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Stručná historie automobilů 
 

První vozidlo se spalovacím motorem byla tříkolka Benz s jednoválcovým čtyřdobým 

motorem z roku 1886. Na našem území byl první automobil postaven o dvanáct let později, tedy 

v roce 1898, byla to Tatra Präsident. V témže roce vyjel ze závodu v Kopřivnici také náš první nákladní 

automobil. Oba naše první vozy měly motory Benz. Prvním opravdu velkosériově vyráběný vůz byl 

Ford T, od roku 1908 do roku 1927 se jich vyrobilo 15mil. kusů. První auta vycházela konstrukčně 

z kočárů, přední kola těchto automobilů byla menší než zadní. Motor byl umístěn pod sedadly a zadní 

kola byla poháněna řetězy.  

Bouřlivý vývoj změnil automobil k nepoznání. Stal se z něho nejpoužívanější dopravní 

prostředek současnosti. První utopistické představy, že s vymizením koňských povozů z ulic měst 

dojde ke zlepšení životního prostředí, vzaly za své. Znečištění koňskými výtrusy nahradil 

všudypřítomný smog. Úkolem nás všech je tento negativní dopad na životní prostředí snížit na 

minimum. 

Hlavní konstrukční skupiny automobilu: 
 Motor 

 Převodové ústrojí 

 Podvozek 

 Karoserie  

Motor 
Motor společně s převodovým ústrojím tvoří poháněcí soustavu. Silniční motorová vozidla 

jsou poháněna převážně spalovacími motory. Spalovací motory můžeme rozdělit na pístové a 

lopatkové (turbíny). Pístové motory dále dělíme na pístové spalovací motory s klikovým 

mechanizmem a motory rotační s kruhovým pohybem pístu. Pístové spalovací motory s klikovým 

mechanizmem jsou stále nejpoužívanějším typem motoru. Podle druhu paliva je můžeme rozdělit na 

benzínové, naftové, plynové a různopalivové. 

 

Pístové spalovací motory s klikovým mechanizmem obsahují: 

 Klikovou skříň s ložisky 

 Klikové ústrojí 

 Rozvod motoru 

 Hlavu válců 

 Palivové ústrojí 

 Mazací systém 

 Chladicí systém 

 Sací a výfukový systém 

 Náhon pomocných zařízení 

Převodové ústrojí 
 Úkolem převodového ústrojí je převádění hnacího momentu motoru na hnací kola vozidla. 

Skladba převodového ústrojí: 
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 Spojka 

 Převodovka s řazením 

 Náhon nápravy, případně náprav 

 Rozvodovka nebo rozvodovky 

Podvozek 
Podvozek automobilu tvoří: 

 Rám 

 Nápravy 

 Řízení 

 Brzdy 

 Kola  

 Pérování 

 Příslušenství 

Karoserie 
Slouží k umístění přepravovaných osob a nákladů. Karoserie může být konstruovaná jako 

podvozková nebo samonosná.  

Hlavní části karoserie: 

 Skelet 

 Dveře 

 Vnější plášť 

 Vybavení 

 Sedadla 

 Příslušenství 

Motory 
V současné době vysoké nároky na účinnost a ochranu životního prostředí splňují pouze 

pístové spalovací motory s klikovým mechanizmem. Rotační motory s kruhovým pohybem pístu ani 

lopatkové motory (spalovací turbíny) nejsou montovány do žádného opravdu sériově vyráběného 

automobilu ani motocyklu. Dvoudobé motory jsou v současnosti montovány u silničních motorových 

vozidel pouze do menších motocyklů (nemluvíme o lodních motorech, motorech pro zahradní 

techniku atd.). Stále více diskutovanou alternativou ke spalovacímu motoru se však stává 

elektromotor, který při svém provozu neznečišťuje životní prostředí. Problematikou elektromobilů, 

případně hybridních automobilů se budeme zabývat v samostatné kapitole. 
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Výkon motoru, jako u každého rotačního stroje je dán vztahem: 

P=M.ω   P (W)  výkon motoru 

    M (Nm)  kroutící (točivý) moment 

    ω (rad.s-1)  úhlová rychlost  ω=2πn 

    n (s-1)  otáčky 

 

Ze vztahu vyplývá, že výkon motoru závisí na krouticím momentu i na otáčkách. Otáčky jsou 

omezeny setrvačnými silami klikového mechanizmu a rychlostí spalování. Rychlost spalování omezuje 

zejména vznětové motory, kde se palivo vstřikuje před horní úvratí pístu při kompresním zdvihu. Je 

nutné vždy počítat s určitou prodlevou vznícení, ta se zmenšuje s klesajícími rozměry kapiček 

vstřikovaného paliva, což vyžaduje vyšší vstřikovací tlaky (až 200MPa). Možný výkon motoru je dále 

omezen množstvím vzduchu, které je motor schopný nasát do válců. Proto se používá přeplňování, 

jak objemovými dmychadly, tak turbokompresory, často s chladiči stlačeného vzduchu. 

 Účinnost motoru charakterizuje dokonalost přeměny tepelné energie v mechanickou 

práci. Celková tepelná účinnost motoru je dána vztahem: 

   
   

   
 

c (kg/kWhod) měrná spotřeba 

H (kcal/kg) výhřevnost paliva 

 

Při spotřebě 200 g/kWhod a výhřevnosti paliva 10 000 kcal/kg vychází celková tepelná účinnost 

motoru 43%. Tím se přibližuje již horní mezi účinnosti tepelných strojů. 

Kliková skříň s ložisky 
Kliková skříň s ložisky tvoří nosnou část motoru. Je v ní uložen klikový hřídel a olejové 

čerpadlo. V klikové skříni vedou mazací kanály. Ke klikové skříni je připojena vana motoru (spodní 

víko), přední a zadní víko s hřídelovým těsněním (gufery) a hlava válců. Tvar skříně se liší v závislosti 

na uspořádání motoru. 

U motorů řadových bývá počet válců 2 až 6. Dělící rovina může být umístěna v ose klikového 

hřídele nebo pod osou. Motory s válci do „V“ mívají 2 až 12 válců, stejně jako motory ploché. 

Umístění dělící roviny je názorně vidět na obr. 1 až 4. 

Konstrukční provedení klikové skříně závisí i na zvoleném materiálu a způsobu chlazení. U 

skříní ze šedé litiny bývají válce i skříň jeden odlitek. Tyto skříně se používají u motorů jak pro osobní, 

tak dodávkové automobily. Je-li skříň vyrobena z hliníkové slitiny, musí být kluzná plocha válců 

tvrzená nebo je nutné použít vložené válce, případně suché vložky (obr. 5 až 7). U motorů pro 

nákladní automobily a traktory se nejčastěji používají vložené válce nebo suché vložky. 

Pro klikové hřídele se používají kluzná ložiska. Jedná se o dělená tenkostěnná ocelová ložiska 

s kluznou slitinou Pro vznětové motory olovnatý bronz). Klikové hřídele s jedním zalomením se 

v dnešní době často vyrábí jako dělené, potom jsou ložiska nedělená. 
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Dělící rovina pod osou klikového hřídele 

Výhoda: větší tuhost 

Nevýhoda: složitější výroba a vyšší hmotnost 

 

  

Obr. 1. Řadové motory, dělící rovina v ose klikového hřídele 

Plocha válce 

Víko ložiska 

Dělící rovina v ose klikového hřídele 

Výhoda: jednodušší výroba 

Nevýhoda: menší tuhost 

 

Obr. 2. Řadové motory, dělící rovina pod osou klikového hřídele 

Spodní víko 
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Obr. 3. Motory s válci do „V“ 

U motorů s válci do „V“ 

může být dělící rovina jak 

v ose klikového hřídele 

(levá polovina obrázku), 

tak pod osou klikového 

hřídele (pravá polovina 

obrázku). 

U těchto motorů bývá 

počet válců 2 ÷ 12. 

Obr. 4. Dělící rovina u plochých motorů 

Obr. 5. Válec bez vložky, kapalinové chlazení 

Vodní prostor 
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Klikové ústrojí 
Klikové ústrojí se skládá z klikového hřídele, ojnice, pístů s příslušenstvím (pístní kroužky, 

pístní čep…) a setrvačníku. Do této skupiny patří i náhon pomocných a vyvažovacích hřídelů. 

Tvar klikového hřídele záleží na uspořádání motoru (řadový, „V“ nebo plochý motor) a pořadí 

zapalování. Rozteč válců a tím i hlavních ložisek je dána průměrem válce „D“ a vlastní konstrukcí 

klikové skříně. Rozteč válců: 

1,2 D  pro motory bez vložek válců 

min 1,27 D u mokrých vložek 

Průměr hlavních čepů bývá asi 0,65 D a průměr ojničních čepů bývá o něco menší. 

U nejčastěji vyráběného motoru – řadového čtyřválce, pro zajištění pravidelného pracovního 

chodu, musí kliky po sobě pracujících válců být pootočeny o 180°. Při pořadí práce válců 1,3,4,2 má 

hřídel tvar jak vidíte na obr. 8. Hřídel má většinou pět hlavních ložisek. Provedení se třemi hlavními 

ložisky se již používá velmi zřídka pro menší tuhost hřídele. 

