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 2 AUTOMOBILY - 1. Rámy vozidel, základy 

1. Rámy vozidel, základní pojmy, druhy 

Základní pojmy: 

a) Účel rámů – rám je základní nosná část automobilu, přenáší suvnou sílu z hnacích kol na 

karoserii a při brzdění zachycuje brzdnou sílu. 

b) Umístění na vozidle – rám představuje nosnou část vozidla. Jsou na něm umístěny všechny 

části vozidla včetně karoserie. 

c) Požadavky na rám – musí být dostatečně pružný, tuhý a pevný, aby dokázal odolat 

namáhání krutem i ohybem. 

 Měl by být pokud možno lehký. 

 

Druhy rámů: 

1. Rámy automobilů  

- žebřinový ( obdélníkový, křížový ) 

- páteřový ( rozvidlený, nerozvidlený ) 

- plošinový 

- příhradový ( prostorový ) 

2. Rámy motocyklové 

- uzavřené 

- otevřené 

 

Úkoly: 

1. Vysvětlete význam  rámů motorových vozidel. 

2. Jaké jsou požadavky na rámy. 

3. Jaké druhy rámů známe. 
 

 

_______________ 

Přejdi na OBSAH
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2. Popis konstrukce automobilových rámů 

Popis konstrukce rámů: 

1. žebřinový rám – vytvořen ze dvou podélníků lisovaných nejčastěji z profilu tvaru „U“ nebo 

uzavřených skříňových profilů, k nimž jsou přinýtovány příčky ze stejných profilů. Podélníky 

i příčky tvoří soustavu obdélníkového tvaru. 

 

 

2. páteřový rám – základem je páteřová (nosná) roura z bezešvé trubky, kterou prochází 

spojovací hřídel. K jejím koncům je připevněn motor s převodovkou a rozvodovka 

s diferenciálem (páteřový rám nástavný)nebo rozvidlení pro motor (páteřový rám vidlicový).  
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3. plošinový rám – plošina z ocelového profilovaného plechu (0,8 – 1,25 mm), která tvoří 

podlahu karoserie. K ní je karoserie přišroubovaná. 

 

 

4. příhradový rám - vytvořen jako prostorová příhradová konstrukce. Je svařena většinou 

z ocelových chrom molybdenových trubek. Kvalita svarů musí být kontrolována rentgenem. 

Používá se u závodních a sportovních automobilů. 

 

5. pomocný rám – používá se u předního nebo zadního pohonu vozidel se samonosnou 

karoserií. Slouží k vyztužení té části karoserie, kde je umístěn agregát. K podlaze skeletu je 

přivařen rám vyrobený z profilovaného ocelového plechu. 
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Úkoly: 

 

1. Určete uvedené druhy rámů,popište jejich konstrukci a materiál. 

 
 

 
 

 

2. Na internetu vyhledejte rám příhradový a pomocný. Jaká je jejich konstrukce a použití? 

 

_______________ 

Přejdi na OBSAH 
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3. Konstrukce rámů motocyklů a traktorů  

3. Konstrukce rámů motocyklů a traktorů 

1. Rámy motocyklů: 

a) rám otevřený – spodní nosník je spojen pouze s horním nosníkem. Teprve motor uzavírá 

konstrukci celého rámu. Používá se pro malé a střední motocykly. Výhodou je jednoduchá 

konstrukce, malá hmotnost a dobrý přístup k částem motocyklu. 

 

 

b) rám uzavřený – rám je sestaven z nosných prvků, které spojují hlavu řízení a zadní vidlici. 

Spodní nosník umístěný před motorem a horní nosník umístěný nad motorem tvoří uzavřenou 

rámovou konstrukci. Konstrukce je výhodná pro terénní motocykly, lehké a střední silniční 

motocykly. 
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3. Konstrukce rámů motocyklů a traktorů  

 

Pro velké motocykly se používá rám dvojitý, uzavřený. 
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3. Konstrukce rámů motocyklů a traktorů  

Rámy z lehkých slitin – mají menší hmotnost. Nosníky mají čtvercový, nebo obdélníkový 

průřez, což zaručuje zvýšení odolnosti proti namáhání v krutu a ohybu. Rám je určen zejména 

pro sportovní silniční motocykly. 

 

2. Rámy traktorů: 

a) monoblokové uspořádání – u traktorů se používá většinou tzv. monoblokové uspořádání, 

kdy jsou jednotlivé skříně hnací soustavy vzájemně spojeny šrouby a tvoří tak nosnou část 

vozidla. Monoblokové uspořádání může být doplněno pomocným žebřinovým rámem, čímž 

se zvětší rozvor, přičemž rámu je možno použít k zavěšení nářadí.  

b) polo rámový traktor – v tomto případě tvoří rám obvykle vidlice určená pro uložení motoru 

a napojená na převodovku. V případě potřeby je možno vyjmout motor bez nutnosti 

demontáže ostatních částí pohonu. 

 

3. Materiál rámů. 

Rámy jsou z profilového materiálu tvaru U, L, I  - podélníky a příčky. Lisovaný, případně 

válcový profil podélníků a příček je vhodný zejména k pevnostním vlastnostem – odolává 

namáhání na krut a ohyb. Síla materiálu umožňuje lisování za studena. Pro rámy osobních 

automobilů je v rozmezí  2-4mm, pro nákladní automobily 4-10 mm.Tento materiál musí mít 

zaručenou svařitelnost a nejčastěji se používá ocel třídy 11520 a 11523. 

