádrž už nezbývá prostor.   
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 Výkony 

V této závěrečné části vyhodnocuji poměrně atraktivní informace, které vypovídají o každém voze jako 

o celku. Využívám k tomu nejen informace uvedené v katalogu ale i data a výsledky z předešlých 

statistických částí. 

2.6.1 Maximální rychlost 

Hodnotou maximální rychlosti se výrobci poměrně rádi chlubí. O jejím praktickém přínosu v reálném 

provozu lze ale při nejmenším pochybovat. Trend je však jasný. Maximální rychlost se zvyšuje. Jsou 

pro to splněny základní předpoklady v podobě vyšších výkonů a převodů umožňující rychlejší jízdu. 

Maximální rychlost  1995 2005 2015 

Průměrná hodnota [km/h] 177 191 217 
Tabulka 33 - Maximální rychlost 

Výše zmíněný trend potvrzuje graf 37. V roce 2015 

přesahuje nejvyšší rychlost vozidel s pohonem všech kol 

magickou hranici 200 km/h. 

Tabulka 34 spolu s grafem 38 znázorňují četnost vozů 

spadajících do určitého intervalu maximální rychlosti. 

Je vidět, že v roce 2015 již téměř většina aut dokáže pokořit 

hranici 150 km/h. Celkově je nejvyšší posun k vyšší 

maximální rychlosti vidět v roce 2015, srovnáme-li ho 

s rokem 2005. Významně se zvětšil podíl vozidel dosahující 

max. rychlosti 250 km/h a větší. Jenom doplním, že rychlost 

250 km/h je pro většinu německých výrobců hraniční 

rychlostí, kterou často elektronicky omezují. 

U nejvýkonnějších modelů se ovšem v poslední době 

objevuje možnost připlatit si za navýšení tohoto limitu 

(např. na 280 km/h) nebo jeho úplné zrušení. 

Rozsah maximálních rychlostí – četnost 1995 2005 2015 

Neznámá max. rychlost 0 14 33 

méně jak 150 km/h 76 42 14 

více jak 150 ale méně jak 200 km/h 171 282 209 

více jak 200 ale méně jak 250 km/h 73 133 250 

více jak 250 km/h (včetně) 14 41 164 
Tabulka 34 - Max. rychlost – rozsahy 
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Rok Pořadí Rychlost [km/h] Automobilka Model Motor 

1995 

1. 342 Bugatti EB 110 GT 3.5 V12 Turbo 

2. 325 Lamborghini Diablo VT 5.7 V12 

3. 290 Porsche 911 Turbo 3.6 Boxer 

4. 270 Bugatti EB 112 6.0 V12 

5. 270 Porsche 911 Carrera 4 3.6 Boxer 

2005 

1. 400 Bugatti EB 16.4 Veyron 8.0 W16 

2. 330 Lamborghini Murciélago 6.2 V12 

3. 318 Bentley Continental GT 6.0 W12 Twin Turbo 

4. 309 Lamborghini Gallardo 5.0 V10 

5. 307 Porsche 911 Turbo S 3.6 24V 

2015 

1. 407 Bugatti Veyron 8.0 W16 

2. 350 Lamborghini Aventador 6.5 V12 

3. 335 Ferrari FF 6.3 V12 

4. 331 Bentley Continental GT 6.0 W12 Speed 

5. 325 Lamborghini Huracan 5.2 V10 
Tabulka 35 - Žebříček maximálních rychlostí 

 

V tabulce 35 uvádím žebříček pěti nejrychlejších vozů v daném roce. Najdeme zde především 

supersporty a ty nejdražší vozy z daných let vůbec. V letech 2005 a 2015 je s velkým náskokem 

nejrychlejší Bugatti Veyron, které v roce 2005 stanovilo světový rychlostní rekord v sériově vyráběných 

vozech. 

V tabulce 36 uvádím žebříček značek, které nabízejí nejvíce modelů s maximální rychlostí 250 km/h 

a více. Za zmínku stojí Audi, které se dostalo na první místa v každém roce.  

Zajímavým faktem je, že automobilky Audi, Bentley, Bugatti i Porsche patří do koncernu 

Volkswagen AG. Koncern VW je tudíž takovým králem vozů s max. rychlostí 250 km/h a více. 

 

  Rok Pořadí Četnost Automobilka 

1995 

1. - 4. 2 Bugatti 

1. - 4. 2 Audi 

1. - 4. 2 Mitsubishi 

1. - 4. 2 Nissan 

5. - - 

2005 

1. 16 Audi 

2. 5 Porsche 

3. 4 Mercedes-Benz 

4. 4 Volvo 

5. 3 Volkswagen 

2015 

1. 40 BMW/BMW Alpina 

2. 39 Audi 

3. 21 Mercedes-Benz 

4. 17 Porsche 

5. 6 Bentley 
Tabulka 36 - Značky s největší četností rychlých modelů 
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2.6.2 Zrychlení 

Hodnota zrychlení z 0 na 100 km/h je z praktického hlediska mnohem zajímavější údaj než maximální 

rychlost. Vypovídá o tom, jak je auto mrštné a jak rychle dokáže reagovat na změnu dopravní situace. 