  

Obr. 6. Suchá vložka – kvalitní, ale 
nákladná (kapalinové chlazení) 

Obr. 7. Mokrá vložka s pryžovým těsněním, 
kapalinové chlazení 
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Na předním konci hřídele bývá umístěno kolo náhonu rozvodu a na druhém konci setrvačník, 

pouze výjimečně bývá hnané kolo rozvodu umístěno u setrvačníku. V hřídeli musí být vyvrtány otvory 

pro přívod mazacího oleje k ojničním čepům. Na ramenech bývají umístěna protizávaží (nakreslena 

čárkovaně). Protizávaží bývají předkována, předlita nebo přišroubována. Hřídel s protizávažími musí 

být staticky i dynamicky vyvážený. Hlavní i ojniční čepy musí být kaleny a přechody čepů do ramen 

musí být zaobleny a opracovány bez vrubů. Polotovarem pro výrobu klikových hřídelů jsou buď 

výkovky z legované oceli, nebo odlitky z ušlechtilé litiny. 

U řadových dvouválců bývají kliky natočeny při pravidelném pořadí pracovních zdvihů o 360° 

nebo o 180°. Při natočení o 360° má motor vyvážení jako jednoválec, při natočení o 180° je vyvážení 

lepší (pracovní zdvihy jsou po 180° a 540°). Řadové tříválce mají kliky natočeny o 240°, pětiválce o 

144° a šestiválce o 120°. 

U klikových hřídelů motorů vidlicových („V“ motory) bývají na jednom zalomení uloženy dvě 

ojnice (obr. 9). Úhel rozevření se volí tak, aby zápaly byly rovnoměrně rozděleny, ale není to pravidlo. 

U dvouválce nelze dosáhnout rovnoměrného pořadí zápalů. 

  

Obr. 8. Tvar klikového hřídele řadového čtyřválce 

Obr. 9. Klikový hřídel vidlicového motoru 
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Pro dosažení pravidelných zážehů se úhel rozevření musí měnit s počtem válců motoru. 

Čtyřválcový motor do „V“ má pravidelné zážehy při úhlu rozevření 180°, šestiválcový motor při úhlu 

120°a osmiválcový při úhlu 90°. 

Ploché motory mají úhel rozevření válců vždy 180°, ale na rozdíl od motorů vidlicových 

klikové hřídele mají stejný počet zalomení jako je počet válců motoru. Počet zalomení klikového 

hřídele je tedy stejný jako u motorů řadových. U plochých motorů je kladen důraz na dosažení malé 

stavební délky, proto tyto motory mívají užší hlavní i ojniční ložiska i ramena klikového hřídele. 

Ploché čtyřválcové motory montuje do svých aut například Subaru a ploché šestiválcové motory 

Porsche. Porovnání tvaru klikového hřídele u čtyřválcového „V“ motoru s úhlem rozevření 180° a 

čtyřválcového plochého motoru (také s úhlem rozevření 180°) je na obr. 10. 

 

 
 

Obr. 10. Klikové hřídele čtyřválcového "V" motoru a plochého motoru 

Ojnice 

Ojnice spojuje přes pístní čep píst s klikovým hřídelem. Je součástí klikového mechanizmu, 

který převádí přímočarý pohyb pístu na rotační pohyb klikového hřídele. Ojnice musí přenášet 

tlakové síly (plyny hořící směsi tlačí na píst) a síly od setrvačných sil posuvných hmot. K posuvným 

hmotám patří hmota pístu s pístními kroužky, pístního čepu, horního oka ojnice a 0,5 až 0,75 hmoty 

dříku ojnice (některá literatura udává ¾ hmoty ojnice). 

Ve většině případů je ojnice konstruována jako dělená a to buď kolmo na osu, nebo šikmo 

dělená. Obvyklé tvary ojnice se základním názvoslovím jsou uvedeny na obr. 11 a 12. V horním i 

spodním oku ojnice jsou uložena kluzná ložiska. V horním oku je ložisko jednodílné, ve spodním oku 

je v případě dělené ojnice ložisko dvoudílné. 

Polotovar pro výrobu ojnice je nejčastěji výkovek z ušlechtilé oceli. Šrouby spojující víko 

ojnice se samotnou ojnicí musí být vyrobeny z velmi kvalitního matriálu a dotaženy předepsaným 

utahovacím momentem. 
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Obr. 11. Ojnice dělená kolmo na osu [17] 

 

 
Obr. 12. Ojnice šikmo dělená (umožňuje použít větší průměr čepu klikového hřídele) [17] 

 

Píst 

Píst bývá vyroben jako odlitek nebo výkovek z lehkých slitin. Hlavními požadavky na materiál 

pístu jsou dobré kluzné vlastnosti vzhledem k povrchu válce a tepelná roztažnost co nejbližší tepelné 

roztažnosti válce. Dále by písty měly mít malé opotřebení, dobrou tepelnou vodivost (musí odvádět 

co nejvíce tepla od pracovních plynů do stěn válce) a malou hmotnost. Dno pístu bývá nuceně 

chlazeno ze spodní strany ostřikem oleje. Chlazení je velmi důležité zejména u přeplňovaných 

motorů. Tvar pístu je rozdílný pro zážehové a vznětové motory (obr. 13, 14). U vznětových motorů se 

dále tvar pístu liší dle způsobu vstřikování paliva (přímý a nepřímý vstřik paliva) a kompresního 

prostoru. 

HORNÍ OKO 

DŘÍK SPODNÍ OKO VÍKO OJNICE 
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Obr. 14. Píst zážehového motoru [16] 

 

Obr. 13. Píst vznětového motoru, převzato z [16] 

 

 

Pístní kroužky jsou umístěny převážně v horní části pístu. Jsou to kovové, samočinně pružící, 

rozříznuté kroužky (obr. 15). Nejčastěji bývají tři, dva kroužky těsnící a jeden stírací. Těsnící pístní 

kroužky zamezují pronikání plynů z pracovního prostoru do prostoru skříně. Stírací kroužky zamezují 

pronikání oleje z klikové skříně do pracovního prostoru, musí však propustit nepatrné množství oleje, 

které je potřebné pro mazání kluzné plochy válců. Jsou vyrobeny obvykle z perlitické šedé litiny, 

někdy bývají tvrdě chromovány. Mimo funkce těsnící a stírací odvádí pístní kroužky teplo z pístu do 

válce. 

Pístní čep je umístěn v pístu pod pístními kroužky. Jedná se o velmi namáhanou součástku, 

proto se vyrábí z cementační legované oceli a musí být velmi přesně obroben (doporučená úchylka 

vnějšího průměru je h4). Kvůli úspoře hmotnosti bývá dutý (omezení setrvačných sil hmot 

posuvných). Obrázek pístu s pístními kroužky i pístním čepem je umístěn v obrazové příloze. 

Obr. 15. Pístní kroužky [14] 
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Setrvačník 

Setrvačník bývá připevněn na přírubu, která je na konci klikového hřídele. Obvykle má za 

tepla nalisovaný věnec s ozubením pro startér (obr. 16). Jeho čelní plocha je často dosedací plochou 

pro kotouč spojky, pokud má vozidlo jednospojkovou převodovku. V tomto případě musí být 

setrvačník pro dosažení příznivých třecích vlastností vyroben z kvalitní perlitické litiny. Jeho úkolem je 

při malých otáčkách udržet rovnoměrný chod motoru. Čím má motor méně válců, tím jsou požadavky 

na setrvačník vyšší. Reálné zobrazení setrvačníku je v obrazové příloze. 

 

Obr. 16. Setrvačník s věncem 

 

Rozvod motoru 

K rozvodu se počítají zařízení, která ovládají vstup a výstup pracovních látek z válce motoru. 

Známe tři druhy rozvodů: ventilový, šoupátkový a pístový. Nejpoužívanějším druhem rozvodu je 

ventilový mechanický rozvod. Druhy ventilových rozvodů se liší podle uspořádání a umístění 

jednotlivých částí rozvodu. 

Druhy ventilových rozvodů: 

 S ventily po straně válce SV 

 S jedním ventilem po straně válce a s druhým v hlavě - F hlava 

 S ventily v hlavě válců a vačkovým hřídelem v klikové skříni OHV 

o Jeden vačkový hřídel 

o Dva vačkové hřídele 

 S ventily v hlavě válců a vačkovým hřídelem na hlavě válců OHC 

o Jeden vačkový hřídel 

o Dva vačkové hřídele 

U rozvodu OHC může vačkový hřídel ovládat ventily přímo nebo pomocí vahadel. Schematické 

znázornění jednotlivých typů ventilových rozvodů je na obr. 17. 
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Obr. 17. Ventilové rozvody [18] 

Dříve se nejčastěji používal jeden sací a jeden výfukový ventil. V současnosti existují 

konstrukce se třemi (dva sací ventily a jeden výfukový) a čtyřmi ventily (dva sací a dva výfukové 

ventily). Výjimečně se můžeme setkat s motory, které mají tři ventily pro jednu funkci (VW a 

Maseratti). 

Časování rozvodu 

Sací ventil se musí otevřít již před počátkem sacího zdvihu, aby při počátku sání byl již 

pootevřen (nesmí způsobit podtlak). Podobně se musí zavírat až po konci sání, aby se využilo 

kinetické energie proudícího vzduchu při sání k lepšímu naplnění válce. Počátek i konec otevírání 

sacích ventilů je závislý i na délce sacího potrubí. Podobné zásady platí i pro časování výfukového 

ventilu. To znamená, že ke konci výfukového zdvihu u horní úvratě jsou současně otevřeny jak sací, 

tak výfukové ventily (překrytí ventilů). Překrytí ventilů je znázorněno v kruhovém diagramu časování 

rozvodu (obr. 18). 