 

Úkoly: 

1. Popište konstrukci motocyklových rámů. 

2. Co je monoblokové uspořádání traktorů a co je polo rámový traktor? 

3. Jaký se používá materiál na konstrukci rámů? 

4. Na internetu vyhledejte rámy současných motocyklů, popište jejich konstrukci a materiál. 

 

 

_____________ 

Přejdi na OBSAH 
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4. Odpružení vozidel, základní pojmy  

4. Odpružení vozidel - základní pojmy 

 

Základní pojmy: 

a) Účel pérování – zachycuje rázy z vozovky a mění je na kmity ( 70-110 kmitů za minutu), 

což je výhodné z hlediska jízdních vlastností vozidla, opotřebení jednotlivých částí vozidla i 

z hlediska zdravotního. 

b) Umístění na vozidle – pérování je umístěno mezi nápravami a rámem vozidla. Má vliv na 

pohodlí jízdy, bezpečnost jízdy, stabilitu vozidla v zatáčce. 

c) Systém odpružení vozidla  

- pneumatiky: pohlcují kmity od drobných nerovností vozovky a tím zmenšují výkmit náprav 

-vozové pružiny: účel je již uveden 

-pružná sedadla – doplňují celý systém a zachycují zejména kmity a chvění, které vznikají až 

za vozovými pružinami.        

d) Základní pojmy: 

- propérování – určuje o jakou míru (v cm) se listové pero prohne případně pružina stlačí při 

zvýšeném zatížení. 

- tuhost pera – udává při jakém zatížení se pero stlačí nebo prohne o 1 cm. 

- kmitočet – počet kmitů pera za 1 min. Čím je kmitočet větší, tím je pérování tvrdší a naopak. 

- pérování lineární – je u vinutých pružin, zkrutných tyčí. U těchto pružících prvků roste jejich 

stlačení, zkroucení případně jejich průhyb lineárně (přímkově) se zatížením. 

- pérování progresivní – závislost pérování na zatížení je lineární jen v určité části zatížení 

pérování. Při dalším průhybu pera se zatížení na 1cm průhybu zvyšuje (pero je tvrdší). 

- odpérované a neodpérované hmoty – jakost pérování značně ovlivňuje poměr hmotností 

odpérovaných a neodpérovaných hmot. Neodpérované hmotnosti mají být co nejmenší, např. 

kola z lehkých slitin,úzkoprofilové pneumatiky, kotoučové brzdy atd. 

    . neodpérované hmotnosti – podvěsy přední, zadní 

    . odpérované hmotnosti – části automobilů nad pružícími jednotkami 
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4. Odpružení vozidel, základní pojmy  

Úkoly: 

1. Vysvětlete účel pérování 

2. Co je progresivita pérování. 

3. Vyjmenujte některé odpérované a neodpérované hmotnosti. 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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5. Odpružení vozidel - listové pero  

5. Odpružení vozidel - listové pero 

Listová pera. 

a) podle tvaru dělíme listová pera na eliptická, tříčtvrtěeliptická, půleliptická 

a čtvrteliptická 

b) podle polohy pera dělíme na podélná, příčná a šikmá 

c) listové pero se skládá z hlavního listu s oky, nebo jiným závěsem. Druhý list je 

podpěrný, který sleduje zakončení hlavního listu a v případě potřeby přebírá funkci 

hlavního listu. Ostatní listy jsou kratší a slabší. Listy jsou spojeny svorníkem uprostřed 

a aby nedoházelo k natáčení listů jsou použity spony. Pero je připevněno k rámu nebo 

nápravě pomocí třmenů. 

 

d) závěsy per – pevné – mohou být jen na jedné straně pera, kdy pomocí čepů, pouzder, 

buď kovových, pružných je konec pera pevně připojen k rámu nebo nápravě. 

                      - výkyvné – konec pera je pomocí výkyvného závěsu připevněn k rámu nebo 

nápravě. Čepy jsou ocelové, pouzdra v závěsech bronzové nebo pryžové. Výkyvný závěs 

může být na obou koncích pera. 

                     - kluzný – konec listu je rovný, klouže se po kluzné opoře 

e) listy jsou vyrobeny z pružinové oceli. Průřez listu je obdélníkový, hrany jsou zeslabené. 

Mezi listy jsou vložky z plastických hmot, ke snížení tření. Kvůli znečištění se obalují. 
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5. Odpružení vozidel - listové pero  

f) progresivní pérování se používá hlavně u nákladních vozidel. Skládají se ze dvou pružin 

nad sebou. Při menším zatížení je v činnosti jen větší pružina,při vyšším zatížení jsou 

v činnosti obě pružiny. 

g) výhody – levná výroba, jednoduchost oprav, dobrý přenos brzdné i suvné síly a větší 

hmotnost 

   nevýhody -  tvrdost a necitlivost při malém zatížení 

 

 

Úkoly: 

1. Uveďte rozdělení listových per a jejich umístění na vozidle. 

2. Popište konstrukci listového pera, jak je uchyceno. 

 

 

3. Z jakého materiálu jsou listová pera vyrobena. 

4. Jak je zabezpečena progresivita pérování. 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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6. Pérování vozidel - druhy 

(vinuté pružiny, zkrutné tyče, pryžové pérování, pneumatické pérování) 

 

1. Vinuté pružiny. 

Jsou vyrobeny z pružinové oceli kruhového průřezu, vnější povrch je vytvrzen 

kuličkováním.Jsou uloženy tak, aby jejich zatížení působilo v ose. 