Zrychlení z 0 na 100 km/h 1995 2005 2015 

Průměrná hodnota [s] 12,3 10,2 8,1 
Tabulka 37 - Zrychlení 

 

Vozy s pohonem všech kol jsou oproti vozům s poháněnou jednou 

nápravou jistým způsobem limitovány v dosažení co nejlepšího 

zrychlení. Pohon všech kol přidává na hmotnosti, navíc roztočení 

přidaných částí pohonného celku stojí více úsilí. Na druhou stranu 

mají zásadní výhodu v efektivnějším přenosu kroutícího momentu 

motoru na silnici. Proto ve výsledku dosahují vozy s pohonem 4x4 

lepších hodnot zrychlení než vozy 4x2, které jsou více limitovány 

prokluzem poháněných kol.   

Vývoj průměrné hodnoty zrychlení je dobře patrný v grafu 39. 

Je příjemné, že zrychlení se v průběhu let výrazně zlepšilo. Každých 

deset let činilo snížení potřebného času více jak 2 vteřiny. 

 

Rozsah zrychlení 1995 2005 2015 

Neznámé zrychlení 124 126 77 

Více jak 10 s 147 187 135 

7,5 s až 10 s (včetně) 34 126 182 

5 s až 7,5 s (včetně) 25 64 193 

méně než 5 s (včetně) 4 9 83 
Tabulka 38 - Rozsah zrychlení 

  

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1995 se ještě spoustu výrobců hodnotou zrychlení u svých modelů nechlubilo, mnohdy ji 

ani neměřili, nebylo to podstatné. Ale poměry se v průběhu let změnily, v roce 2015 je hodnota 

zrychlení známá téměř pro většinu vozů. V roce 2015 více jak dvě třetiny modelů s pohonem 4x4 zrychlí 

na 100 km/h za méně než 7,5 vteřiny.  
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2.6.3 Otáčky motoru při 130 km/h 

Shromážděná data v předchozích statistických částech mi umožnila vyhodnotit následující poměrně 

zajímavé informace. Cílem v této části bylo zjistit, jak se během let zlepšil komfort cestování vysokou 

rychlostí na dálnici. Pohodlné a suverénní auto při dálniční jízdě neobtěžuje posádku hlukem 

vytočeného motoru, protože má dobře poskládanou převodovku s velkým rozsahem, která snižuje 

otáčky, a silný motor, který má dostatek síly i v těchto nižších otáčkách. Rychlost pro tento rozbor jsem 

zvolil 130 km/h, jakožto rychlostní limit na většině evropských dálnic. Excel mi pro každý model pomocí 

dat o převodovém poměru a velikosti kol vypočítal otáčky každého modelu, kterých dosahuje 

při 130 km/h na nejvyšší převodový stupeň.  

Průměrné otáčky motoru při 130 km/h 
na nejvyšší převodový stupeň [ot/min] 

1995 2005 2015 

Všechny modely 3584 3096 2407 

Modely se zážehovým motorem 3613 3148 2474 

Modely s vznětovým motorem 3478 2883 2286 
Tabulka 39 - Otáčky při 130 km/h 

Dle grafu 41 je patrné výrazné zlepšení. 

Otáčky motoru se každých deset let snížily 

přibližně o 500 ot/min u zážehových motorů a 

přibližně o 600 ot/min u vznětových motorů. 

Je to opět další pozitivní důsledek přeplňování 

motorů. Vliv má také samozřejmě neustálý 

vývoj lepších převodovek. Svůj podíl na tom 

ovšem může mít i koncepce pohonu všech 

kol. Postupem doby se rozšířila zejména 

koncepce s lamelovou mezinápravovou 

spojkou, která umožňuje ve vyšších 

rychlostech pohon druhé nápravy odpojit 

a snížit tak odpor pohonného ústrojí. 

Rok Pořadí Otáčky [ot/min] Automobilka Model Motor 

1995 

1. 1940 Ford Bronco 4.9 V8 

2. 1940 Ford Bronco 5.8 V8 

3. 2095 Renault Safrane Biturbo 3.0 V6 

4. 2133 Chevrolet/GMC Tahoe/Yukon 5.7 V8 

5. 2167 Jeep Wrangler 4.0 

2005 

1. 1999 Audi A8 4.0 TDI 

2. 2019 Land Rover Freelander Td4 

3. 2025 Volkswagen Phaeton 5.0 V10 

4. 2063 Ford Freestyle 3.0 V6 

5. 2093 Nissan Murano 3.5 V6 

2015 

1. 1533 Jeep Cherokee 3.2 V6 

2. 1537 Audi A8 4.2 V8 TDI 

3. 1593 Audi A7 3.0 V6 BiTDI 

4. 1600 Land Rover Range Rover Sport Diesel-Hybrid 

5. 1601 Land Rover Range Rover Sport SDV6 
Tabulka 40 - Vozy s nejnižšími otáčkami při 130 km/h 
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2.6.4 Rychlost couvání 