Rozvod SV   

Rozvod s F hlavou Rozvod OHV Rozvod OHC 

Rozvod S-OHC Rozvod D-OHC 
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Obr. 18. Překrytí ventilů v diagramu časování rozvodu 

Pro dobré plnění válců je důležité, aby se ventily co nejrychleji otevřely a uzavřely. To 

znamená, že se kladou vysoké nároky na zrychlení, případně zpomalení ventilu. Otvírání ventilů se 

děje nuceně vačkou, ale zavírání obstarávají ventilové pružiny. Pružiny musí udržet výfukové ventily 

v uzavřené poloze i při podtlaku během sacího zdvihu. Ventilové pružiny musí zaručit, aby ventily 

měly stálý kontakt se zdvihátkem nebo vačkou (neodskočily). Udržují tak požadovaný průběh 

rychlostí a zrychlení zdvihu ventilů. 

Výfukové ventily musí odolávat vysokému teplotnímu namáhání. Je důležité, aby při 

mechanickém a tepelném namáhání nedocházelo k jejich deformaci a oxidaci (sací ventily jsou již 

méně tepelně namáhané). Proto se ventily vyrábí ze žáropevných ocelí (výfukové z více legovaných). 

Nejvíce tepelně namáhané výfukové ventily se vyrábí duté a jsou částečně naplněné sodíkem, který 

se při provozu roztaví a rozvádí teplo do dříku ventilu. U naftových motorů, kde je při vysokém 

kompresním poměru (u komůrky v pístu) minimální mezera mezi horní úvratí pístu a hlavou, je nutné 

kontrolovat, aby se ventily nedostaly do kolize s pístem. 

Vačkový hřídel a vačky 

Otáčky vačkového hřídele jsou vázány na otáčky klikového hřídele. U čtyřdobých motorů má 

vačkový hřídel poloviční otáčky než klikový hřídel. Tento převod je konstrukčně vyřešen pomocí 

ozubených kol, řetězů nebo ozubených řemenů, případně jejich kombinací. Schematické znázornění 

některých pohonů vačkového hřídele je na obr. 19 až 22. 

U rozvodu OHV je osová vzdálenost klikového a vačkového hřídele poměrně malá a proto se 

používají ozubená kola nebo řetězy. 

U rozvodu OHC, kde je velká osová vzdálenost se používají převážně řetězy nebo ozubené 

řemeny. Při požití ozubených kol lze použít tzv. královský hřídel, což jsou dva páry kuželových kol 

spojených hřídelem. U současných motorů se používá automatické vymezování ventilové vůle 

(nejčastěji hydraulické). 

Řetězový i řemenový převod vyžaduje napínací zařízení (přeskočení o jeden, či více zubů 

znamená havárii motoru). 

Vačkové hřídele (obr. 23) se nejčastěji vyrábí z cementační nebo kalitelné oceli zápustkovým 

kováním, někdy mohou být vyrobeny i z kalitelné litiny. 

HÚ horní úvrať 

DÚ dolní úvrať 

SO otevření sacího ventilu 

SZ zavření sacího ventilu 

VO otevření výfukového ventilu 

VZ zavření výfukového ventilu 
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 Obr. 19. Pohon vačkového hřídele karburátorových motorů s rozvody SV, F-hlavou a OHV 

 

Obr. 20. Jeden ze způsobů pohonu vačkového hřídele u motorů s rozvodem OHV se vstřikováním paliva 
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Obr. 21. Pohon vačkového hřídele motoru s rozvodem OHC řetězem nebo řemenem (S-OHC) 

 

Obr. 22. Jeden ze způsobů pohonu dvou vačkových hřídelů u motorů s rozvodem OHC (D-OHC) 
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Obr. 23. Vačkové hřídele [13] 

Hlava válců u motorů s rozvodem OHV a OHC 

Hlava válce tvoří víko válce a současně vytváří část spalovacího prostoru. Přenáší plný 

spalovací tlak plynů a je vysoce tepelně namáhaná (výfukové kanály). Z hlediska konstrukčního řešení 

bývají hlavy válců buď samostatné (pro jeden válec) nebo společné pro 2,3,4 nebo 6 válců. 

Samostatné hlavy se používají u větších motorů pro nákladní vozy (vrtání válců 120÷140mm), 

společné hlavy u motorů s menším vrtáním. 

V hlavách válců jsou umístěny sací a výfukové kanály, vkládaná sedla ventilů, vedení ventilů, 

uložení vačkových hřídelů a vahadel. U hlavy válců musí být konstrukčně vyřešeno proudění chladicí 

kapaliny a mazání ložisek vahadel a vačkových hřídelů. Hlava je konstrukčně nejnáročnější částí 

spalovacího motoru. 

U starších vznětových motorů byly v hlavě umístěny spalovací komůrky. V současné době se 

používá přímý vstřik paliva i u malých vznětových motorů. 

Hlava válců je ke klikové skříni připevněna šrouby, jejichž počet bývá 4÷6 na jeden válec. 

Hlavy válců u větších vznětových motorů se vyrábí z kvalitní šedé litiny. U menších vznětových 

motorů a téměř všech zážehových motorů se hlavy válců vyrábí z hliníkové slitiny. 

Mazání motoru 
Úkolem mazání je oddělovat vzájemně se pohybující součásti vrstvou maziva, která je větší 

než součet drsností obou pohybujících se ploch. Při mazání motoru se využívá hydrodynamického 

mazání. Princip hydrodynamického mazání spočívá ve vytvoření klínové vrstvy mezi oběma třecími 

plochami. V této vrstvě vzniká hydrodynamický tlak, který zabrání kovovému styku třecích ploch. 

Průběh tlaku v klínové mezeře při pohybu skloněné desky je na obr. 24., průběh hydrodynamického 

tlaku „p“ při otáčení čepu v ložisku je znázorněn na obr. 25. Za klidu motoru leží čep přímo na pánvi, 

při rozbíhání motoru čep strhuje olej do klínové spáry a v oleji tak vzniká hydrodynamický tlak. 

Počáteční suché tření se mění v tření polosuché (při malých otáčkách – přibližně 0,3 s-1)a nakonec 

v tření kapalinné. Hydrodynamický tlak je vyšší než tlak mazacího oleje a proto se mazací olej musí 

přivádět do nezatížené části ložiska. 
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Obr. 24. Průběh tlaku v klínové mezeře   Obr. 25. Průběh hydrodynamického tlaku  

Způsoby mazání motoru 

Mazání ostřikovací 

Olej se nabírá lžičkami umístěnými na ojnicích a dále se rozvádí kanály v klikovém hřídeli. 

Dnes se uvedený způsob mazání již nepoužívá. 

Mazání tlakové 

Je nejrozšířenějším způsobem mazání. Všechna důležitá místa se mažou tlakovým olejem 

dodávaným čerpadlem. Tlakové mazání může být ve dvou základních provedeních, buď s mokrou 

skříní, nebo se suchou skříní. Mazání s mokrou skříní má olejové čerpadlo, které dodává olej do 

mazacího systému. Mazání se suchou skříní má dvě nasávací čerpadla, která nasávají olej z přední a 

zadní strany skříně a dodávají ho tlakového čerpadla. Toto řešení se používá u vozidel, která pracují 

ve velkých sklonech nebo u sportovních aut, kde se hladina oleje pohybuje vlivem odstředivých sil 

v zatáčkách a při prudké akceleraci nebo brzdění. 

Do hlavních ložisek se přivádí olej vývrty v klikové skříni. Vývrty v klikové skříni a případně 

v hlavě válců (u motorů s rozvodem OHC) se přivádí olej k ložiskům vačkových hřídelů. Na obr. 26 je 

znázorněn přívod oleje od hlavních ložisek k ojničním ložiskům. 

 

Obr. 26. Přívod oleje od hlavních ložisek k ojničním ložiskům 
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Schéma mazání motoru (mokrá kliková skříň) je na obr. 27. Zubové čerpadlo dodává olej na 

mazací místa. Pomocí přepouštěcího ventilu je omezován maximální tlak oleje, aby nedošlo 

k poškození filtru případně chladiče. Filtr oleje i chladič musí mít obtokový ventil nastavený na 

maximálně dovolený odpor (při ucpání), tím je zaručeno, že se za všech okolností mazací olej dostane 

ke všem mazacím místům. Filtr mívá obvykle výměnné papírové vložky. Chladič oleje může mít dvojí 

provedení. Buď je chlazený vzduchem, potom bývá umístěný u chladiče vody, nebo je v provedení 

výměník olej – voda a potom je umístěný na klikové skříni. 

Schéma mazání motoru (suchá kliková skříň) je na obr. 28. Čerpadlo 1 dodává tlakový olej pro 

mazání motoru. Čerpadla 2 a 3 odsávají olej z klikové skříně. Každé z nich má větší kapacitu než 

čerpadlo 1, protože nasávají směs oleje a vzduchu. Olej dodávají do oddělené nádrže, ze které nasává 

čerpadlo 1. 

 
Obr. 27. Schéma mazání motoru s mokrou klikovou skříní 

 

Obr. 28. Schéma mazání motoru se suchou klikovou skříní 

Olejové čerpadlo 

Jako olejová čerpadla se používají převážně zubová čerpadla, která jsou umístěná pod 

hladinou oleje nebo blízko ní. Sací koš čerpadla musí být umístěn vždy pod hladinou oleje. Čerpadla je 

nutné dimenzovat tak, aby i při dovoleném opotřebení ložisek dodávala tlak alespoň 0,1 MPa. 

Maximální tlak olejových čerpadel bývá přibližně 0,5 MPa a jeho velikost je omezena přepouštěcím 

ventilem. Čerpadla jsou poháněna od klikového nebo vačkového hřídele a to buď ozubenými koly, 
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nebo řetězem. U vysoce namáhaných motorů, zvláště přeplňovaných, se olej používá i k chlazení dna 

pístu ostřikem. 