Výhody – malá hmotnost, měkké pérování, nenáročnost na údržbu, mohou jimi procházet 

tlumiče pérování. 

Nevýhody- nepřenášejí suvné síly, nemají samotlumící účinky-musejí mít kvalitní tlumiče. 

Progresivní vinutá pružina – lze dosáhnout vložením pryžových pružících prvků, nebo 

nerovnoměrným stoupáním a tloušťkou pružinového drátu. 

2.  Zkrutné tyče. 

Jsou většinou kruhového průřezu. Jejich konce jsou zesíleny a opatřeny drážkováním. Jeden 

drážkovaný konec je uložen v rámu, druhý v pohyblivém rameni spojeného s nápravou nebo 

ramenem kola. Čím je zkrutná tyč delší, tím je pérování měkčí. Výhody a nevýhody jsou 

podobné jako u vinutých pružin. 
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3. Pryžové pérování. 

Používají se pryžové bloky, namáhané na tlak a smyk. Jsou jednoduché, levné, jsou 

progresivní, nepotřebují tlumiče, nepotřebují údržbu. Nemohou přenášet suvnou sílu, kratší 

životnost, jsou náchylné na teplotu, mohou se trvale deformovat, jsou náchylné na agresivní 

látky jako benzín, olej, brzdová kapalina. 

 

 

4. Pneumatické pérování. 

Pružící člen tvoří vzduch stlačený na 500-800 kPa v nádobě, vytvořené z pružného pryžového 

měchu vyztuženém ocelovými obručemi nebo pružné pryžové membrány. Změnou množství 

vzduchu v pružnici se dosahuje změny tvrdosti pérování a zároveň je umožněna regulace 

výšky vozidla. Použití u osobních, nákladních automobilů a autobusů. 
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Úkoly: 

1. Vysvětlete umístění a konstrukci torzní tyče na vozidle. 

2. Uveďte konstrukci pneumatické pružiny. Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto pérování? 

 

 

 

_____________ 

Přejdi na OBSAH 
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7. Pérování vozidel - hydroelastické a hydropneumatické pérování 

7. Pérování vozidel - hydroelastické a hydropneumatické 

     pérování 

1. Hydroelastické pérování. 

Skládá se z pryžových bloků naplněných kapalinou, oddělených kovovým zvonem, který má 

škrtící ventil. Pružící jednotky přední a zadní jsou navzájem propojeny potrubím na každé 

straně zvlášť. Při najetí předního kola na překážku se membrána prohýbá (u některých typů 

stlačuje píst) kapalina se přepouští přes škrtící ventil a potrubí do zadní pružící jednotky 

a zadní kolo se stlačí dolů (zadní část vozu se zvedne). 

2. Hydropneumatické pérování. 

Nejkvalitnější způsob pérování, má funkci zároveň tlumiče pérování. Původně se používal jen 

u vozů Citroen. 

Skládá se z válce v němž se pohybuje píst, který je spojen přes pístnici s ramenem kola. 

V horní části válce je tlaková nádoba kulového tvaru, rozdělena membránou na dvě části. Nad 

membránou je stlačený plyn (dusík). Mezi membránou a pístem je olej. Mezi válcem 

a kulovým prostorem je sací a výtlačný ventil. 

Funkce - při najíždění kola na překážku se píst pohybuje nahoru, tlačí olej přes výtlačný ventil 

do kulového prostoru. Membrána se prohýbá nahoru, plyn se stlačuje. Při pohybu pístu dolů 

vzniká nad ním podtlak, membrána se tlakem plynu vrací zpět a olej se přes sací ventil vrací 

nad píst. Rozdíl v zatížení se vyrovnává tím, že se do válce přivádí kapalina z centrální 

nádoby pomocí čerpadla a tím se udržuje stálá světlá výška. Podle potřeby lze měnit i světlou 

výšku vozu. 

 

 

Úkoly: 

1. Charakterizujte jednotlivé druhy pérování, výhody nevýhody. 

2. Popište činnost-funkci pérování hydropneumatického a hydroelastického. 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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8. Tlumiče a stabilizátory - základní pojmy 

8. Tlumiče a stabilizátory - základní pojmy 

Základní pojmy: 

a) Účel tlumičů – tlumiče slouží k tlumení kmitů vyvolaných pružící jednotkou. Princip 

spočívá v tom, že tlumící síla vzniká odporem při průtoku kapaliny škrtícími ventily. Zmařená 

energie se mění na teplo. 

b) Umístění na vozidle - tlumiče jsou umístěny mezi nápravou (koly) a rámem (samonosnou 

karoserií), přičemž každé kolo má svůj vlastní tlumič. 

c) Základní pojmy – dnes se používají prakticky jen teleskopické dvojčinné kapalinové 

tlumiče, tzn., že tlumič pracuje v obou směrech. Poněvadž tlumič by měl co nejméně 

ovlivňovat tuhost pružiny, neměl by být při prvním pohybu nápravy směrem k vozidlu 

účinný. U běžných tlumičů se to řeší tak, že účinnost tlumiče při pohybu nápravy k vozidlu je 

menší než při pohybu nápravy od vozidla. Tlumiče pracují na principu kataraktu, tj. 

přetlačování oleje z jednoho vnitřního prostoru tlumiče do druhého otvorem určitého průřezu. 

