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Podmínka valení kol – podmínka stability

Kolo se po podložce valí pouze tehdy, pokud:

𝑋 ≤ 𝑍 ∙ 𝜑
 … součinitel valivé přilnavosti (adheze)

Skluz 𝑋 > 𝑍 ∙ 𝜑

KVM Teorie vozidel 3

Z

X = FK

• Z = celková svislá reakce mezi kolem a vozovkou 
(složka tíhy + dynamické síly)

• X = souhrnná síla ve směru jízdy (hnací nebo 
brzdicí). Je dána buď silou FK, kterou vyvine HÚ 
nebo FB, kterou vyvine BÚ při brždění

• Z a X jsou vnější síly působící na kolo

X = FB

Směr jízdy
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Podmínka valení kol

Skluz

KVM Teorie vozidel 4

• Kole se smýká (uplatňuje se pouze 
koeficient smykového tření)

• Pohyb vozidla dán pohybovými zákony

• Stav, kdy nelze vozidlo ovládat

• Nepřípustný stav jízdy
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Podmínka valení kol

Součinitel adheze 

KVM Teorie vozidel 5

Povrch vozovky Stav 

Beton
Suchý 0,8 – 1,0

Mokrý 0,5 – 0,8

Asfalt
Suchý 0,6 – 0,9

Mokrý 0,3 – 0,8

Dlažba
Suchá 0,6 – 0,8

Mokrá 0,3 – 0,5

Tráva
Suchá 0,4 – 0,5

Mokrá 0,2 – 0,5

Polní cesta
Suchá 0,4 – 0,6

Mokrá 0,3 – 0,4

Náledí 0,1 – 0,2

Hluboký písek, sníh 0,2 – 0,4

Dán:

• Složením směsi, ze které je vyrobena pneumatika

• Strukturou běhounu pneumatiky (dezénem)

• Plochou styku pneumatiky a vozovky

• Vlastnostmi podložky

• Nahuštěním pneumatiky



15.11.2021

6

66Teorie vozidel

soudržnost pneumatiky s tuhou podložkou závisí na:

• vlastní pneumatika (dezén, vzorek, materiál běhounu, teplotě, tlaku 
huštění)

• podložce (materiál, vlhkost, teplota, mikronerovnosti, nečistoty)

• rychlosti jízdy

KVM

Součinitel adheze

𝜑 ≥
𝑋

𝑍
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AQUAPLANING
Klouzání pneumatiky na vodě (podélný i boční směr) – pneumatika valící se velkou 
rychlostí ve vrstvě vody vytváří v přední části vodní hlín, který se může zvětšit tak, že 
dojde k oddělení celé plochy dotyku pneumatiky od vozovky. Voda stlačená v přední 
části dotyku pneumatiky s vozovkou je odváděna podélnými drážkami do zadní časti a 
odtud ven. Kromě toho je voda odváděna i příčnými drážkami. Při vzniku vodního hlínu 
již odvod vody není dostatečný.

KVM

Vznik aquaplaningu závisí:

• rychlosti

• tloušťce vodní vrstvy

• hloubce drážky dezénu 
a jejich orientaci

7
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ÚSTROJÍ  VOZIDEL
zabezpečují pohyb vozidla a výkon jeho funkcí

ÚSTROJÍ

HLAVNÍ Ú.

HNACÍ Ú.

POHONNÉ Ú.

LOŽNÉ Ú. PRACOVNÍ Ú.

BRZDÍCÍ Ú. ŘÍDÍCÍ Ú.

PŘEVODOVÉ Ú. JÍZDNÍ Ú.

Hnací ústrojí realizuje přenos výkonu od pohonného ústrojí k jízdnímu

Způsoby přenosu výkonu:

A. MECHANICKÝ
B. ELEKTRICKÝ
C. HYBRIDNÍ

KVM
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Mechanický pohon

• jedna hnací jednotka – Motor

• k hnacím kolům pouze mechanický přenos 

výkonu

• Možná uspořádání:

– P vzadu + M vpředu (klasický, standardní)

– P vzadu + M vzadu (vše vzadu)

– P vpředu + M vpředu (vše vpředu)

– Pohon 4×4

– M vzadu + P vpředu

Teorie vozidel 9KVM
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1010

Zadní Pohon s Motorem vpředu  
(klasický, standardní)