Častým důvodem volby vozidla s pohonem všech kol je potřeba tahat těžký přívěs. Zde mnohdy právě 

přijde vhod lepší trakce pohonu 4x4. S takovou soupravou se potom obtížněji manévruje 

např. při parkování. Tato úvaha mě vedla k vyšetření následující schopnosti vozů. Zajímalo mě, 

jak pomalu/rychle dokážou vozy couvat na zvýšené volnoběžné otáčky. V případě, kdy například 

potřebuji v kempu zacouvat s obytným karavanem přesně na místo, ocením, když bude auto couvat 

pomalu. Budu mít tak více času na manévrování a budu méně trápit spojku v případě manuálních 

a dvouspojkových převodovek. U převodovky s hydrodynamickým měničem bude situace mírně 

odlišná. Měnič dovoluje dlouhodobější prokluz, ale v každém případě se celé ústrojí zbytečně zahřívá.  

V kapitole 2.3.4 Převody jsem zjistil, že trendem je prodlužovat stálé převody. Častým jevem poslední 

doby je, že automobilky ve snaze snížit otáčky a tím pádem i spotřebu ve vyšších rychlostech prodlužují 

stálé převody v kombinaci se „starými známými“ převodovkami. Použití nové převodovky s velkým 

rozsahem, která by umožnila pomalou jízdu na 1. stupeň (případně na zpátečku) a zároveň zachovat 

nízké otáčky při vysokých rychlostech, je často nemožné nebo obtížné. Ať už je to z důvodů rozměrů 

převodovky či finančních nákladů na vývoj. 

 

Rychlost couvání na zvýšený volnoběh 
(1200 ot/min) [km/h] 

1995 2005 2015 

Všechny modely 8,5 10,3 12,5 

Modely s redukcí 5,3 6,1 5,5 

Modely bez redukce 11,2 13,0 13,5 
Tabulka 41 - Rychlost couvání 

Aby byla statistika lépe vypovídající, rozdělil jsem 

vozidla podle toho, jestli mohou zařadit redukci 

či nikoliv.  

U modelů s redukcí je situace v pořádku, rychlost 

se během let příliš nezměnila. V průměru je možné 

s takovými vozy při zařazené redukci couvat 

přibližně rychlostí chůze. 

Méně potěšující je stav u vozidel bez redukce. 

Zde se v průběhu let rychlost couvání citelně 

navýšila. V roce 2015 je tato rychlost v průměru 

13,5 km/h, což je už je rychlost svižného běhu. 

U takových vozů budu více zatěžovat pohonné 

a převodové ústrojí snahou o pomalé zacouvání 

a nemusím při tom ani mít za autem zapřažený 

přívěs. 

Pro zajímavost jsem sestavil tabulky vozů s nejnižší rychlostí couvání. V tabulce 42 jsou vozy s redukcí. 

V tabulce 43 jsou uvedeny vozy bez redukce – v převážné většině jde ovšem o malá městská vozidla 

japonských výrobců. Tyto vozidla mají kvůli slabým motorům velký stálý převod. Díky tomu jsou téměř 

nepoužitelná při dálničních rychlostech. K tomu ovšem nejsou určena, svými převody „do pomala“ 

usnadňují popojíždění a parkování v ucpaných metropolích.  
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Rok Pořadí 
Rychlost 
[km/h] 

Automobilka Model Motor 

1995 

1. 2,3 Mahindra CJ/Armada 2.2 

2. 2,7 Mitsubishi Pajero Mini 659 cm3 16V 

3. 2,9 Mercedes-Benz G (kurzer) 320 

4. 3,0 Jeep Cherokee 2.5 

5. 3,0 Suzuki Jimmy – Samurai 657 

2005 

1. 2,5 Mitsubishi Pajero Mini 0.7 16V 

2. 2,6 Mahidra Maxx/CL/MM 2.1 Diesel 

3. 2,9 Jeep Wrangler 4.0 

4. 3,0 Hummer H3 3.5 20V 

5. 3,3 Mitsubishi Pajero Mini 0.7 16V Turbo 

2015 

1. 3,2 Land Rover Defender (90) 2.2 TD 

2. 3,3 Jeep Cherokee 2.0 CRD 

3. 3,4 Suzuki Jimny 1.3 

4. 3,7 UAZ Patriot 2.2 TD 

5. 3,8 Jeep Cherokee 2.4 
Tabulka 42 - Rychlost couvání vozů s redukcí 

 

Rok Pořadí 
Rychlost 
[km/h] 