Palivový systém 
Úkolem palivového systému je připravit směs paliva se vzduchem v optimálním poměru tak, 

aby motor měl co nejnižší spotřebu paliva, co největší výkon a co nejmenší obsah škodlivin ve 

výfukových plynech. Poměr hmotnosti paliva ke hmotnosti vzduchu ve směsi se nazývá směšovací 

poměr. Pro dokonalé spalování benzínu je směšovací poměr 1 : 14,7 a je závislý na zatížení motoru.  

Palivové systémy se liší podle typu motoru. Palivové systémy motorů zážehových mohou být buď 

karburátorové, nebo se vstřikováním paliva. U motorů vznětových se používá v současnosti pouze 

vstřikování paliva a to buď přímé, nebo nepřímé. 

 Palivový systém u zážehových motorů 

Motory karburátorové 

Palivový systém u karburátorových motorů se skládá z nádrže, podávacího (dopravního) 

čerpadla, karburátoru a sacího potrubí. 

Princip karburátoru spočívá v tom, že v difuzoru vlivem rychlosti nasávaného vzduchu a 

podtlaku ve válci při sacím zdvihu se z trysky nasává palivo do proudícího vzduchu. Difuzor je zúžené 

místo, ve kterém nasávaný proud vzduchu zvýší svoji rychlost proudění a tím poklesne tlak. 

Karburátor vždy obsahuje plovákovou komoru, která udržuje konstantní hladinu paliva vzhledem 

k trysce. Z plovákové komory do difuzoru je palivo vedeno tryskou. V sacím potrubí pak dochází 

k rozptýlení a odpaření paliva. Průtok vzduchu karburátorem a tím i množství dodávané směsi je 

řízeno škrticí klapkou, kterou ovládá řidič automobilu přes pedál. 

Karburátor má různé systémy pro volnoběh, částečné a plné zatížení a akcelerační pumpičku 

pro zvýšení dodávky paliva při náhlé akceleraci. Existují tři základní typy karburátorů a to horizontální, 

vertikální a spádový. Princip spádového karburátoru je na obr. 29. Ústí trysky je o rozměr „a“ výš, než 

je hladina paliva v plovákové komoře. Když dojde k poklesu hladiny paliva, dojde k otevření jehlového 

ventilu a tím i přívodu paliva do plovákové komory. 

Podávací čerpadlo bývá membránové a je ovládané vačkou. 

Systém tvorby palivové směsi pomocí karburátoru je mechanicky složitý a nesplňuje dnešní 

požadavky na přesnou regulaci. U karburátorových motorů již nelze dosáhnout snižování spotřeby 

pohonných hmot a obsahu škodlivin ve výfukových plynech. Konstrukce karburátoru dosáhla svého 

technického vrcholu a jeho další zlepšování nemá smysl. Proto byly vyvinuty elektronicky řízené 

systémy vstřikování paliva u benzinových motorů. 

Motory se vstřikováním paliva 

 Vstřikovací systémy benzínových motorů pracují s menšími tlaky, než motory vznětové. 

Vstřikovací systémy zážehových motorů se dají rozdělit do tří skupin: 

 Vstřikování do sacího potrubí  - nepřímé jednobodové 

 Vstřikování do sacích kanálů - nepřímé vícebodové 

 Vstřikování do spalovacího prostoru  - přímé vícebodové 
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Obr. 29. Princip spádového karburátoru 

U vstřikovacích systémů dodává čerpadlo palivo do zásobníku, kde je udržován konstantní 

přetlak. Vstřikovací ventil palivo ze zásobníku vstřikuje do nasávaného vzduchu. Otevírání ventilu je 

řízeno elektronicky mikroprocesorem. Mikroprocesor vyhodnocuje signály ze snímačů umístěných na 

motoru a na základě těchto hodnot otevírá vstřikovací ventily, nastavuje škrticí klapku a řídí 

zapalování. Běžně se snímají následující hodnoty: množství nasávaného vzduchu, natočení škrticí 

klapky, otáčky motoru, teplota motoru, složení výfukových plynů (λ sondou) a poloha vačkového 

hřídele. 

Při nepřímém jednobodovém vstřikování se palivo vstřikuje do sacího potrubí během sacího 

zdvihu. Děje se tak pod malým tlakem (kolem 1 MPa). Palivo se vstřikuje běžně pomocí jedné trysky. 

U nepřímého vícebodového vstřikování je palivo vstřikováno do sacích kanálů před ventily. Po 

otevření ventilu strhává proud nasávaného vzduchu palivo, které se v průběhu sání dobře promísí se 

vzduchem. Pro maloobjemové motory však byl vyvinut i systém vstřikování paliva pomocí dvou 

samostatných trysek pro každý válec (obr. 30).  Dochází tak ke zvýšení účinnosti odpaření a snížení 

velikosti kapiček paliva ve válci. Tím se zvýší i účinnost spalování a je tak dosaženo dalšího snížení 

spotřeby paliva. 

Při přímém vstřiku se palivo vstřikuje do prostoru válce. Vstřikování se děje pod větším tlakem (až 

12 MPa). Při částečném zatížení motoru (což je nejčastější případ) se palivo vstřikuje při kompresním 

zdvihu do prostoru poblíž zapalovací svíčky, kde se zapálí. V ostatním prostoru válce je velmi chudá 

směs (vrstvené složení směsi). Tím se dosáhne menší spotřeby paliva. Při velkém zatížení je palivo 

vstřikováno během sacího zdvihu, aby se dosáhlo lepšího promísení směsi a tak i plného výkonu. 

Systém přímého vícebodového vstřikování je technicky náročný, ale s jeho pomocí se dosahují 
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nejlepší výsledky, což je nízká spotřeba paliva i nízký obsah škodlivin ve výfukových plynech. Škrticí 

klapka v sacím potrubí se neovládá přímo pedálem, ale elektronicky. Sací soustavy prodělávají 

v poslední době také bouřlivý vývoj. Příklad třístupňové sací soustavy zážehového motoru je na 

obr. 31.  

 

            

     
 Obr. 30.  Vstřikování paliva pomocí dvou samostatných trysek pro každý válec (vozy Nissan) [15] 

 

Palivový systém motorů vznětových 

Podle způsobu vstřikování paliva se vznětové motory rozdělují na motory s nepřímým 

vstřikem (komůrkové) a motory s přímým vstřikem paliva. 

U prvních vznětových motorů bylo palivo dodáváno do válců ve směsi se stlačeným 

vzduchem. Jeho dodávku zajišťoval několikastupňový vysokotlaký kompresor s tlakem asi 7 MPa. Tyto 

motory nemohly být použity pro pohon motorových vozidel, ale pracovaly jako stacionární nebo 

lodní motory. Teprve kolem roku 1930 byla vyvinuta pístová vstřikovací čerpadla, která dodávala a 

současně regulovala množství paliva vstřikovaného do válců. Spalovací prostor byl tvořen z části 

komůrkou, z části samotným válcem. Hlavní kompresní prostor je ve válci, palivo se však vstřikuje do 

vedlejšího kompresního prostoru (komůrky) v hlavě válce. Komůrkové motory byly nahrazovány 

nejprve v nákladních vozech a traktorech motory s přímým vstřikem paliva (asi v padesátých letech 

20. století). U motorů pro osobní automobily k této změně dochází až počátkem devadesátých let. 

Důvodem pro pozdější zavedení přímého vstřikování paliva u motorů pro osobní automobily byl 

přibližně dvojnásobný počet otáček těchto motorů oproti motorům pro nákladní automobily. Mohly 

proto přejít na přímý vstřik paliva až po radikálním zvýšení vstřikovacích tlaků (nad 20 MPa), což 

umožnilo snížení prodlevy vznícení. Systémy Common Rail v dnešní době pracují s tlaky 220 až 

240 MPa. 

 

Vstřikovací 

trysky 
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Obr. 31.  Třístupňová sací soustava vozů Citroen, převzato z [15] 

1 škrticí klapky motoru 

2 rezonanční prostor nízkých otáček 

3 klapka mezilehlé oblasti 

4 klapky pro přechod mezi nízkými a vysokými otáčkami 

Systém se vstřikovacími čerpadly  

Systém se vstřikovacími čerpadly sestává z podávacího čerpadla, filtru, vstřikovacího 

čerpadla, regulátoru otáček a dávky a nakonec ze vstřikovací trysky. Každý válec motoru má vlastní 

vstřikovací čerpadlo. 

Podávací čerpadlo bývá membránové a je spojeno s hrubým filtrem paliva. Palivo je přes 

jemný filtr dopravováno ke vstřikovacímu čerpadlu. S rostoucími vstřikovacími tlaky rostou i nároky 

na filtrační zařízení. Filtry mají výměnné vložky s velkým povrchem. 

Vstřikovací čerpadla jsou výhradně pístová. Písty jsou ovládány vačkami. Původní provedení 

vstřikovacích čerpadel pro tlaky asi 20 MPa bylo řadové s mechanickou regulací dávky i otáček. Nyní 

se z důvodu menších nároků na prostor (zejména u osobních automobilů) prosazují čerpadla rotační. 

Ta však mají vyšší nároky na kvalitu materiálu a tepelné zpracování. Od vstřikovacích čerpadel ke 

vstřikovačům je palivo dopravováno vysokotlakým potrubím. Do pracovního prostoru motoru ústí 

vstřikovací tryska. Vstřikovací trysky pro přímý vstřik paliva jsou otvorové a to buď jedootvorové 

nebo víceotvorové. U motorů s nepřímým vstřikováním tlakem 8 až 15 MPa se používaly trysky 

čepové (dnes se již nepoužívají). U klasického provedení se trysky otvíraly tlakem paliva a uzavíraly 

pružinou. U moderních systémů jsou trysky ovládány elektronicky.  Schéma palivové soustavy se 
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vstřikovacími čerpadly je na obr. 32. Podrobnější znázornění s jednotlivými tlaky v systému je 

v obrazové příloze. 