1890 René Panhard

Teorie vozidelKVM
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Zadní P s M vpředu  (klasický, standardní)

• Častěji u vozidel od vyšší střední třídy

• nákladní automobily

Teorie vozidelKVM
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stojící vozidlo (FK = 0)

𝑍𝑍 =
𝐺 ∙ 𝑙𝑃
𝐿

𝑍𝑃 =
𝐺 ∙ 𝑙𝑍
𝐿

Teorie vozidel 12

G

T

ZP ZZ

Jízda  (FK = FODPOROVÁ)

𝑍𝑧 =
𝐺 ∙ 𝑙𝑃
𝐿

+
𝐹𝑘 ∙ ℎ

𝐿

𝑍𝑃 =
𝐺 ∙ 𝑙𝑍
𝐿

−
𝐹𝑘 ∙ ℎ

𝐿
KVM

lP lZ

h

L

Směr jízdy

FK

FODPOROVÁ = FK
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Zadní P s M vpředu
Výhody:

• umožňuje zástavbu dlouhých motorů s objemem >2.5 dm3

• při plném zatížení vynikající trakční vlastnosti

• lepší rozložení hmot na vozidle – (snazší dosažení neutrálnosti)

• snadný přechod na 4x4

Nevýhody:

• komplikovaná struktura HÚ, tužší rám (karoserie)

• složitější montáž a opravy

Teorie vozidel 13KVM
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Teorie vozidel 14KVM
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Zadní P s M vzadu  (vše vzadu)
Prvotiny kočárových vozidel před r. 1890, 

Vývoj lidových vozů od r. 1930 

Rozšířeno po II. Světové válce

• Škoda 1000, 100, 110, 105, 120     

(1964 – 1990)

• Porsche

• Ledwinka - T 77 – 1938

• VW Brouk - 1938 -2003, VW 1500

• Renault 4CV, R8, R10

• Fiat 500, 600, 850

• Sinca 1000

• BMW 700, Hilman, NSU

• Tatra 58 - 1947, T 600, 603, 613

• od 1959 F1 (Lotus)

Teorie vozidelKVM
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1616

Zadní P s M vzadu  (vše vzadu)

Teorie vozidelKVM
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1717

MECHANICKÝ

Zadní P a M vzadu (vše vzadu)

Hnací síla na kolech způsobuje zvýšení svislé reakce na zadních kolech 

(zlepšení stability hnací nápravy), ale snížení reakce na předních kolech 

(zhoršení stability řízení a brždění)

T

Teorie vozidelKVM
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stojící vozidlo (FK = 0)

𝑍𝑍 =
𝐺 ∙ 𝑙𝑃
𝐿

𝑍𝑃 =
𝐺 ∙ 𝑙𝑍
𝐿

Teorie vozidel 18

G

T

ZP ZZ

Jízda  (FK = FODPOROVÁ)

𝑍𝑧 =
𝐺 ∙ 𝑙𝑃
𝐿

+
𝐹𝑘 ∙ ℎ

𝐿

𝑍𝑃 =
𝐺 ∙ 𝑙𝑍
𝐿

−
𝐹𝑘 ∙ ℎ

𝐿
KVM

lP lZ

h

L

Směr jízdy

FK

FODPOROVÁ = FK

lP > lZ
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Zadní P s M vzadu
Výhody:

• výborné trakční vlastnosti (zatížení zadní hnací nápravy)

• snadnější sériová výroba

Nevýhody:

• sklon k přetáčivosti (poloha těžiště vzadu), chlazení motoru

• komplikovanější ovládání (táhla, dlouhá vedení, …)

• nízká variabilita interiéru

• nevhodné pro nákladní a užitková vozidla

• hluk na zadních sedadlech

• komplikované zajištění pasivní bezpečnosti (tuhost karoserie, nádrž)

Teorie vozidel 19KVM
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Teorie vozidel 20KVM
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Přední P a M vpředu (vše vpředu)
• Vývoj od 1930 u firem DKW, Audi, Adler, Citroen 2CV

• historický mezník 1959 Austin Mini (BMC), 

• později Mini Cooper, Austin Rower

• nový směr pro úsporné OA v koncepci příčně uloženého agregátu mezi podběhy kol,