Na velikosti tohoto průřezu závisí velikost škrcení průtoku oleje a tím také velikost tlumení - 

(účinnost tlumiče). 

d) Základní rozdělení tlumičů. 

- kapalinové, u nichž pracovní látku tvoří olej, prostor nad kapalinou je vyplněn vzduchem 

a je spojen s atmosférou. 

- plynokapalinové, u kterých je také pracovní olej, prostor nad olejem je však vyplněn 

dusíkem a není spojen s atmosférou. Toto řešení umožňuje udržovat v tlumiči trvale určitý 

přetlak a tím podstatně omezit možnost jeho zavzdušnění. 

e) Konstrukce tlumičů – základní. 

Tlumič je tvořen jedním nebo dvěma plášti, přičemž prostor uvnitř vnitřního pláště je 

pracovní. Kromě toho je tlumič ještě opatřen ochranným pláštěm. Uvnitř pracovního pláště se 

pohybuje píst ovládaný pístnicí spojenou s ochranným pláštěm. V pístu jsou otvory patřenými 

obvykle samočinnými ventily. Pokud jsou v tlumiči ještě další prostory (vyrovnávací ), jsou 

od pracovního prostoru také odděleny ventily. S vozidlem je tlumič spojen většinou 

kovopryžovými pouzdry. 

 

Úkoly: 

1. Jaký je účel tlumičů-vysvětlit. 

2. Jaký je základní princip činnosti tlumiče. 

3. Popište základní konstrukci tlumiče. 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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9. Tlumiče a stabilizátory (tlumič pákový a plynokapalinový) 

9. Tlumiče a stabilizátory  
(tlumič pákový a plynokapalinový) 

 

Pákový tlumič: 

a) Pákový tlumič – při pohybu páky dolů se natáčí i palec, který je na společném čepu 

s pákou. Palec stlačuje dolů píst, takže pod pístem vzniká přetlak.Tlumičový olej je 

přetlačován přes regulační jehlový ventil kanálkem nad píst. Tento pohyb dolů je tlumen. Při 

pohybu páky zpět se píst vrací účinkem pružiny nahoru, olej se přes přepouštěcí ventil v pístu 

vrací zpět nad píst. 

Teleskopický tlumič: 

b) Teleskopický dvojčinný tlumič - na dně pístu kde se propojuje pracovní prostor tlumiče 

s vyrovnávacím prostorem mezi dvěma trubkami. Na pístu jsou dva ventily, přepouštěcí 

a regulační. Při pohybu pístu dolů, vzniká pod pístem přetlak. Otevře se regulační ventil na 

dně pístu a olej se dostane do vyrovnávacího prostoru a přepouštěcím ventilem v pístu se olej 

přepouští nad píst. Při pohybu pístu nahoru vznikne v pracovním prostoru pod pístem podtlak, 

olej se z vyrovnávacího prostoru přepouští pod píst a regulačním ventilem v pístu se olej, 

který je nad pístem dostává pod píst. Tlumič tedy tlumí oba zdvihy, je dvojčinný. Sklon 

dvouplášťového tlumiče od svislé osy je maximálně 45 stupňů. 

 

 

 Úkoly: 

1. Vysvětlete konstrukci a činnost teleskopického tlumiče. 

2. Vyhledejte na internetu, která vozidla používají pákový tlumič. 

 

 

 

 

_____________ 

Přejdi na OBSAH 
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10. Tlumiče a stabilizátory - elektronické tlumiče 

10. Tlumiče a stabilizátory - elektronické tlumiče 

 

a) Elektronicky ovládaný tlumič 

Uvnitř pístu tlumiče je umístěno šoupátko nastavované elektromotorem ovládaným 

elektronickou řídící jednotkou. Údaje pro řídící jednotku přicházejí od snímačů zrychlení kol, 

regulátoru světlé výšky  vozidla, snímače stavu zatížení, snímače polohy řízení a snímače 

zrychlení karoserie.Účinnost tlumiče je dána průřezem otvorů kterými je olej přetlačován. 

Otvory v pístu nejsou ovládány ventily, ale šoupátkem. 

Tlumič má tři stupně regulace – základní, komfortní, sportovní 

 

b) Polohově citlivý tlumič  

Tlumič má stejnou funkci jako tlumič elektronický, ale zde elektronika použita není. Jedná se 

o nízkotlaký plynokapalinový tlumič. Ve střední části má obtokový kanál, který ovlivňuje 

účinnost tlumiče. 

 

c) Tlumič systému DCD 

Tlumič nemá obtokový kanál, ale pracovní válec má uprostřed větší průměr než na obou 

kocích. Účinnost tlumiče při poloze pístu ve střední části válce je menší než v případě, že se 

píst pohybuje v částech válce s menším průměrem. 

 

 

Úkoly: 

1. charakterizujte uvedené tlumiče a vyhledejte na internetu, která firma je používá a u 

jakých vozidel. 

 

 

_____________ 

Přejdi na OBSAH 
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11. Stabilizátory vozidel 

a) účel stabilizátorů. 