Automobilka Model Motor 

1995 

1. 5,3 Suzuki Alto/Cervo 657 Turbo 

2. 5,7 Mitsubishi Minica 16V 

3. 5,7 Luaz 4x4 1.2 

4. 5,8 Subaru Vivio 658 

5. 5,9 Suzuki Alto/Cervo 657 

2005 

1. 5,1 Daihatsu Terios Kid 0.7 12V 

2. 5,9 Suzuki Alto 0.7 12V 

3. 5,9 Suzuki Alto 0.7 12V Turbo 

4. 6,3 Mazda Carol 0.7 

5. 6,9 Daihatsu Cuore/Move 0.7 12V 

2015 

1. 4,6 Subaru Trezia 1.5 

2. 5,4 Honda Fit Aria/Grace 1.5 

3. 6,4 Suzuki Lapin/MR Wagon 0.7 

4. 7,1 Fiat Panda 0.9 

5. 7,4 Nissan Moco 0.66 
Tabulka 43 - Rychlost couvání vozů bez redukce 
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2.6.5 Spotřeba paliva 

Spotřeba paliva je údaj, který průměrného spotřebitele zajímá snad nejvíce. Vždyť v průběhu života 

auta se investuje nejvíce peněz právě do pohonných hmot. Řekněme, že 1 km jízdy stojí na palivu 2 Kč 

a automobil ujede za svůj život 300 000 km. Z toho mi vyjde, že za palivo utratím 600 000 Kč, což může 

být již částka převyšující částku, za kterou jsem vůz koupil. Touto velmi zjednodušenou úvahou chci 

naznačit, jak důležitou roli hrají při provozování vozu náklady na palivo. 

Spotřeba paliva se stanovuje dle určitého měřícího postupu. V Evropě se pro tento účel používala 

dlouhá léta metodika NEDC (New European Driving Cycle). Bohužel tato metodika, naposledy 

inovovaná v roce 1997, neodpovídá skutečným jízdním podmínkám. Spotřeba se stanovuje v přesně 

daných laboratorních podmínkách, celý postup je přesně určen. Metodika by měla simulovat jízdu 

mimo město a ve městě. Ale při všech režimech je zatížení motoru velmi malé (nízká průměrná 

rychlost, pozvolné zrychlování). Proto se automobilky postupem času naučily vozy na tento měřící 

cyklus vhodně připravit. Takové vozy při nízké zátěži jsou skutečně velmi úsporné, ale v reálném 

provozu je následně situace značně odlišná. Proto v roce 2015 nalezneme i u velmi výkonných vozů 

až obdivuhodně nízké hodnoty spotřeby paliva. Jeden příklad za všechny – kombinovanou spotřebu 

5,7 L/100 km by dvoutunovému Audi Q7 3.0 TDI s motorem o výkonu 200 kW, velkou čelní plochou, 

pohonem všech kol s mezinápravovým diferenciálem a automatickou převodovkou věřil málokdo. 

Přesto byla tato hodnota v měřícím cyklu NEDC dosažena a výrobce ji uvádí v technických datech vozu. 

Metodiku NEDC nahrazuje od podzimu roku 2017 metodika WLTP (Worldwide Harmonized Light 

Vehicles Test Procedures), která by měla lépe odpovídat spotřebě v reálných dopravních podmínkách. 

Kombinovaná spotřeba [L/100km] 1995 2005 2015 

Všechny modely 11,3 10,4 7,9 

Modely se zážehovým motorem 11,2 10,8 8,9 

Modely se vznětovým motorem 11,8 9,0 6,0 
Tabulka 44 - Průměrná hodnota kombinované spotřeby paliva 

Vývoj spotřeby paliva je zřetelný v grafu 43. Spotřeba se výrazně snížila, a to zejména u vznětových 

motorů. Z části je to samozřejmě způsobené modernějšími prvky – lepší přeplňování, lepší vstřikování, 

lepší řízení spalování. Z části je to ovšem také způsobeno důkladnější přípravou přímo na měřící 

metodiku. Tabulková spotřeba vozidel z 90. let odpovídala víceméně realitě. Ale tabulkovým hodnotám 

vozům z posledních let platnosti metodiky NEDC se nepřiblíží ani velmi úsporně jezdící řidič. Ovšem 

fakt, že se spotřeba v průběhu let snížila, je nepopiratelný. Jen si nemyslím, že snížení je ve skutečnosti 

tak výrazné, jak vyplývá ze statistiky.  
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2.6.6 Dojezd 

Dojezd je výsledným poměrem objemu nádrže a spotřeby paliva. Jak je patrné v části 2.5.4 Palivová 

nádrž, průměrný objem nádrže se zmenšil. Nezmenšil se ale tak výrazně, jako se zmenšila spotřeba 

paliva. Proto se dojezd v průběhu let prodlužuje.    