• Dnes 70% světové produkce OA

Teorie vozidelKVM



15.11.2021

22

2222

Přední P a M vpředu (vše vpředu)

Teorie vozidelKVM
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Přední P a M vpředu (vše vpředu)

T

Teorie vozidelKVM
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stojící vozidlo (FK = 0)

𝑍𝑍 =
𝐺 ∙ 𝑙𝑃
𝐿

𝑍𝑃 =
𝐺 ∙ 𝑙𝑍
𝐿

Teorie vozidel 24

G

T

ZP ZZ

Jízda  (FK = FODPOROVÁ)

𝑍𝑧 =
𝐺 ∙ 𝑙𝑃
𝐿

+
𝐹𝑘 ∙ ℎ

𝐿

𝑍𝑃 =
𝐺 ∙ 𝑙𝑍
𝐿

−
𝐹𝑘 ∙ ℎ

𝐿
KVM

lP lZ

h

L

Směr jízdy

FK

FODPOROVÁ = FK

lP < lZ
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Přední P s M vpředu

Výhody:

• výborná variabilita interiéru a variant vozidla

• mírná nedotáčivost

• stabilita v přímém směru (těžiště za hnacími silami)

• montáž a servis vozidla

• pasivní bezpečnost

Nevýhody:

• horší trakční vlastnosti (odlehčení přední hnací nápravy)

Teorie vozidel 25KVM
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Teorie vozidel 26KVM
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Pohon 4×4

KVM 27

Trvalý pohon

• 3 diferenciály

• SUBARU

Připínatelný pohon (především zadní nápravy)

• Automaticky - Viskózní spojka plnící zároveň funkci 
mezinápravového diferenciálu (první AUDI Quattro)

• Automaticky/skokově (rozhodnutím řidiče) - přípojná spojka 
plnící funkci mezinápravového diferenciálu (např. Haldex)

Teorie vozidel
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Platí pro jednu nápravu:

𝐹𝐾𝑃/𝑍(4×4) ≈
𝐹𝐾(4×2)

2

𝐹𝐾(4×2) = 𝐹𝐾𝑃(4×4) + 𝐹𝐾𝑍(4×4)

Teorie vozidel 28

G

T

ZP

ZZ

Výhodnější využití podmínky 

adheze

𝐹𝐾𝑃(4×4) ≈
𝐹𝐾(4×2)

2
≤ 𝑍𝑃∙𝜑

𝐹𝐾𝑍(4×4) ≈
𝐹𝐾(4×2)

2
≤ 𝑍𝑍∙𝜑

KVM

lP

h

Směr jízdy

FK(4×2)

FKP(4×4) FKZ(4×4)
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Trvalý pohon 4×4

KVM 29Teorie vozidel
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Trvalý pohon 4×4

KVM Teorie vozidel 30
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Pohon 4×4 s viskózní spojkou

KVM Teorie vozidel 31
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Připínatelný pohon 4×4

Teorie vozidel 32KVM
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Teorie vozidel 33
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Pohon 4×4

Výhody:

• zásadní zlepšení trakce (dodržení adhezní podmínky na kolech)

• ideální pro jízdu terénem (nízký součinitel adheze)

• Vysoká stoupavost

• spíše neutrální chování vozidla

Nevýhody:

• složitá struktura HÚ (více diferenciálů atd.)

• vyšší hmotnost vozidla

• složité připínání nápravy (v provedeních bez trvalého pohonu 4×4) + 

nevyužitá hmotnost, která je převážena

• vyšší cena vozidla

Teorie vozidel 34KVM
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Klasický pohon (kapalná paliva)

KVM Teorie vozidel 35
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Pohon na kapalná paliva

Výhody:

• dojezd

• rychlost plnění paliva do nádrže

• relativní jednoduchost konstrukce

• měrný výkon

• spolehlivost (sanity, armáda, hasiči, ..)

Nevýhody:

• škodlivé emise výfukových plynů

• závislost na vyčerpatelných zdrojích (teritoriální, politická, časová)

Teorie vozidel 36KVM
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Elektromobil
• Elektromobil (zkráceně EV, z anglického Electric Vehicle) 

zahrnuje jakýkoliv vůz, který ke svému pohonu používá 

elektřinu.