Účelem stabilizátoru je zmenšit naklánění karoserie odstředivou silou v zatáčkách. Působí tak, 

že přenesou část síly, která působí na pružiny vně zatáčky na pružiny automobilu uvnitř 

zatáčky. Tím se strana automobilu uvnitř zatáčky stlačí dolů, těžiště aut se sníží a auto se 

vyrovná. 

b) stabilizátor je umístěn napříč vozidla a je společný pro obě kola téže nápravy.  

c) konstrukce. 

Zkrutná tyč, která tvoří stabilizátor je pomocí pouzder ve dvou místech upevněna otočně na 

rámu vozidla. Konce jsou spojeny s pravým a levým kolem téže nápravy tak, aby se výchylky 

přenášely na zkrutnou tyč. Stabilizátor může být použit na přední nápravu nebo zadní nápravu 

nebo na obou nápravách. 

 

Úkoly: 

1. Vysvětlete účel a činnost stabilizátoru. 

2. Vyhledejte další možné konstrukce stabilizátorů a popište funkci tohoto stabilizátoru: 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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12. Nápravy vozidel - základní pojmy 

12. Nápravy vozidel - základní pojmy 

Účel: nést tíhu vozidla a přenášet ji na kola, přenášet hnací, brzdné a boční síly mezi kolem a 

rámem, umožnit odpružení vozidla pomocí pružin, které jsou uloženy mezi nápravami a 

vozidlem. 

Umístění na vozidle: nápravy jsou umístěny pod rámem a to podle konstrukce buď úplně 

nebo částečně. 

Rozdělení náprav: 

a) Podle konstrukce - tuhé 

                                 - výkyvné 

b) Podle vztahu k pohonu - hnaná, která přenáší pouze tíhu vozidla 

                                          - hnací, která kromě přenosu tíhy vozidla na vozovku umožňuje 

                                            i přenos točivého momentu motoru na hnací kola 

c) Podle vztahu k řízení vozidla - rejdová 

                                                    - řídící 

Hlediska pro hodnocení náprav: 

a) Vznik boční síly -jedná se o vznik boční síly, která se vytvoří příčným posunem kola po 

vozovce jako důsledek změny rozchodu nápravy při propršení. Nejde tedy o vznik boční síly, 

která vznikne např. při průjezdu zatáčkou. 

b) Vznik gyroskopického momentu-vychýlí-li se otáčející kolo z roviny rotace, vytvoří se 

gyroskopická síla, která je na výchylku kolmá. V případě rejdového kola vytvoří tato síla 

moment, který se snaží kolem otáčet okolo rejdové osy. 

c) Samořízení nápravou-samořízení je závislé na způsobu připojení nápravy k rámu a způsobu 

přenosu suvných sil mezi nápravou a vozidlem. Za určitých podmínek může mít na stabilitu 

vozidla kladný vliv. 

 

Úkoly: 

1. Vysvětlete účel náprav a jejich umístění na vozidle. 

2. Popište rozdělení náprav a jednotlivé druhy stručně charakterizujte. 

3. Jak vzniká boční síla. 

4. Podle učebnice nakreslete obrázek vzniku gyroskopického momentu a ten vysvětlete. 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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13. Nápravy vozidel - tuhé nápravy 

 

13. Nápravy vozidel - tuhé nápravy 

Tuhé nápravy - obě kola jsou pevně spojena, není tedy možná změna rozchodu a náprava je 

jako celek odpružena vzhledem k vozidlu. 

Nápravnice - je tvořena plným profilovým nosníkem. Slouží pouze jako nosná, u vozidel 

s menší konstrukční rychlostí (traktory) se používá jako řídící. 

Nerozvidlená nápravnice - rozvidlený je čep kola. Rejdovým čepem je pevně spojena 

s nápravnicí. Patní ložisko rejdového čepu je kuličkové, což usnadňuje řízení. 

Rozvidlená nápravnice-oko čepu kola zasahuje do rozvidlené nápravnice, spojení je 

provedeno rejdovým čepem. Rejdový čep je pevně spojen s čepem kola a uložen otočně 

v nápravnici. 

Tuhá zadní náprava - má lehkou trubkovou konstrukci a je odpružena listovými pery, 

tvořenými dvěma listy hlavního a dvěma listy pomocného svazku (např. Fiat Ducato). 

 

 

Úkoly: 

1. Podle obrázku popište konstrukci uvedené nápravy 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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14. Nápravy vozidel - mostová náprava, Panhardská tyč 

14. Nápravy vozidel - mostová náprava, Panhardská tyč 

Mostové nápravy - tato konstrukce se používá v případě, že je náprava použita jako hnací. 

Náprava je tvořena mostovými rourami, ve kterých jsou uloženy hnací hřídele kol a skříní 

rozvodovky se soukolím stálého převodu a diferenciálem. Náprava je obvykle vyrobena 

z ocelolitiny. Tento typ značně zvyšuje neodpruženou hmotu vozidla. Náprava může být 

jednodílná (banjo), nebo vícedílná. 

Přenos příčných sil - pokud je nárpava odpružena pružinami, které nezaručují vedení nápravy, 

je nutno zajistit přenos suvných a bočních sil mezi nápravou a rámem vhodným 

mechanismem. Obvykle se používá Panhardská tyč. 