U systému čerpadlo – tryska (původně byl vyvinutý pro nákladní automobily) je čerpadlo 

s tryskou v jednom tělese umístěno v hlavě válců v bezprostřední blízkosti sacího ventilu a ovládá se 

vačkovým hřídelem motoru (obr. 33). Tento systém se také někdy nazývá sdružený vstřikovací systém 

(UIS). 

 
Obr. 32. Schéma palivové soustavy systému čerpadlo – tryska, převzato z [15] 

 

Obr. 33. Systém čerpadlo - tryska, převzato z [15] 

1  palivová nádrž 

2 dopravní čerpadlo s hrubým 

čističem 

3 jemný čistič 

4 spalovací prostor motoru 

5 vstřikovač (tryska) 

6 vstřikovací čerpadla ovládaná 

vačkou 

Odpadní potrubí je značeno 

čárkovaně. 
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Systém Common Rail 

Common Rail je celosvětově nejrozšířenější systém přímého vysokotlakého vstřikování nafty 

u vznětových motorů. Je obdobný nejlepším systémům pro přímé vstřikování benzínu, ale používá 

mnohem vyšší tlaky (200 až 240 MPa). Palivo vstříknuté pod vysokým tlakem do válce vytváří lepší 

směs pro hoření. Tím je docíleno vyšší účinnosti motoru a současně dochází ke snížení spotřeby 

paliva. 

U tohoto systému vysokotlaké čerpadlo udržuje tlak v masivním palivovém potrubí, které 

tvoří zásobník stlačené nafty. Tlak paliva je vytvořen tedy nezávisle na jednotlivých vstřicích do válců. 

Ze zásobníku vedou krátké trubky ke vstřikovačům, které jsou elektromagneticky nebo 

piezoelektricky ovládané. Celý proces vstřiku paliva je řízen elektronickou řídící jednotkou na základě 

hodnot vyslaných jednotlivými čidly umístěnými na motoru a v závislosti na zatížení motoru. 

Schematické znázornění systému Common Rail je na obr. 34. 

Systém se stále zdokonaluje, v posledních generacích vstřikovače pracují s převodovými písty, 

které zesilují systémový tlak ve vysokotlakém zásobníku. Řídicí systém tak může pracovat s nižším 

tlakem, který je snadněji ovladatelný a požadovaný maximální tlak se vytváří až ve vstřikovači. 

Systémy pracují s vícenásobným vstřikem. Vstřik pro jeden spalovací cyklus se skládá z  předstřiku 

(velmi malé množství paliva), který má za úkol prohřát spalovací prostor, hlavního vstřiku a dostřiku, 

kterým se stanoví konečné množství paliva v jednom válci. Touto regulací je docíleno nižší emise 

výfukových plynů a vyššího výkonu při nižší spotřebě paliva. Díky tomu jsou naftové motory stále 

oblíbenější a to i u osobních automobilů. V Evropě je každý třetí prodaný automobil poháněný 

vznětovým motorem s přeplňováním turbodmychadlem. Důvodem je jistě i nižší spotřeba paliva a 

vyšší krouticí moment i při nižších otáčkách. 

 

Chladicí systém 
V pracovním prostoru válce spalovacího motoru vznikají při pracovním oběhu teploty až 

2000 °C. Stěna válce má však přípustnou teplotu asi 250 °C (ta je daná teplotou rozkladu oleje). 

Nejvhodnější teplota válců se pohybuje v rozmezí 170 až 190 °C a tuto teplotu je nutné udržovat 

chlazením motoru, čímž dokážeme odvést až 30% vyvinutého tepla. 

Spalovací motory můžeme chladit buď vzduchem, nebo kapalinou. Vzduchové chlazení má 

oproti kapalinovému menší tepelnou setrvačnost. Účelem chlazení je v obou případech udržovat 

teplotu motoru v optimálních mezích. Při vzduchovém chlazení jsou hlava motoru, válec a někdy i 

další díly opatřeny žebrováním (válec vzduchem chlazeného motoru je na obr. 35). Tím se dosáhne 

zvětšení povrchu, který je ve styku se vzduchem. Jedná se ochlazení přímé. Chlazení vzduchem může 

být náporové (není řešena výměna chladicího vzduchu) nebo nucené. Nucené chlazení se dále dělí 

podle toho, jak je vzduch veden motorem, na chlazení přetlakové, podtlakové a ejektorové. 

Dále budeme uvažovat pouze chlazení kapalinou. Při kapalinovém chlazení je nutné udržet 

mazací schopnost oleje. Je potřeba chladit prostor válců, hlavy válců, někdy olej, turbodmychadlo a 

recirkulované výfukové plyny. Jak již bylo řečeno, u kapalinového chlazení mají motory dvojité stěny 

válců a v hlavách válců jsou dutiny, ve kterých proudí chladicí kapalina. Kapalinové chlazení může být 

samočinné (dnes se již nepoužívá) nebo nucené. 
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Obr. 34. Systém Common Rail – převzato z WIKIPEDIA/COMMONS/ 

Chladicí systém nuceného kapalinového chlazení se skládá z: 

 Chladiče 

 Ventilátoru 

 Termostatu 

 Vodního čerpadla 

Někdy se používá i clona chladiče. Chladič mívá často přetlakový uzávěr hrdla (při přetlaku 0,05 MPa 

se zvýší teplota varu asi na 110°C) a tím se docílí vyšší účinnosti chlazení. 

Chladicí systém pracuje tak, že vodní čerpadlo nasává chladicí kapalinu ze spodní části 

chladiče a dodává ji do klikové skříně. Odtud kapalina proudí hlavou válců přes termostat do horní 

Ventil regulující 

tlak 
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části chladiče. Chladicí kapalina se může z klikové skříně odebírat také ke chlazení dalších míst (oleje 

apod.).  Vodní čerpadlo je poháněno řemenovým převodem. Schéma vodního chlazení je na obr. 36. 

 

Obr. 35.  Žebrování u vzduchem chlazeného motoru [19] 

 

Sací a výfukový systém 
Sací systém obsahuje: 

 Filtr vzduchu, který může být mokrý nebo suchý s výměnnými vložkami. 

 Sací potrubí (u benzinových motorů může mít měnitelnou délku pro zlepšení plnění motoru) 

 Měření množství procházejícího vzduchu (u přeplňovaných motorů) 

Obr. 36. Schéma vodního chlazení 
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 Přimísení výfukových plynů (u naftových motorů pro snížení exhalací oxidů dusíku ve 

výfukových plynech) 

Výfukový systém se liší podle toho, zda se jedná o zážehové nebo vznětové motory. 

Výfukový systém zážehových motorů obsahuje: 

 Výfukové potrubí 

 Katalyzátor 

 Tlumič hluku 

Výfukový systém vznětových motorů obsahuje: 

 Výfukové potrubí 

 Katalyzátor 

 Filtr pevných částic 

 Tlumič hluku 

Katalyzátor 

Vývoj ekologických předpisů, které limitují množství škodlivých látek znečisťujících ovzduší, 

nutí výrobce spalovacích motorů ke hledání stále nových technických řešení. Diagram vývoje 

emisních předpisů a tím i směr motivace pro výrobce spalovacích motorů naleznete v obrazové 

příloze. 

Je nemožné nalézt složení palivové směsi, která by zaručovala vysoký výkon, ale při jejím 

spalování by nevznikaly škodliviny. Pravděpodobně nejúčinnějším a nejznámějším opatřením ke 

snížení škodlivin ve výfukových plynech je třícestný řízený katalyzátor. Je to zařízení, které snižuje 

množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že usnadňuje chemické reakce látek v těchto plynech 

obsažených. Tento katalyzátor se používá u zážehových motorů, byly vyvinuty ovšem i katalyzátory 

pro motory vznětové. Pro vznětové motory je katalyzátor doplněn filtrem pevných částic. 

Princip práce katalyzátoru spočívá v tom, na nosiči, který má jemnou strukturu s velkým 

povrchem je nanesena tenká katalytická vrstva (například platina a rhodium), která při provozní 

teplotě umožní oxidaci CO a HC na  CO2 a H2O a redukci NOX na N2. Tato vrstva tedy ovlivňuje průběh 

reakce, ale sama se jí nezúčastňuje. Optimální pracovní teplota uvnitř katalyzátoru je asi 300 až 

700 °C. Při vyšších teplotách může dojít k poškození katalyzátoru (proto je nutné zabránit hoření 

nespálení směsi uvnitř katalyzátoru). Katalyzátor je doplněn λ sondou, která je umístěna za motorem 

a sleduje proces spalování směsi (snímá obsah kyslíku ve výfukových plynech před katalyzátorem). 

Výfukový systém je zobrazen na obr. 37. 
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Princip práce spalovacích motorů 
Možný maximální výkon motoru závisí na tom, jaké množství vzduchu se podaří dostat do 

spalovacího prostoru. Palivo je dodáváno dle potřeby v závislosti na množství vzduchu. Jeden 

kilogram paliva (benzinu nebo nafty) má energii 11,6 až 12 kWh. Ke spálení jednoho kilogramu paliva 

je třeba podle chemického složení (benzin, nafta) přibližně 12 m3 vzduchu při atmosférickém tlaku. 