• Elektromobily lze rozdělit na:

– elektromobily na baterie (BEV, z anglického Battery Electric 

Vehicles). Elektromobily na baterie (BEV) využívají k pohonu 

pouze elektromotor(y), elektrickou energii získávají primárně z 

dobíjecích stanic a uchovávají ji v bateriích. 

– hybridní elektromobily (HEV, z anglického Hybrid Electric 

Vehicles) Hybridní elektromobily se od BEV liší tím, že se v nich 

kromě elektromotoru stále nachází také spalovací motor, 

– elektromobily s palivovými články, dnes téměř výhradně na 

vodík (FCEV, z anglického Fuel Cell Electric Vehicles). 

KVM Teorie vozidel 37
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Elektromobil na baterie

KVM Teorie vozidel 38



15.11.2021

39

Hybridní elektromobil

KVM Teorie vozidel 39
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Hybridní elektromobil 4×4

KVM Teorie vozidel 40
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Elektromobil na vodíkový pohon 

(FCEV)

Elektromobil na vodíkový pohon (FCEV) má, 

stejně jako BEV, pouze elektromotor, ale liší 

se způsobem uchovávání, resp. získávání 

elektřiny – větší část trakční baterie je u FCEV 

nahrazena nádrží na vodík a sestavou palivových 

článků, ve kterých se vodík chemickou reakcí 

přeměňuje na elektřinu a vodní páru. 

KVM Teorie vozidel 41
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Elektromobil s vodíkovými palivovými 

články

KVM Teorie vozidel 42
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Hybridní pohon
• Hybridní pohon (HEV – Hybrid Electric Vehicle) umožňuje kombinaci 

obou typů pohonu, tedy spalovacího motoru a elektromotoru.

• Spalovací motor nemusí být mechanicky spojen s koly. Může tedy 

existovat pouze jako generátor elektrické energie.

• Spalovací motor může pracovat ve svých optimálních otáčkách, 

pohánět elektromotory nebo dobíjet akumulátory. Stejný koncept je 

již léta používán u diesel-elektrických lokomotiv.

• Výhody

– U hybridního pohonu lze využívat výhody jednotlivých pohonů.

– Elektropohon - nízkou hlučnost, žádné výfukové zplodiny a vysokou účinnost 

elektromotoru (asi 90 %).

– Pohon spalovacím motorem - velký dojezd vozidla, ve střední a vyšší oblasti 

otáček vysoký točivý moment a možnost jízdy vysokou rychlostí.

– Mezi největší výhody tohoto kombinovaného pohonu patří možnost využití 

jednotlivých pohonů v oblasti nejvyšší účinnosti, čímž se zajišťuje snížení 

spotřeby energie.

KVM Teorie vozidel 44
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Hlavní části hybridních vozidel

KVM Teorie vozidel 45
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Hybridní elektromobily (HEV)
Hybridní elektromobily (HEV) lze dále dělit podle 

uspořádání hnacího ústrojí na:

• SÉRIOVÝ HYBRID 

• PARALELNÍ HYBRID (Mild hybrid)

• SÉRIOVÝ/PARALELNÍ HYBRID

KVM Teorie vozidel 46



15.11.2021

47

SÉRIOVÝ HYBRID (jako lokomotiva)
Sériový hybrid označuje vozidlo poháněné elektromotorem, kdy hlavní úlohou 

spalovacího motoru je generování elektrické energie, podobně jako například u 

dieselelektrických lokomotiv. Spalovací motor nebývá mechanicky spojený s poháněcím 

ústrojím. Rozsah využití spalovacího motoru závisí na kapacitě akumulátorů a výhodou 

je, že může pracovat stabilně v optimálním režimu.

• Jeho nejsilnější stránkou je městský provoz a především jízda stylem, při němž 

dosahuje spalovací motor u konvenčních vozů nízké efektivity.

• Tento pohon se v základních rysech velmi podobá hnacímu řetězci diesel-elektrických 

lokomotiv.

• U sériového hybridu je to v podstatě stejně. Na rozdíl od paralelního hybridu tak není 

možné propojit spalovací motor přímo s pohonem nápravy. 

• Sériový hybrid se většinou využívá ve snaze prodloužit dojezd jinak původně 

elektromobilu. 