Vlastnosti tuhých náprav - konstrukčně jednoduché a kladou malé nároky na údržbu. Jako 

hnací mají velkou neodpruženou hmotu a tím zhoršují odpružení vozidla. Nápravy jsou 

vhodné jako hnané u lehčích vozidel s předním pohonem. Jako zadní hnací nebo i jako řídící 

jsou vhodné zejména pro těžší nákladní vozidla, případně traktory. 

 

Úkoly: 

1. Podle obrázku popište konstrukci uvedené nápravy. 

 

 

2. Na internetu vyhledejte použití Panhardské tyče. 

3. Charakterizujte vlastnosti tuhých náprav. 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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15. Výkyvné nápravy - náprava úhlová, lichoběžníková, kliková 

15. Výkyvné nápravy - náprava úhlová, lichoběžníková,  

          kliková 

 

Výkyvné nápravy - u výkyvných náprav je neodpružená hmota ve srovnání s nápravami 

tuhými podstatně menší. Kola jsou zavěšena samostatně pomocí polonáprav a mohou tedy 

vykyvovat nezávisle na sobě. 

Náprava kyvadlová s jedním kloubem - každé kolo je zavěšeno na samostatném rameni, obě 

ramena vykyvují kolem společného středu. Je používaná zejména u těžších vozidel jako 

hnací. 

Náprava kyvadlová se dvěma klouby - z kinematického hlediska málo vhodná. Použito např. 

u automobilů Škoda 105, 120 jako zadní hnací. 

Kyvadlové polonápravy připojené kloubově k rozvodovce jsou z ocelových trubek.Vzpěrná 

podélná ramena spojená přes pryžové vložky s polonápravami a upevněná na karoserii 

pomocí pryžových bloků zachycují brzdné a suvné síly.Pryžové bloky tvoří současně ložiska 

pro kyvné pohyby ramen při propršení. 

Náprava úhlová - Kola jsou uchycena na dvou rozvidlených vzhledem ke směru jízdy 

dozadu směřujících ramenech. Náprava se nepoužívá jako řídící. Použito např.u vozu Škoda 

130 L. Náprava je tvořena podélnými a šikmými rameny.Šikmá ramena jsou svařena s hlavou 

ložisek hřídelů zadních kol a pružně uložena na příčce rozvodovky. Podélná ramena jsou 

přišroubována k šikmým a pružně uložena v karoserii. 

Lichoběžníková náprava - kola jsou zavěšena na nápravnici, rámu, případně skříni 

rozvodovky pomocí dvou nestejně dlouhých příčných ramen, horní rameno je kratší. Ramena 

mohou být nahrazena listovými pery. Náprava se používá jako řídící a může být použita jako 

hnací. 

Náprava kliková - každé kolo je zavěšeno na jednom nebo dvou podélných ramenech. Kola 

vykyvují kolem osy kolmé k podélné ose vozidla. Náprava je vhodná jako zadní hnaná.  
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15. Výkyvné nápravy - náprava úhlová, lichoběžníková, kliková 

Úkoly: 

1. Podle obrázku popiš konstrukci a vlastnosti nápravy.  
 

 
 

2. Podle obrázku popiš konstrukci a vlastnosti nápravy. 
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15. Výkyvné nápravy - náprava úhlová, lichoběžníková, kliková 

3. Podle obrázku popiš konstrukci a vlastnosti nápravy. 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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16. Výkyvné nápravy - McPherson, víceprvkový závěs 

16. Výkyvné nápravy - McPherson, víceprvkový závěs 

Náprava McPherson - kolo je uchyceno kolovým kloubem na výkyvném rameni, uloženém 

šikmo k podélné ose vozidla. Horní závěs tvoří axiální valivé ložisko (případně dvě ložiska), 

které přenáší hmotnost příslušné části vozidla na vinutou pružinu. Pružina se opírá svým 

spodním koncem o misku, spojenou s vnější částí tlumičové vzpěry McPherson. Tlumičová 

vzpěra je vlastně vhodně upravený tlumič. Kola se otáčejí do rejdu kolem spojnice středu 

ložiska a kulového kloubu. 

Předností je zvýšení stability vozu v zatáčce a také to, že v jednom konstrukčním celku jsou 

sloučeny tři funkce - odpružení, tlumení, natáčení kol do rejdu. 

Nápravy s víceprvkovým závěsem - u těchto náprav je každé kolo zavěšeno na více (až pěti) 

ramenech. Jedná se o prostorově složitý systém, který zajišťuje optimální kinematiku 

nápravy. Kolo je nahoře zavěšeno pomocí horního dvojitého příčného ramene, dole 

prostřednictvím dvou samostatných příčných ramen, z nichž jedno je přímé a druhé zahnuto 

směrem dozadu. 

Používá se jako přední i zadní náprava. 

 

Úkoly: 

 

1.Podle obrázku popiš konstrukci a výhody této nápravy. 
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16. Výkyvné nápravy - McPherson, víceprvkový závěs 

2. Podle obrázku popiš konstrukci nápravy. 

 

 

 

3. S využitím internetu uveď příklady automobilu s víceprvkovým závěsem. 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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17. Kola a pneumatiky - konstrukce kol 

17. Kola a pneumatiky - konstrukce kol 

1. Účel (kolo včetně pneumatiky) - nést hmotnost vozidla, přenášet síly mezi vozovkou 

a vozidlem, doplňovat pružící systém vozidla. 