Dojezd [km] 1995 2005 2015 

Všechny modely 621 670 918 

Modely se zážehovým motorem 608 646 780 

Modely se vznětovým motorem 659 844 1117 
Tabulka 45 – Dojezd 

Poměrné velký dojezd na jedno 

natankování nádrže je stále největší 

výhodou spalovacích motorů oproti 

elektrickým motorům, u kterých 

dojezd navíc výrazněji kolísá 

v závislosti na vnějších podmínkách. 

V tabulce 46 jsou seřazena vozidla 

s nejvyšším dojezdem. V roce 1995 

mělo paradoxně nejlepší dojezd 

sportovní Porsche, které těžilo 

z velké 92 litrové nádrže. Naopak 

druhý VW Golf těžil z nízké spotřeby 

legendárního motoru 1.9 TDI. Obecně nebyl běžný dojezd více jak 900 km. V roce 2005 je už běžný 

dojezd kolem 1000 km. Pozorohudným vozidlem v žebříčku je Ford Excursion s ohromným vznětovým 

osmiválcem se spotřebou 15 L/100 km. Ten má velký dojezd jenom díky stejně ohromné nádrži, 

která pojme 166 litrů. V roce 2015 vidíme v žebříčku senzační hodnoty přesahující 2000 km. 

Na předních místech se umístily výhradně hybridní modely. Vždyť Volvo S60 D6 Hybrid má udávanou 

kombinovanou spotřebu jen 1,8 litru. 

Rok Pořadí 
Dojezd 

[km] 
Automobilka Model Motor 

1995 

1. 1000 Porsche 911 Carrera 4 3.6 Boxer 

2. 984 Volkswagen Golf 1.9 TDI (Variant) 

3. 941 BMW série 5 525iX 

4. 933 Suzuki Escudo – Vitara 2.0 Turbodiesel 

5. 928 Land Rover Range Rover Classic 2.5 Tdi 

2005 

1. 1357 Aro 24 2.4 TD 

2. 1357 Aro 24 2.7 TDX 

3. 1107 Ford Excursion 6.0 V8 

4. 1081 BMW X5 3.0d 

5. 1071 Audi A8 3.0 TDI 

2015 

1. 2500 Volvo S60/V60 D6 Hybrid 

2. 2368 Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid 

3. 2353 Porsche Cayenne Plug-in-Hybrid 

4. 2258 Porsche 918 Spyder V8-Hybrid 

5. 2121 Peugeot 508 HDi-Hybrid 
Tabulka 46 - Vozy s nejvyšším dojezdem 
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Spotřeba paliva bude na hmotnosti vozu záviset za každé situace a v libovolné měřící metodice. 

Důkazem toho je graf 45, ve kterém je vynesena závislost kombinované spotřeby na prázdné hmotnosti 

vozidla. Závislosti jsou téměř lineární. V okolí hmotností běžných osobních vozidel (řekněme kolem 

hodnoty 1500 kg) je patrné, že postupem času se snižuje sklon křivky. To znamená, že u modernějších 

vozů závisí spotřeba na hmotnosti o něco méně, než tomu bylo u starších vozů. 

V následujících grafech 46 a 47 se zabývám tím, jak ovlivňuje spotřebu měrný výkon a měrný točivý 

moment.  

Graf 46 - Závislost spotřeby na měrném výkonu 

0

5

10

15

20

25

500 1000 1500 2000 2500 3000

Sp
o

tř
eb

a 
[L

/1
0

0
km

]

Prázdná hmotnost [kg]

Závislost spotřeby na prázdné hmotnosti vozidla

1995 2005 2015 1995 2005 2015

Graf 45 - Závislost spotřeby na hmotnosti 
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Z grafu 46 je patrné, že nejnižších hodnot spotřeby dosahují motory s měrným výkonem kolem 

60 kW/L. Této hodnoty dosahují např. v českých zemích velmi rozšířené motory 2.0 TDI koncernu VW. 

V každém roce je vidět, že nízké hodnoty měrného výkonu (45 a méně) znamenají většinou vyšší 

spotřebu. To samé můžeme říct i o vysokých hodnotách (70 a více). V roce 2015 tato tendence už není 

zdaleka tolik markantní. Hladší průběh křivky je dle mého názoru způsoben větším počtem 

přeplňovaných motorů. 

Rozšíření přeplňování výrazně měnilo v průběhu let charakter křivek závislosti spotřeby na měrném 

momentu (graf 47). Nejlépe je rozdíl vidět při porovnání křivek z let 1995 a 2015. Budu-li brát v úvahu 

část křivek od hodnoty měrného momentu 110 Nm/L výše, tak křivka roku 1995 stoupá, kdežto křivka 

roku 2015 klesá.  

V předchozích grafech 46, 47 a 48 jde o polynomické křivky šestého stupně, kterými jsem proložil 

bodové grafy závislosti spotřeby na daném parametru. V těchto grafech jsou zahrnuty všechny modely 

s pohonem 4x4 ze zmiňovaných let. 