• Verze s prodlouženým dojezdem má navíc malý dvouválcový spalovací motor z 

motocyklu, který dodává bateriím proud v případě, že jejich stav napětí klesne pod 

předem nastavenou hodnotu. 

• Elektromotor může kola pohánět přes redukční převod, ale také třeba přes 

převodovku CVT, tedy s plynulou změnou převodu.
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Sériový hybrid
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PARALELNÍ HYBRID

• Může být poháněn buď čistě spalovacím motorem, nebo pouze 

elektrickým motorem, případně jejich kombinací. 

• Oproti sériovému hybridu je efektivnější při vyšších rychlostech, kde 

dokáže v případě potřeby využít výkonový potenciál poskytovaný 

kombinací obou motorů. 

• Oba motory jsou připojeny k převodovému ústrojí, ale v některých 

provedeních je mohou odpojovat elektronické spojky, případně 

může být elektromotor využit jako generátor při brždění.

KVM Teorie vozidel 49



15.11.2021

50

KVM Teorie vozidel 50



15.11.2021

51

SÉRIOVÝ/PARALELNÍ HYBRID

• Umí podle potřeby přepínat mezi sériovým a paralelním režimem a 

kombinuje tak výhody obou dvou. 

• Díky tomu může být také poháněn jak pouze elektromotorem, tak 

pouze spalovacím motorem, případně jejich kombinací. 

• Sériově-paralelní hybrid má podobně jako paralelní hybrid 

elektromotor i spalovací motor připojený k převodovému ústrojí, ale 

kombinuje vlastnosti paralelního a sériového hybridního pohonu 

podle jízdního režimu a stavu akumulátoru. 

• Pomocná planetová převodovka odděluje výkon spalovacího motoru 

pro zvláštní generátor.
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Hybridní elektromobily (HEV)

Hybridní elektromobily lze dělit podle stupně 

hybridizace:

• MICRO HYBRID 

• MILD HYBRID 

• FULL HYBRID 

• PLUG-IN HYBRID
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MICRO HYBRID
• Micro hybrid – není ve skutečnosti hybridem, neboť se využití elektřiny omezuje pouze na 

pokročilý systém start-stop s možností rekuperace brzdné energie. Spalovací motor tady není 

opětovně spouštěn startérem, nýbrž takzvaným reverzibilním alternátorem přes řemen pohonu 

příslušenství. 

• Má funkci rekuperace brzdné energie. Tu micro hybrid využívá k dobíjení 12V akumulátoru, což 

vede ke snížení spotřeby paliva spalovacího motoru a tím ke snížení emisí CO2. 

• Má pouze 12V el. systém a poprvé začal název micro-hybrid používat koncern PSA. 

• Řídící jednotka neustále kontroluje teplotu motoru a nabití baterie, ale třeba i tlak v pneumatikách 

nebo radarem auto před vámi a případně zhasíná motor. Novější konstrukce umí také vypnout 

motor za jízdy a takzvaně plachtit.

Například:

• Range Rover Velar

• BMW 530d

• Škoda Kodiaq

• Volvo XC60 D4

• BMW řady 1
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Micro hybrid
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MILD HYBRID
• využívá převážně spalovacího motoru a jeho elektrický pohon má menší výkon (jednotky kW až 

do 20 kW) a funguje spíš jako doplněk při akceleraci, popojíždění a také při brždění díky 

rekuperaci. Obvykle není možnost dobíjet akumulátor z externího zdroje. Provedení elektrického 

pohonu je kompaktní, často v kombinaci elektromotoru se startérem. Nízké pracovní napětí 

(například 48V) zjednodušuje elektrickou instalaci. 

• Je sice vybaven elektromotorem, avšak k pohonu kol po celou dobu jízdy stále využívá spalovací 

motor. Elektromotor při provozu vypomáhá spalovacímu motoru např. při rozjezdu nebo 

zrychlování. Bývá pak doplněn o pomocný akumulátor s větší kapacitou elektrické energie, díky 

čemuž disponuje vyšší schopností rekuperace, která dopomáhá k dalšímu snížení spotřeby paliva 

a tím ke snížení emisí CO2. 