Kolik se z těchto 11,6 ÷ 12 kWh využije pro užitečnou práci a kolik se ztratí, záleží na účinnosti 

motoru. Z teorie spalovacích motorů vyplývá, že zásadní vliv na účinnost má kompresní poměr. 

Spalovací motory dělíme na zážehové a vznětové. U zážehových motorů se směs vzduchu a 

paliva zapaluje jiskrou. Palivo musí mít tedy odolnost proti samovznícení, ta se vyjadřuje oktanovým 

číslem (OČ). Oktanové číslo je procentní poměr izooktanu (OČ=100) ve směsi s n-heptanem (OČ=0), 

při kterém nastává ve zkušebním motoru samovznícení. 

U motorů vznětových se naopak požaduje schopnost okamžitého samovznícení. Tato 

schopnost se vyjadřuje cetanovým číslem (označuje se CČ nebo CN). Toto číslo udává procentní 

obsah cetanu (n-hexadekanu) ve směsi s alfametylnaftalenem ve zkušebním motoru. Cetanové číslo 

100 odpovídá čistému cetanu. 

Palivo, které má oktanové číslo OČ=0, má cetanové číslo 62,5. Benziny mají OČ 95÷98, kvalitní 

nafta má CN 55. Protože hodnoty cetanového čísla pohonných látek mají vliv na znečišťování 

životního prostředí, jsou minimální hodnoty cetanového čísla předepisovány právními předpisy. Dle 

Obr. 37. Výfukový systém – obrázek převzat z [15] 

1 příruba 

2 λ sonda 

3 třícestný katalyzátor 

4 chemická činnost katalyzátoru 

5 expanzní komora prvního tlumiče 

6 dvojitý plášť s izolační vrstvou 

7 tlumící prvky zadního tlumiče 

8 dvojitý plášť s izolační vrstvou 

9 vyústění výfuku 
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platné legislativy se na území států EU smí používat nafta pro vznětové motory s minimálním 

cetanovým číslem 51. 

Pracovní diagramy motoru 
Pracovní digramy se liší podle toho, zda jde o motor pracující při atmosférickém tlaku nebo o 

motor přeplňovaný.  

Pracovní diagram motoru s atmosférickým sáním  

 

 

Pracovní diagram přeplňovaného motoru 

 Pracovní diagram přeplňovaného motoru je na obr. 39. Sání i výfuk u tohoto typu motoru 

probíhá při tlacích vyšších než je tlak atmosférický. Zvýšení plnících tlaků znamená také vyšší tlaky ve 

spalovacím prostoru. Přeplňování motoru přináší i nepříjemné důsledky, k nim patří větší namáhání 

součástí motoru (klikový hřídel, ložiska, píst) a vysoké teploty výfukových plynů na výstupu z motoru. 

  

  
     

  
 

P tlak 

V  objem 

VK kompresní objem 

VZ zdvihový objem 

HÚ horní úvrať 

DÚ dolní úvrať 

ε kompresní poměr 

  

 
Obr. 38.  Motor s atmosférickým sáním - pracovní diagram 
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Z diagramů je zřejmé, že u přeplňovaného motoru je větší podíl kladné práce. Proto má přeplňovaný 

motor větší účinnost a současně i menší spotřebu paliva. 

Převodové ústrojí 
Na obr. 40 je charakteristika spalovacího motoru, je to závislost výkonu a krouticího 

momentu na otáčkách motoru. Jak nám charakteristika ukazuje, výkon i krouticí moment nabývají 

použitelných hodnot až od určitých otáček (800 ÷ 1000 min-1). Od těchto otáček má krouticí moment 

až do maxima výkonu téměř konstantní hodnotu. Pro konstrukci vozidel z toho vyplývají dvě nutnosti: 

1. Vozidlo musí být vybaveno spojkou, která dovolí prokluz až do otáček, kdy má motor 

dostatečný výkon. Tato spojka může být třecí nebo hydrodynamická. 

2. Vozidlo musí být vybaveno převodovkou, která umožní přiměřeně zvýšit krouticí 

moment na výstupu z převodovky (u osobních automobilů asi čtyřikrát, u nákladních 

až osmkrát). 

Vzhledem k tomu, že otáčky na výstupu převodovky jsou stále příliš vysoké, je nutné zařadit 

stálý převod na hnací nápravu. Tento převod bývá konstrukčně řešen u osobních automobilů čelním 

nebo kuželovým soukolím a u nákladních automobilů kuželovým soukolím, případně dvoustupňovým 

kuželovým soukolím a planetovým převodem. 

Obr. 39.  Přeplňovaný motor - pracovní diagram 
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Spojka 
Spojka má za úkol spolehlivě přenést krouticí moment motoru na převodovku. Umožňuje 

také dočasné vyřazení motoru ze záběru a jeho pozvolné zařazování zpět do záběru. Spojka většinou 

bývá třecí lamelová nebo hydrodynamická. 

Třecí lamelová spojka 

Lamelová spojka může být konstrukčně provedena jako jednolamelová nebo vícelamelová 

(některé nákladní automobily mají spojku dvoulamelovou a u motocyklů bývá vícelamelová). Lamela 

spojky je posuvně uložena na hnacím hřídeli převodovky a přítlačný kotouč je posuvně uložen 

v setrvačníku. V zapnutém stavu (obr. 41) pružiny přitlačují přes přítlačný kotouč lamelu k setrvačníku 

a tím dochází k přenosu krouticího momentu. Při pohybu vypínací páčky ve směru šipky se přítlačný 

kotouč oddálí od lamely a spojka se rozepne. 

 

Obr. 41. Schéma lamelové spojky 

Obr. 40.  Charakteristika spalovacího motoru 
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Hydrodynamická spojka 

Hydrodynamické spojky využívají pro přenos krouticího momentu hydrodynamický účinek 

kapaliny (oleje) v lopatkových kolech. Kapalina obíhá z čerpadlového kola do turbínového kola a 

naopak. Mezi oběma koly není pevná mechanická vazba. Při rozběhu se motor a čerpadlové kolo 

otáčí a vozidlo s turbínovým kolem stojí. Olej se odstředivou silou tlačí k vnějšímu průměru a 

s pomocí lopatek s sebou unáší turbínové kolo a tím se vozidlo rozjíždí. Schematické znázornění 

hydrodynamické spojky je na obr. 42. Spojka nemá žádný reakční člen, a proto jsou si oba momenty 

(čerpadlového i turbínového kola) rovny Mč = Mt.  Aby spojka byla schopna přenášet krouticí moment, 

musí mít určitý prokluz, který však znamená ztráty. Tento pokles v pracovní oblasti činí přibližně 2%. 

 

Obr. 42. Schéma hydrodynamické spojky 

Hydrodynamický měnič 

U některých automobilů vybavených automatickou (samočinnou) převodovkou se klasická 

spojka nahrazuje hydrodynamickým měničem. Jedná se v podstatě o hydrodynamickou spojku, která 

je doplněna o reakční člen. Hydrodynamický měnič se tedy skládá z čerpadlového a turbínového kola 

a reakčního členu (statoru) a jeho schematické znázornění je na obr. 43. Reakční člen pomáhá 

usměrňovat tok kapaliny z turbínového do čerpadlového kola. Obrázek skutečného 

hydrodynamického měniče naleznete v obrazové příloze. 

Když se vozidlo rozjíždí a otáčky turbínového kola jsou nízké, potom je reakční člen 

volnoběžkou zablokován. Poměr momentu turbínového kola k momentu čerpadlového kola je větší 

než 1 (bývá v rozmezí 2 ÷ 2,5). 

 
  

  

   

V tomto režimu má hydrodynamický měnič nízkou účinnost a proto je tento režim nevhodný 

pro trvalý provoz. Se stoupajícími otáčkami turbínového kola se volnoběžka uvolní a měnič pracuje 
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jako hydrodynamická spojka, ale s větším prokluzem (asi 5%). V některých případech mají 

hydrodynamické měniče více reakčních členů a k jejich uvolňování dochází postupně. Z důvodu 

většího prokluzu se někdy používá blokování měniče lamelovou spojkou, když je v činnosti spojkový 

režim. 

Hydrodynamický měnič zaručuje pružné spojení motoru s převodovkou. První automatické 

převodovky s hydrodynamickým měničem byly vyrobeny již v padesátých letech minulého století. 

Oproti klasickým převodovkám však vzrostla u těchto vozidel spotřeba (asi o 15%). 

 

Obr. 43. Schéma hydrodynamického měniče 

Převodovka 
Převodovka slouží ke změně otáček mezi motorem a hnanou nápravou tak, aby motor mohl 

pracovat v optimálním rozmezí otáček bez ohledu na rychlost vozidla. Při jízdě stálou rychlostí po 

rovině musí vozidlo překovávat jen odpory valení a odpor vzduchu. Vozidlo však musí mít rezervy pro 

zvýšené valivé odpory (písek, hlína), pro jízdu do kopce a pro zrychlení vozidla. Převodovka má za 

úkol umožnit i couvání vozidla. Tyto požadavky nám dávají rozsah převodů. U osobních automobilů je 

to přibližně 5 převodových stupňů, u nákladních automobilů až 10 převodových stupňů a u traktorů 

vzhledem k technickým rychlostem ještě několikanásobně více. 