 

2.6.7 Poměr kg/kW 

Údaj o výkonu motoru nám může naznačit, 

že auto se silným motorem by mohlo být rychlé. 

Ale co když tento vůz váží 2,5 tuny. To, jestli bude 

vozidlo rychlé a hbité, nám lépe přiblíží poměr 

výkonu a hmotnosti. Žádoucí hodnoty poměru 

jsou samozřejmě ty nejnižší. 

Progres je značný. Dobře viditelné je to zejména 

u vznětových motorů. Poměr kg/kW se 

v průběhu let výrazně snížil. Důsledkem toho 

můžou být například i lepší hodnoty zrychlení. 
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Rok Pořadí 
Poměr 
kg/kW 

Automobilka Model Motor 

1995 

1. 3,9 Bugatti EB 110 GT 3.5 V12 Turbo 

2. 4,5 Lamborghini Diablo VT 5.7 V12 

3. 5,0 Porsche 911 Turbo 3.6 Boxer 

4. 5,4 Bugatti EB 112 6.0 V12 

5. 6,4 Mitsubishi Lancer GSR Evo III 2.0 16V Turbo 

2005 

1. 2,6 Bugatti EB 16.4 Veyron 8.0 W16 

2. 3,9 Lamborghini Murciélago 6.2 V12 

3. 4,2 Lamborghini Gallardo 5.0 V10 

4. 4,8 Porsche 911 Turbo S 3.6 24V 

5. 5,1 Porsche 911 Turbo 3.6 24V 

2015 

1. 2,6 Bugatti Veyron 8.0 W16 

2. 2,6 Porsche 918 Spyder V8-Hybrid 

3. 3,1 Lamborghini Aventador 6.5 V12 

4. 3,2 Lamborghini Huracan 5.2 V10 

5. 3,9 Ferrari FF 6.3 V12 
Tabulka 48 - Vozy s nejlepším poměrem kg/kW 

 

2.6.8 Poměr kg/Nm 

Poměr kg/Nm 1995 2005 2015 

Všechny modely 7,3 6,4 4,8 

Modely se zážehovým motorem 7,0 6,6 5,5 

Modely se vznětovým motorem 8,0 5,8 4,2 
Tabulka 49 - Poměr kg/Nm 

 

Podobně jako v předchozí kapitole 

o poměru kg/kW je hodnota poměru 

kg/Nm více vypovídající o dynamických 

schopnostech vozu než pouhá velikost 

nejvyššího točivého momentu. Vozidlo 

s nízkým poměrem bude lépe reagovat 

z nižších otáček a bude mít lepší pružné 

zrychlení. 

Dle grafu 49 se v během sledovaných let 

poměr snižuje. Nejvíce patrné je to opět 

u vznětových motorů. 

  

Poměr kg/kW 1995 2005 2015 

Všechny modely 16,1 13,2 10,3 

Modely se zážehovým motorem 14,0 12,4 10,0 

Modely se vznětovým motorem 23,4 17,5 12,9 

Tabulka 47 – Poměr kg/kW 
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Rok Pořadí 
Poměr 
kg/Nm 

Automobilka Model Motor 

1995 

1. 2,7 Bugatti EB 110 GT 3.5 V12 Turbo 

2. 2,8 Porsche 911 Turbo 3.6 Boxer 

3. 2,8 Lamborghini Diablo VT 5.7 V12 

4. 3,1 Bugatti EB 112 6.0 V12 

5. 3,7 Zagato Hyena 2.0 16V Turbo 

2005 

1. 1,5 Bugatti EB 16.4 Veyron 8.0 W16 

2. 2,5 Lamborghini Murciélago 6.2 V12 

3. 2,6 Porsche 911 Turbo S 3.6 24V 

4. 2,8 Porsche 911 Turbo 3.6 24V 

5. 3,0 Audi A8 4.0 TDI 

2015 

1. 1,3 Porsche 918 Spyder V8-Hybrid 

2. 1,5 Bugatti Veyron 8.0 W16 

3. 2,2 Mercedes-Benz S AMG 63 

4. 2,2 Porsche 911 Turbo 3.8 T 

5. 2,3 Tesla Model S P85D 
Tabulka 50 - Vozy s nejlepším poměrem kg/Nm 
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 Zkratky použité ve statistické části a Excelu 

Motor 

Palivo B Benzin 

 D Diesel 

Vstřikování I Nepřímé 

 D Přímé 

 K Kombinované 

Uspořádání válců R Řadový  
V Do V  

VR Do V s jednou hlavou (úzké rozevření válců)  
W 2x VR  
B Boxer 

Přeplňování 0 Žádné – atmosférické plnění  
T Turbodmychadlo 

 TT 2x turbodmychadlo 

 TTT 3x turbodmychadlo 

 TTTT 4x turbodmychadlo  
K Kompresor  

T+K Turbodmychadlo + kompresor 
 

Převodovka 

Typ M Manuální  
H Automatická (planetová) s hydrodynamickým měničem  

DSG Automatická dvouspojková  
CVT Automatická s plynule měnitelným převodem (variátor)  