• v tomto případě se jedná o hybridní automobil, u kterého se na výkonu podílí i elektromotor. Avšak 

elektromotor nemá takový výkon, aby poháněl vozidlo samotný, takže pouze pomáhá vozidlu při 

rozjezdech, při akceleraci, či přibrzdění. Jedná se tak o určitý mezistupeň mezi micro hybridem a 

full hybridem.

• Elektromotor je tady pouze jeden, umístěný zpravidla v ose klikového hřídele se spalovacím 

motorem. Paralelnímu hybridu se také někdy říká mild-hybrid, čili „poloviční hybrid“.

• Mild hybrid umožňuje jízdu ve čtyřech režimech. Auto tak může pohánět spalovací motor v 

kombinaci s elektromotorem nebo pouze samotný elektromotor. A dále je zde ještě režim 

rekuperace brzdné energie a dobíjení akumulátoru elektromotorem. Pohon vozu pouze a jen 

spalovacím motorem ale možný není. Elektromotor je tak u paralelního hybridu v roli pohonu a 

současně i generátoru střídavého proudu. Aby to mohlo fungovat, je třeba zajistit ve vybraných 

režimech jízdy oddělení spalovacího motoru od elektromotoru, k čemuž se používá třecí spojka. 

Kromě Honda IMA je paralelním hybridem například BMW ActiveHybrid a dále hybridní auta 

skupiny VW.
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MILD HYBRID
• Jsou především dnes na vzestupu. 

• Výhodou mild hybridu je relativní servisní nenáročnost a dále účinnost zejména při jízdách na 

dlouhé vzdálenosti. Výhoda spočívá rovněž v konstrukci, kdy lze takovou soustavu spojit také s 

běžnou vícestupňovou převodovkou, a to i manuální. Mnozívýrobci ale mají kvůli hybridní 

technologii vyvinutou specifickou převodovku. 

• Má el. systém spojující 48V elektromotor s tradičním spalovacím motorem, který dokáže obnovit 

kinetickou energii získanou při brzdění a zpomalování a tu následně použít k pohonu vozidla. 

Reálně toto řešení snižuje spotřebu paliva a emise CO 2 přibližně o 10 %, a to za velmi přijatelné 

náklady. Jde o cenově nejdostupnější hybridní řešení pro výrobce automobilů.

• Elektromotor nahrazující alternátor a startér má například v Audi A8 k dispozici baterie s kapacitou 

0,48 kWh. Vůz se umí rozjet na elektřinu a zapnout motor až v rychlosti 22 km/h. Elektromotor 

pak umí pomáhat i s výkonem, kde přidává výkon, kdykoli je to potřeba. 

• Mild-hybridní motory budou pravděpodobně základními motory všech budoucích automobilů.

Například:

• Audi A8 3.0 TFSI

• Volkswagen Golf 1.5 TSI MHEV

• Mercedes-Benz CLS 450

• Dodge RAM 1500 2019
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Mild hybrid

KVM Teorie vozidel 57



15.11.2021

58

Mild hybrid
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Mild hybrid
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FULL HYBRID 
(kombinovaný hybrid, strong hybrid)

• Nejvyspělejším hybridním pohonem. Základní myšlenou je fakt, že hnací nápravu může roztáčet 

jak spalovací motor samostatně, tak také elektromotor, případně kombinace obou.

• Je nejdražší a nejúčinnější.

• Je plně hybridní vůz, což znamená, že dokáže jezdit čistě na elektrický pohon, nakolik mu to 

kapacita baterií dovolí.

• Je automobil s hybridním pohonem, který se však může pohybovat čistě na elektrickou energii, 

protože je osazen výkonným elektromotorem. V tomto režimu má vůz nulové emise (tzv. režim Z. 

E. = zero emissions). Jízda na elektřinu je omezená kapacitou akumulátoru a také výkonem 

elektromotoru.

• V případě klesajícího napětí na akumulátoru, se zapne spalovací motor, který přímo pohání 

vozidlo, či slouží jako generátor, pro nabíjení akumulátorů. V tom druhém případě tedy spalovací 

motor nevytváří točivý moment pro pohon vozidla. Ten vytváří pouze elektromotor, který pohání 

vůz.

Elektromotory jsou dva. 