Ideálním řešením by byla mechanická převodovka s plynule měnitelným převodem. Ta však 

dosud nebyla vyvinuta tak, aby splňovala i nároky na vyšší přenášené výkony. U osobních automobilů 

se sice používá variátorová převodovka (CVT, znázornění je v obrazové příloze), ale to je umožněno 

tím, že pro větší část provozu potřebují osobní automobily pouze minimální výkon (asi 10kW). Použití 

této variátorové převodovky pro nákladní automobily a traktory vzhledem k větším přenášeným 

výkonům není možné. 
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Počet převodových stupňů 

Nejrychlejší převodové stupně se u méně výkonných vozidel volí tak, že nejvyšší rychlost je u 

nejvyššího převodového stupně. U výkonných vozidel se z důvodu hospodárnosti provozu, především 

snížení spotřeby pohonných hmot dosahuje maximální rychlosti při nižším převodovém stupni. 

Například u šestistupňové převodovky se dosahuje maximální rychlosti při pátém převodovém 

stupni. Proto mívají velmi výkonné osobní vozy i 7 nebo 8 převodových stupňů. Těžké nákladní vozy 

mívají větší počet převodových stupňů i jejich rozsah. 

Rozdělení převodovek 

Z konstrukčního hlediska můžeme převodovky rozdělit následujícím způsobem: 

 Elektrické převody (Ward Leonardovo soustrojí) - dnes se již téměř nepoužívá 

 Mechanické převodovky 

o Stupňové 

o Plynulé 

 Hydrodynamické převodovky 

 Hydrostatické převodovky 

Podle způsobu řazení můžeme převodovky rozdělit: 

 Převodovky s přímým řazením (ovládané řidičem) 

 Převodovky s nepřímým řazením 

 Převodovky samočinné 

Mechanické stupňové převodovky 
Mechanické stupňové převodovky jsou konstruovány buď jako předlohové s přímým záběrem 

nebo bez přímého záběru. 

Převodovka s přímým záběrem se používá všude tam, kde je to technicky možné. Příkladem 

jsou automobily s motorem vpředu a pohonem zadních kol a motocykly. Velkou výhodou je, že je 

převod rozdělen do dvou soukolí, tím může být jeho hodnota vyšší a ozubená kola mají menší 

obvodové rychlosti. Výhodou je i to, že při nejčastěji používaném přímém záběru nejsou v činnosti 

žádná ozubená kola. Hnací i hnaný hřídel (vstupní i výstupní hřídel) jsou souosé. Schematické 

znázornění převodovky s přímým záběrem je na obr. 44. Jedná se převodovku tříhřídelovou. 

Převodovka bez přímého záběru má nesouosý vstupní a výstupní hřídel. Používá se tam, kde 

ze zástavbových důvodů není možné použít převodovku s přímým záběrem. Příkladem jsou 

automobily, které mají motor umístěný u hnané nápravy. Nevýhodou těchto převodovek jsou vysoké 

obvodové rychlosti ozubených kol a nemožnost dosažení vysokého převodu jedním párem 

ozubených kol. Schematické znázornění převodovky bez přímého záběru je na obr. 45. Je to 

převodovka dvouhřídelová. 

Způsob umístění dvouhřídelová převodovky se liší podle uložení motoru. Na obr. 46 a 47 je 

schematicky znázorněno umístění dvouhřídelová převodovky u motoru uloženého napříč a u podélně 

uloženého motoru. 
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Obr. 44. Příklad převodovky s přímým záběrem 

 

Řazení se provádí zubovými spojkami buď bez, nebo se synchronizací (v současnosti se 

převodovky bez synchronizace nevyrábí). Princip synchronizace spočívá v tom, že se pomocí třecích 

kuželových spojek vyrovnají otáčky řazeného ozubeného kola s otáčkami hřídele. Tyto převodovky 

mívají obvykle pět převodových stupňů pro pohyb dopředu a jeden převodový stupeň pro couvání. 

Použijeme-li u těchto převodovek místo synchronizačních spojek lamelové spojky ovládané tlakovým 

olejem, můžeme je použít jako automatické převodovky. 

 

 

 

Obr. 45. Příklad dvouhřídelové převodovky bez přímého záběru 
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Obr. 46. Použití dvouhřídelové převodovky u motoru uloženého napříč 

 

Obr. 47. Použití dvouhřídelové převodovky u motoru uloženého podélně 

Dvouspojková převodovka 

Dvouspojková převodovka se používá hlavně u výkonných osobních automobilů i když ji 

můžeme najít i u moderních motocyklů. Převodový rozsah je stejný jako u převodovky dvouhřídelové, 

ale může mít více převodových stupňů (obvykle 6+1 nebo 7+1). Převodovka je uspořádána tak, že 

jedna spojka zapíná liché převodové stupně (1,3,5,7) a druhá spojka sudé převodové stupně (2,4,6) a 

zpětný chod. Spojky mohou být vícelamelové v olejové lázni nebo suché. 

Převodovka pracuje tak, že jsou současně zařazeny dva převodové stupně. V části 

převodovky, která je napojená na spojku S1 je zařazen jeden převodový stupeň a v části napojené na 

spojku S2 také jeden převodový stupeň. V záběru je vždy pouze jedna spojka. Vozidlo jede na ten 

převodový stupeň, jehož spojka je sepnutá. Přeřazení se provádí tak, že se jedna spojka vypne a 

druhá sepne. Řazení proto probíhá velmi rychle (přibližně 0,03 s). V části převodovky, která je bez 

funkce (jejíž spojka je vypnutá) se provede přeřazení na pravděpodobně požadovaný převodový 

stupeň. Tuto předvolbu provádí mikroprocesor podle režimu a způsobu jízdy řidiče. Je-li u této 

převodovky zařazen například třetí převodový stupeň, lze sepnutím spojky S1 a současně rozepnutím 

spojky S2 přeřadit na 6, 2 a 4. převodový stupeň, případně zpětný chod, (nelze přeřadit na 7, 5 a 1. 

převodový stupeň) a to podle toho, který převodový stupeň je předřazen. Schematické znázornění 
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dvouspojkové převodovky je na obr. 48. Skutečné provedení dvouspojkové převodovky od různých 

výrobců najdete v obrazové příloze. Ve spojení s řídícím mikroprocesorem tak vzniká automatická 

převodovka. 

 

Obr. 48. Schéma dvouspojkové převodovky 7+1 

Planetové stupňové převodovky 

Planetové stupňové převodovky bývají spojovány s hydrodynamickou spojkou nebo měničem 

a používají se jako automatické převodovky. Ovládací členy jsou ovládané tlakovým olejem a jsou to 

lamelové spojky a brzdy.  

První automatické převodovky měly obvykle dva převodové stupně pro jízdu vpřed a jeden 

převodový stupeň vzad. U současných planetových automatických převodovek bývá pro jízdu vpřed 

až osm převodových stupňů. Je to z toho důvodu, že se dnes používají pro drahé a výkonné 

automobily, které dosahují své maximální rychlosti na pátý nebo šestý převodový stupeň a použití 

vyšších převodových stupňů zaručuje zvýšení ekonomičnosti provozu, zejména snížení spotřeby 

pohonných hmot. 

Základním prvkem planetové převodovky je planetové soukolí. Planetové soukolí má souosý 

hnací i hnaný hřídel. Planetová soukolí mohou být s korunovým kolem nebo i bez něho. Planetový 

převod se skládá z centrálního kola, unášeče a satelitů. Všechny druhy planetových soukolí s čelními 

koly lze obdobně uspořádat s kuželovými koly. Schéma jednoduchého planetového soukolí 

s korunovým kolem je na obr. 49.  

Pro planetové převody platí rovnice: 

                      

n1 (s-1)  otáčky centrálního kola 

n2 (s-1)  otáčky korunového kola 

nU (s-1)  otáčky unášeče satelitů 

z1 (-) počet zubů centrálního kola 

z2 (-) počet zubů korunového kola 

Z rovnice je zřejmé, že se jedná o ústrojí se dvěma stupni volnosti. Aby se z něho stal mechanizmus 

s jedním stupněm volnosti použitelný jako převod, je nutné uvést do závislosti dva členy z trojice 

centrální kolo, korunové kolo a unášeč nebo některý člen zastavit. Satelity nemají vliv na převod, ale 

s větším počtem satelitů jsou odlehčena ložiska základních členů. Ozubení planetových převodů mají 

malé moduly. 
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Spojíme-li kterékoli dva členy spojkou, planeta se otáčí jako celek, tím dostáváme převod i=1. 

Otáčky všech členů jsou potom stejné. Zabrzdíme-li centrální kolo 1 (n1=0), dostaneme vztah: 

      
     

  
 

Vzhledem k použitelným počtům zubů dostáváme dvě základní rozmezí převodového 

poměru. Pro redukci je to převodový poměr i = 1,26 až 1,55 a pro rychloběh dostáváme rozmezí 

převodového poměru i = 0,794 až 0,645. 

Zabrzdíme-li korunové kolo 2 (n2=0), dostaneme vztah: 

      
     

  
 

Potom převodový poměr leží v rozmezí i =1,8 až 8 pro redukci a i = 0,357 až 0,125 pro 

rychloběh. Zabrzdíme-li unášeč u (nU=0), dostaneme zpětný chod. Omezení použitelných převodů je 

dáno především velikostí satelitů a nutností jejich uložení v ložiskách. 