2. Umístění na vozidle - kola jsou umístěna na koncích náprav. 

3. Konstrukce kola (jen kovové části) - kolo se skládá z hlavy, pomocí které je upevněno 

na nápravě a ráfku, na kterém je uložena pneumatika. Obě části jsou spolu spojena 

diskem, hvězdicí nebo dráty a podle toho se kola dělí na disková, hvězdicová 

a drátová. 

4. Kola disková - kola jsou používaná u osobních i nákladních automobilů. Disky jsou 

lisovány z ocelového plechu a jsou s ráfkem spojeny nýtováním nebo svařováním. 

Disk bývá opatřen otvory, které snižují hmotnost a přispívají k chlazení zejména brzd. 

Kola mohou být provedena i jako odlitky z lehkých slitin. 

5. Kola hvězdicová - disk je nahrazen hvězdicí, obvykle šestiramennou. Pro osobní 

automobily jsou hvězdice lisovány z poměrně tenkého ocelového plechu a jsou proto 

lehké. Pro nákladní automobily se hvězdice odlévají s hlavou v celku a jsou většinou 

opatřeny děleným ráfkem. 

6. Kola drátová - používají se spíše výjimečně (motocykly). Jejich výhodou je větší 

pevnost a menší hmotnost než u předchozích typů, jsou však složitá a drahá, náročná 

na údržbu a mají větší aerodynamický odpor. 

 

Úkoly: 

 

1. Vysvětlete význam kol. 

2. Popište konstrukci kola. 

3. Popište konstrukci jednotlivých druhů kol. 

4. Vysvětlete výhody a nevýhody jednotlivých kol. 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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18. Kola a pneumatiky - konstrukce a označování ráfků 

18. Kola a pneumatiky - konstrukce a označování ráfků 

1. Konstrukce ráfků - ráfky mohou být prohloubené nebo ploché, jednodílné nebo 

vícedílné. 

2. Ráfky jednodílné pro osobní automobily jsou s diskem spojeny nerozebíratelně 

nýtováním nebo svařováním nebo jsou s příslušnými částmi odlity nebo vykovány 

vcelku. Ráfek může být symetrický nebo nesymetrický. 

3. Prohloubené ráfky s kuželovou dosedací plochou - pro nákladní automobily a 

autobusy. Dosedací plochy pro pneumatiky mají sklon 15°, což má za následek, že po 

nahuštění je patka pneumatiky přitlačována ramenem ráfku větší silou. 

4. Vícedílné ráfky - pro usnadnění montáže a demontáže pneumatiky se pro užitková 

vozidla používají ploché ráfky dvoudílné, třídílné a čtyřdílné. Ráfek je tvořen základní 

částí, prostředním kruhem a rozříznutým kruhem závěrným. Dosedací plochy na 

základní části a postranním kruhu mají sklon 5°. 

5. Ráfky Trilex - používají se u hvězdicových kol. Ráfek je tvořen třemi segmenty, které 

do sebe vzájemně zapadají a drží v pneumatice tlakem vzduchu. K hvězdici jsou 

segmenty upevněny šrouby. 

6. Označování ráfků - ráfek je určen jmenovitou šířkou v anglických palcích, 

jmenovitým průměrem v místě dosednutí patek pneumatiky v anglických palcích a 

velikostí zálisu ET v milimetrech. 

7. Označování ráfků. 

Prohloubené ráfky – rozměry jsou od sebe odděleny znaménkem „x“ a značka je 

doplněna písmeny. 

Ploché ráfky - rozměry jsou odděleny znaménkem „ - „ značka není doplněna 

písmeny. 

 

 

Úkoly: 

1. Popište konstrukci ráfku jednodílného podle obrázku. 
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18. Kola a pneumatiky - konstrukce a označování ráfků 

2. Podle obrázku popište konstrukci uvedených ráfků. 

 
 

 

3. Vysvětlete základní rozměry ráfků podle obrázku. 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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19. Kola a pneumatiky - uložení kol na nápravě 

19. Kola a pneumatiky - uložení kol na nápravě 

1. Pro uložení kol na nápravě je rozhodující, jedná - li se o kola hnací nebo hnaná. 

Princip uložení je v podstatě stejný, rozdíl je zejména v tom, že hnané kolo přenáší 

pouze tíhu vozidla a není tedy nutné brát ohled na přídavné zatížení hnacího hřídele na 

ohyb. Pro uložení se používají valivá ložiska. Ložiska mohou být kuličková nebo 

kuželíková. Kuličková se používají jednořadá nebo dvouřadá, dvouřadá mohou být 

naklápěcí nebo s kosoúhlým stykem. Kuželíková se montují vždy ve dvojicích 

umístěných tak, aby přenášela axiální síly v obou směrech. 

 

2. Uložení letmé - hnací hřídel kola je namáhán nejen přenášeným točivým momentem, 

ale i momentem ohybovým, který vzniká zatížením kola tíhou vozidla. To ovlivňuje 

dimenzování hřídele. 

 

3. Uložení pololetmé - u této konstrukce přenáší část ohybového momentu náprava 

a hnací hřídel kola je částečně odlehčen. 