• Jeden v roli hnacího motoru, druhý coby motor-generátor. Spolu se spalovacím motorem se 

stýkají v takzvané hybridní převodovce. Jde o planetový typ se třemi satelity (Toyota HSD), 

případně čtyřmi satelity (Ford Mondeo HEV). Této převodovce se někdy říká e-CVT a to z důvodu 

jízdního projevu. Ten se podobá jízdě s variátorem, nikoliv z důvodu konstrukce, která s CVT 

nemá pranic společného.

• Výhodou kombinovaného hybridu jsou rozličné jízdní režimy a dále fakt, že z hybridní technologie 

těží úplně nejvíce. 

• Nevýhodou je složitost a také cena.
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Full hybrid
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FULL HYBRID

• Například:

• Toyota Yaris Hybrid

• Kia Niro

• Hyundai Ioniq Hybrid

• Lexus IS 300h
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Full hybrid
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Hybridní elektromobily (HEV)
PLUG-IN HYBRID 

• (PHEV) označuje možnost dobíjení z elektrické zásuvky, což je nutné u akumulátorů 

s větší kapacitou a vhodné ke snížení emisí (spalovací motor se nemusí využívat ke 

generování dobíjecího proudu). je v technickém základu full hybrid doplněný o další 

techniku. 

• Rozdíl mezi full hybridem a plug-in hybridem (PHEV, z anglického Plug-in Hybrid 

Electric Vehicle) spočívá v tom, že u full hybridu se trakční baterie dobíjí pouze 

rekuperací při brzdění nebo spalovacím motorem, zatímco u plug-in hybridu lze 

zvětšenou trakční baterii nabíjet také ze zásuvky či dobíjecí stanice. Díky tomu pak 

může dnes běžně dosahovat až 50km čistě elektrického dojezdu bez nutnosti 

nastartovat spalovací motor. To se stává velkou předností především v centrech 

měst. Nezanedbatelným důsledkem je pak také nejnižší produkce emisí CO2 z výše 

jmenovaných hybridních technologií.

• Plug-in hybrid může být vlastně kterýkoliv z ostatních typů, s výjimkou micro hybridu. 

Jeho hlavní odlišnost od výše uvedených systémů spočívá v možnosti dobíjet trakční 

akumulátor ze sítě.

• Plug-In hybridy mají baterie zpravidla lithium-iontové, přičemž umožňují ujet na 

elektřinu podstatně delší vzdálenost než klasické hybridy. 

• Na druhou stranu mají zpravidla nižší účinnost rekuperace energie, neboť se v tomto 

ohledu spoléhá právě na dobíjení „ze zásuvky“
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PLUG-IN HYBRID (PHEV)
• Sériový plug-in hybrid (PHEV)

• Plug-in hybridní ústrojí disponuje daleko větší baterií, kterou můžete nabíjet 

ze zásuvky, a proto umí delší vzdálenost překonat na elektřinu. Dnešní 

plug-in hybridy ujedou od 20 do 60 kilometrů na jedno nabití. 

• Výhodou je, že se nezatěžuje spalovací motor starty.

• „Sériový“ znamená, že kola pohání spalovací motor. Vůz umí jezdit na 

elektřinu i pouze na spalovací motor. 

Například:

• BMW 330e iPerformance

• Toyota Prius plug-in hybrid

• Mercedes-Benz C350e

• Volkswagen Passat GTE
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PLUG-IN HYBRID (PHEV)
Paralelní plug-in hybrid (PHEV)

• Paralelní hybrid je způsob, kdy je elektromotor umístěn na jedné nápravě a 

spalovací motor na druhé. 

• Paralelní plug-in hybrid je blízký elektromobilu. Může být vyřešen také tak, 

že spalovací motor není spojen s nápravou vůbec – o tu se již stará pouze 

elektromotor. Spalovací motor funguje pouze jako generátor energie. 

• Je otázkou, kde se láme hranice mezi plug-in hybridem a elektromobilem. 

Například:

• Mitsubishi Outlander PHEV

• BMW i3 REx

• Fisker Karma

• LEVC TX
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Plug-in hybrid
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Hybridní elektromobily (HEV)
• ENG – internal combustion engine

MOT – electric motor (machine)

TX – transmission

BATT – high voltage battery

PE – power electronics module (MOT controller)
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