R Automatická – robotická 
 

Pohon 4x4 

Typ/Další info D Mezinápravový diferenciál  
SD Svorný mezinápravový diferenciál  

D+K Mezinápravový diferenciál doplněný spojkou pro ovládání svornosti  
K Spojka  

KK 
Dvě spojky na připojitelné nápravě (chybí nápravový i mezinápravový 
diferenciál)  

VK Viskózní spojka  
LK Lamelová spojka  
Z Pevně přiřaditelný pohon druhé nápravy (zubová spojka)  
H Hybrid - např. druhá náprava poháněna pomocí elektromotoru 

 EE Obě nápravy poháněné elektromotorem  
E Druhá náprava poháněna elektromotorem 

Pozn. DSPER Uzávěrka mezinápravového diferenciálu  
EMK Elektromagneticky ovládaná spojka  
EHK Elektrohydraulicky ovládaná spojka  
EK Elektronicky řízená spojka 

 

Karoserie 

Typ S Samonosná  
R Rám (Rámová karoserie)  
P Příhradový rám 
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Závěr 
 

V závěru se pokusím o stručné shrnutí mé práce, vyložení výsledků a zamyšlení ohledně budoucího 

vývoje pohonu všech kol. 

V teoretické části jsem si vytvořil základy pro celou práci. Velmi důležitým úsekem je hned první 

kapitola zabývající se rozdělením pohonu 4x4. Zde jsem navrhnul kompromis, jak přehledně 

a smysluplně roztřídit všechny druhy pohonu 4x4. Kritériem dělení byl prvek, který realizuje pohon 

všech kol. Důležitými prvky byly při tomto rozdělení mezinápravový diferenciál, mezinápravová spojka 

a elektromotor. Tohoto dělení jsem se držel v průběhu celé práce a naplno jej využil ve čtvrté kapitole 

statistické části, ve které jsem se zabýval konkrétním vývojem samotného pohonu všech kol. Následně 

jsem objasnil základní prvky pohonu všech kol. Zvláště jsem se věnoval možnostem zvýšení svornosti 

diferenciálu. Objasnil jsem rozdíly mezi jednotlivými typy svorných diferenciálů Torsen a vysvětlil jsem, 

jak je možné ovládat svornost diferenciálu pomocí spojky. Prostor jsem také věnoval mezinápravovým 

spojkám a popsal jsem jejich princip fungování. Nevynechal jsem ani čím dál více zvětšující se kategorii 

hybridních vozů a elektromobilů, kterých se pohon 4x4 také týká. V budoucnu se s těmito vozy budeme 

zcela určitě setkávat mnohem častěji. V historickém úseku jsem se vedle prvních aplikací pohonu všech 

kol zaměřil především na tři automobily. Jensen FF, Subaru Leon a Audi Quattro, dle mého názoru, 

nejvíce přispěly v počátcích k rozvoji a všeobecné popularizaci pohonu 4x4 u osobních, neterénních, 

vozů. V poslední teoretické části jsem se věnoval nejvýznamnějším koncepcím. Systém 

Symmetrical AWD od Subaru jsem do výčtu zařadil díky jeho propracovanosti a velké rozmanitosti. 

Poté jsem popsal vývoj a princip fungování dvou zřejmě nejdůležitějších koncepcí pohonu v podobě 

Quattra a Haldexu. Jako takový bonus přikládám rozbor na první pohled jednoduchého, ale při tom 

důmyslného systému SH-AWD od Hondy, který mě velmi zajímal.  

Pro praktickou část jsem musel nejprve v Excelu připravit databázi vozů. Plán využít databázi Václava 

Královce bohužel nevyšel. Struktura databáze V. Královce neodpovídala mým potřebám a nebyla 

vhodná pro mé statistické plány. Nemohl jsem ji tedy pro svou práci využít. Vypracoval jsem proto 

novou databázi, která ovšem obsahuje i veškerá data z databáze V. Královce. Databáze je rozdělená 

podle ročníků na 3 části – 1995, 2005 a 2015. V každém ročníku se u všech vozidel nachází 55 buněk 

s daty rozdělených do 6 tematických celků. Dohromady se mi podařilo sesbírat informace 

o 1525 vozech, což ve výsledku znamená více jak 83 tisíc zaplněných buněk. 