 

4. Uložení s odlehčeným hnacím hřídelem (na mostě) - kolo je uloženo na dvou 

ložiskách tak, že celé zatížení od tíhy vozidla přenáší konstrukce nápravy a hnací 

hřídel kola je zatížen pouze točivým momentem. Výhodou je úspora hmotnosti 

hnacího hřídele, protože hřídel má menší průřez, je pružnější a záběr kol je měkčí. 

 

 

Úkoly: 

1. Co je rozhodující pro uložení kol, vysvětlete. 

2. Popište uložení kol na nápravě. 

3. Zdůvodněte výhody a nevýhody jednotlivých uložení kol. 

 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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20. Kola a pneumatiky - konstrukce pneumatik 

20. Kola a pneumatiky - konstrukce pneumatik 

Jako pneumatika je označován celek složený z pláště, duše a ochranné vložky. Vzduch se 

vhání do pneumatiky ventilkem spojeným s duší. Ventilek může být přímý nebo zahnutý 

a ústí na vnitřním obvodu kola. U bezdušových pneumatik duše a ochranná vložka odpadají, 

ventilek je umístěn přímo v ráfku. 

Konstrukce pneumatiky: 

1. Kostra - je složena z vložek tvořených vlákny bavlněným, plastovými nebo 

ocelovými, které jsou spojeny pryží. Podle toho jak jsou pásy vložek vedeny 

rozeznáváme pneumatiky: 

a) diagonální - pásy jsou vedeny od patky k patce a vzájemně se kříží pod úhlem 

30°až°40°. 

b) radiální - pásy jsou vedeny od patky k patce kolmo na rovinu rotace kola. 

2. Nárazník – je tvořen vložkami z vhodných druhů vláken spojených pryží. Je umístěn 

nad horní  částí kostry a přejímá větší část nárazů od vozovky. Jednotlivé pásy se 

vzájemně kříží. 

3. Běhoun -  představuje stykovou plochu mezi pneumatikou a vozovkou. Má účelně 

vytvořený dezén. Ten je tvořen soustavou podélných a příčných drážek předepsané 

hloubky   uspořádaných na povrchu pneumatiky. Drážky plní tyto úkoly: 

 - podélné drážky zajišťují přenos bočních sil a ovlivňují směrovou stabilitu 

 - příčné drážky zajišťují přenos tažné síly na vozovku 

4.  Patka pláště je zesílená část pláště dosedající na ráfek. Je přitlačována na ráfek tlakem 

vzduchu a musí přenášet všechny síly mezi pneumatikou a ráfkem. Patka je vyztužena 

ocelovým lankem. 

5.  Bok pláště spojuje běhoun s patkami, je pryžový a chrání kostru pneumatiky  od  

mechanického poškození. 

 

Bezdušové pneumatiky: duše je nahrazena vrstvou vzduchotěsné pryže, která je 

navulkanizovaná na vnitřní straně pláště a okolo patek. 
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20. Kola a pneumatiky - konstrukce pneumatik 

Úkoly: 

1. Vysvětlete rozdíl mezi pneumatikou s duší a bezdušovou z hlediska jejich konstrukce. 

 

2. Podle obrázku popište jednotlivé části pneumatiky a jejich význam. 

 

 

3. Popište konstrukci bezdušové pneumatiky. 
 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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21. Kola a pneumatiky - značení pneumatik 

21. Kola a pneumatiky - značení pneumatik 

 

Značení podléhá určitým změnám. Značka pneumatiky je tvořena kombinací číslic a písmen a 

je případně doplněna slovním označením. 

 

1. Rozměr je udán průměrem ráfku a šířkou pneumatiky. Šířka je v anglických palcích nebo 

milimetrech, průměr ráfku je v anglických palcích. 

 

2. Profilové číslo je poměr výšky profilu pláště k jeho šířce. Výsledná hodnota je v rozmezích 

0,8 až 0,3. U nás s profilovým číslem 0,7 až 0,6 (série 70, 65, 60). 

 

3. Podle označení nosnosti je určena maximální nosnost pneumatiky. Například označení 62 

udává maximální nosnost pneumatiky 265kg. 

 

4. Rychlostní kategorie - podle symbolu rychlostní kategorie je udána maximální rychlost. 

Například symbol „V“ udává maximální rychlost 240 km/hod. 

 

5. Indikátor opotřebení TWI - trojúhelník umístěný na rameni pláště s jedním vrcholem 

směřujícím ke koruně v místě, kde jsou na dně v hlavních dezénových drážkách umístěny 

výstupky o výšce 1,6 mm. Pod trojúhelníkem jsou písmena TWI. 

 

6. Slovní označení: 

 - Radial – radiální konstrukce kostry 

 - Steel  -    nárazník z ocelového kordu 

 - All Steel -  nárazník i kostra z ocelového kordu 

 - Tube Type – pneumatiku je možno použít s duší 

 - Tubeless -  pneumatiku je možno použít bez duše 

 - Regroovable -  možnost dodatečného prořezání dezénu 
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21. Kola a pneumatiky - značení pneumatik 

Úkoly: 

 

1. Vysvětlete čím je tvořena značka pneumatiky. 

2. V čem je udáván rozměr pneumatiky. 

3. Co znamená profilové číslo. 

4. K čemu slouží indikátor opotřebení. 

5. Vysvětlete označení pneumatiky  205/60 R 15 83 V. 

6. Vysvětlete označení pneumatiky 205/60 – 15 83 V 

 

 

______________ 

Přejdi na OBSAH 
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