V praktické části jsem se držel struktury databáze. Analyzoval jsem tedy vývoj v 6 tematických dílech – 

1 Auto, 2 Motor, 3 Převodovka, 4 Pohon 4x4, 5 Karoserie, 6 Výkony. Obsáhlý je zejména druhý díl 

o motorech, protože jsem spoustu dat vyhodnocoval z vlastního zájmu a nejspíše i nad rámec 

bakalářské práce. Podobný případ nastal také v posledním díle o výkonech. Tady jsem v excelu nastavil 

několik parametrů, které mě velmi zajímaly. Zejména to byla hodnota otáček motoru při rychlosti 

130 km/h a rychlost couvání při zvýšeném volnoběhu. Tady se zcela potvrdily mé postřehy z moderních 

vozů, se kterými se vinou dlouhých stálých převodů sice příjemně cestuje po dálnici, ale obtížně 

manévruje v nízkých rychlostech. Pokud se pokusím obecně shrnout výsledky ze statistické části, 

tak vozy s pohonem 4x4 v roce 2015 mají oproti roku 1995 silnější a úspornější motory, převodovky 

s více převodovými stupni a většími rozsahy, mechanicky jednodušší ale lépe elektronicky řízený pohon 

všech kol. Vozidla jsou těžší, mají rozměrnější kola, ale menší nádrže. Dosahují vyšších rychlostí, lepších 

zrychlení a delších dojezdů. Z toho vyplývá následující paradox. Na jedné straně je tu snaha o upjatou 

úsporu hmotnosti a paliva (větší podíl vozů s lamelovými spojkami, menší nádrže, složité technologie 
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v motorech), ale na druhé straně tu máme větší a těžší auta (módní kategorie SUV a crossover) s vyššími 

jízdními odpory. Mnoho statistických výsledků z mé práce jde vztáhnout i na obyčejná auta bez pohonu 

všech kol. Jde tak v jistém ohledu o stručný přehled vývoje osobních automobilů ve dvaceti letech a 

třech kontrolních bodech. 

Jak si myslím, že se bude pohon všech kol vyvíjet v budoucích letech? Z vývoje Quattra a Haldexu 

v teoretické části je patrná snaha o co největší efektivnost řešení pohonu 4x4. Zpočátku se tyto systémy 

vyvíjely směrem ke komplikovanějším koncepcím, které měly zajistit co nejlepší jízdní výkony. Ovšem 

poslední generace v podobě Quattra Ultra a Haldexu páté generace reagují na čím dál větší nátlak 

emisních norem a upřednostňují především hospodárnost a nízkou hmotnost. Quattro Ultra 

u některých modelů Audi nahrazuje tradiční svorný diferenciál elektronicky řízenou lamelovou 

spojkou, která umožňuje odpojit zadní nápravu. Haldex se při vývoji páté generace spojky zaměřil 

především na hmotnost a díky odstranění tlakového zásobníku a zmenšení objemu olejové náplně je 

lehčí o 1,4 kg. Obecně se mechanické koncepce pohonu 4x4 zjednodušují a nahrazují elektronicky 

řízenými prvky např. v podobě elektronicky řízené lamelové spojky. V budoucnosti to bude mít pohon 

4x4 u vozů se spalovacími motory zřejmě velmi těžké. Do platnosti vstupují čím dál přísnější emisní 

omezení, vedle kterých výhody pohonu všech kol ztrácejí na významu. Automobilky od roku 2020 musí 

vyrábět taková auta, která budou v průměru celé produkce dané automobilky vypouštět jen 95 gramů 

CO2 na kilometr. Pokud tento limit překročí, budou platit vysoké pokuty. Tato restrikce může mít dva 

reálné dopady. Vozy s vysokými emisemi automobilka buď stáhne z trhu, nebo výrazně zdraží. 

Tyto důsledky můžeme pozorovat už nyní. Subaru na evropském trhu ukončilo nabídku legendární 

Imprezy WRX STI, všechny ostatní modely nabízí už pouze s automatickou převodovkou a úspornějším 

pohonem pomocí elektronicky řízené lamelové spojky. Tyto modely navíc nabízí s bohatou výbavou, 

kterou se snaží kompenzovat vysokou cenu. Ubývá také ortodoxních offroadů. Nissan Patrol, Toyota 

Land Cruiser V8, Mitsubishi Pajero jsou příklady terénních vozů, které již na evropském trhu 

nenajdeme. Další legenda Suzuki Grand Vitara se také vytratila a zůstala pouze Vitara v menší a lehčí 

podobě SUV. Za čím budeme v budoucnu tahat karavany na dovolenou nebo jak budeme vozit dřevo 

na chalupu, netuším. Hybridy ani elektromobily nejsou na tahání těžkých přívěsů zatím připraveny, 

snad se to časem změní. Obávám se, že u vozů se spalovacím motorem už žádný zásadní rozvoj pohonu 

4x4 nepřijde. Nebojím se, že by se v budoucnu pohon 4x4 z automobilů zcela vytratil. Jeho realizaci 

vidím v použití elektromotorů u hybridních či čistě elektrických vozidel. Podle mého názoru je zde ještě 

velký prostor pro vývoj. 
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