Počet použitelných satelitů je rozmezí 2 až 5. Nejčastěji se používají tři satelity. Pro 

rovnoměrné rozložení satelitů musí platit rovnice: 
     

              
            

 

Obr. 49. Schéma jednoduchého planetového soukolí s korunovým kolem 

1 centrální kolo   u unášeč satelitů 

2 korunové kolo  s satelity 

Schéma jednoduchého planetového soukolí bez korunového kola je na obr. 50. Toto 

uspořádání dovoluje velký rozsah převodů, jak redukce, tak i rychloběhu. Má však větší počet kol, než 

planetové soukolí s korunovým kolem. Jak je zřejmé z obr. 50, je-li pohon spojen s kolem 1, jedná se 

o redukci převodu a při spojení pohonu s kolem 2, dostáváme rychloběh. Převodový poměr pro 

redukci je dán vztahem: 

  
      
      

 

 

Převodový poměr při pohonu od kola 2 (rychloběh) je dán vztahem: 
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Podmínkou, aby převod při rovnoměrném rozdělení satelitů byl smontovatelný, je platnost 

následující rovnice: 
             
              

            

Výsledek podílu má být tedy celé číslo, ať již kladné nebo záporné. Další nutnou podmínkou pro 

smontovatelnost je, aby zuby kol zS1 a zS2 byly vůči sobě u všech dvousatelitů ve stejné poloze. 

Při spojení kterýchkoli dvou členů planetového soukolí bez korunového kola je převod i = 1. 

 

Obr. 50. Schéma planetového soukolí bez korunového kola 

Planetová převodovka se skládá z několika planetových soukolí ovládaných spojkami a 

brzdami. K jejich řazení se požívá systém, který se skládá z olejového čerpadla a rozdělovače. Olejové 

čerpadlo dodává tlakový olej do brzd a spojek, rozdělovačem je potom řízeno napouštění a 

vypouštění oleje z brzd nebo spojek. Této převodovce bývá zpravidla předřazena hydrodynamická 

spojka nebo měnič. 

 

Bezstupňové mechanické převodovky 

Jako bezstupňová mechanická převodovka se používá variátor. Hnací i hnaná řemenice jsou 

posuvně uloženy na hřídelích a jsou symetricky stavitelné. Spojovacím členem je lamelový řetěz. 

Používají se u skútrů a někdy i u osobních automobilů. Převodový poměr lze vyjádřit vztahem: 

  
  

  
 

Schematické znázornění je na obr. 51. 

Bezstupňové hydraulické převodovky 

Bezstupňové hydraulické převodovky dělíme na: 

 Hydrodynamické 

 Hydrostatické 

Bezstupňové hydrodynamické převodovky jsou vlastně měniče. Pro svoji malou účinnost nejsou 

vhodné pro trvalý provoz. 

1,2 centrální kola 

u unášeč satelitů 

S1,S2 satelity 
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Obr. 51. Schematické znázornění variátoru 

Hydrostatické bezstupňové převodovky se používají pouze ojediněle (u některých traktorů), 

protože mají malou účinnost. Pracují tak, že spalovací motor pohání čerpadlo, které dodává tlakový 

olej do hydromotoru pohánějícího nápravu. Aby bylo dosaženo proměnlivého převodu, musí být 

čerpadlo nebo hydromotor, případně oba členy, schopny regulace. To znamená, že změnou zdvihu 

pístů mění dodávané množství oleje za jednu otáčku. 

Rozvodovka 
Rozvodovku tvoří stálý převod a diferenciál. 

Stálý převod rozvodovky 

Protože otáčky motoru i výstupního hřídele z převodovky jsou vždy vyšší než otáčky hnacích 

kol automobilu, musí být mezi převodovku a hnací kola umístěn převod do pomala. Tento převod 

bývá jednostupňový nebo dvoustupňový. Jednostupňový převod se používá u motocyklů, osobních 

automobilů i většiny nákladních automobilů. Některé těžké nákladní automobily a všechny traktory 

mají převod dvoustupňový. Jednoduchá schémata uspořádání stále převodu naleznete na obr. 52 až 

54. 

U osobních automobilů s motorem uloženým napříč je stálý převod realizovaný čelními 

ozubenými koly (je to nejjednodušší a nejlevnější provedení). 

U motorů uložených podélně (některá osobní, všechna nákladní vozidla a traktory) se používá 

převod kuželovými koly se spirálním ozubením. Tento převod má však nižší účinnost, než převod 

čelními koly. Mezi kuželový převod a hnací kola se u dvoustupňového stálého převodu umísťuje 

druhý stupeň (těžké nákladní automobily a traktory). Druhý stupeň stálého převodu bývá obvykle 

planetový, někdy i s čelními ozubenými koly.  
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Obr. 52. Schéma uspořádání stálého převodu čelními koly (motor vpředu napříč) 

 

  

Obr. 53. Schéma uspořádání stálého převodu kuželovými koly (motor vpředu podélně) 
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Obr. 54. Schéma uspořádání stálého převodu kuželovými koly (motor vpředu, zadní pohon) 

Ze schematických obrázků je zřejmé, že pro přenos krouticího momentu z motoru na kola 

hnané nápravy je nutné použít i stejnoběžné klouby a případně kloubový hřídel. 

Stejnoběžný (homokinetický) kloub umožňuje přenos otáček mezi hřídeli, které jsou 

nesouosý při zachování konstantní rychlosti otáčení. Příklady homokinetických kloubů jsou na obr. 55 

a 56. 

  Obr. 55. Homokinetický kloub, převzato [3] Obr. 56. Příklad výkresu homokinetického kloubu [4] 

 

Kloubový hřídel slouží pro spojení hřídelů, které spolu svírají stálý nebo proměnlivý úhel 

(umožňuje výkyvné spojení převodovky a rozvodovky). Požaduje se, aby úhlové rychlosti na vstupu i 

výstupu byly stejné. Z toho důvodu se používají kloubové hřídele se dvěma nebo třemi klouby. 

Střední část kloubového hřídele mezi dvěma vidlicemi se otáčí nerovnoměrně a musí být axiálně 

posuvná. Vyrábí se z trubek, aby kritické otáčky hřídele byly bezpečně pod provozními otáčkami. Pro 

správnou funkci kloubového hřídele musí ležet obě vidlice v jedné rovině a osy spojovaných hřídelů 

musí být rovnoběžné. Příklad kloubového hřídele je na obr. 57. 
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Obr. 57. Kloubové hřídele, převzato z [4] 

Diferenciál 

Při průjezdu automobilu zatáčkou má kolo, které je blíže středu otáčení, menší obvodovou 

rychlost a tím i menší otáčky, než kolo na vnější straně zatáčky (kola mají různý poloměr otáčení). 

Proto je nutné vybavit hnací nápravu diferenciálem, který umožní různou rychlost otáčení kol při 

průjezdu zatáčkou s minimálními ztrátami. V podmínkách, kdy mají obě hnací kola dostatečnou 

adhezi, diferenciál vyhovuje, protože rozděluje hnací moment přibližně rovnoměrně na obě kola. 

Pokud se však jedno z kol nápravy dotýká podkladu s nízkým koeficientem tření (led, voda) a druhé 

kolo má podklad s výrazně vyšším koeficientem tření (beton, asfalt) začne to kolo, které nemá 

dostatečnou adhezi prokluzovat. Díky diferenciálu není možný rozjezd vozidla, protože hnací moment 

je dán adhezí na prokluzujícím kole. Řešení pro tyto případy nabízí uzávěr diferenciálu, který může 

být buď mechanický, nebo elektronický. 

Pokud je vozidlo vybaveno rozjezdovým asistentem (EDS), elektronika ve vozidle je schopna 

vyhodnotit provozní režim a přibrzdit prokluzující kolo. U terénních vozidel se však používají klasické 

uzávěry diferenciálu. Je to v podstatě spojka (zubová nebo lamelová), která spojuje hřídele obou kol. 

U automobilů s pohonem všech čtyř kol je nutné použít dva, ale častěji tři diferenciály. Na každé 

hnací nápravě je umístěn jeden diferenciál a jeden diferenciál je ještě mezi oběma nápravami. 

Ztrátový výkon diferenciálu lze vyjádřit vztahem: 

           

P  (W)  ztrátový výkon diferenciálu 

MTŘECÍ (Nm)  třecí moment 

ω (rad.s-1)  rozdíl úhlových rychlostí hřídelů kol při průjezdu zatáčkou 

Rozdíl úhlových rychlostí hřídelů kol hnané nápravy je malý, proto i ztrátový výkon diferenciálu není 

příliš velký. Lze tedy bez větší újmy zvýšit třecí moment diferenciálu a tak zajistit přijatelný pohon 

obou kol, když se jejich adhezní podmínky příliš neliší. Toho využívají různé typy diferenciálů se 

zvýšeným třením (šnekové diferenciály, Torsen, třecí lamely u planetových kol apod.).  Příklad 

tohoto diferenciálu je v obrazové příloze. 

Diferenciál je konstruován tak, že od motoru přes vstupní hřídel je poháněna klec 

diferenciálu a přes satelity se výkon přenáší na planetová kola. Čelní diferenciál má planetová kola i 

satelity s čelním ozubením. Kuželový diferenciál má kuželové ozubení u planetových kol i satelitů. 

Nejčastěji se používá kuželový diferenciál, který má menší prostorové nároky a má méně součástí, 

proto je i levnější. U kuželového diferenciálu uzávěr většinou spojí jedno planetové kolo s klecí 

diferenciálu a ten se potom otáčí jako jeden celek. Uzávěr diferenciálu bývá ovládán tlakovým 

olejem. Příklad diferenciálu s kuželovými koly je na obr. 58. 

Při přímé jízdě s neprokluzujícími koly se satelity ani planetová kola vůči kleci neotáčí. 

V tomto případě mají satelity v podstatě funkci zubových spojek a na každé kolo se přenáší stejný 

krouticí moment. Při průjezdu zatáčkou se síly přenášené od satelitů na planetová kola od sebe liší 
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v důsledku třecích ztrát. U kuželového diferenciálu dosahují třecí ztráty v nepříznivých případech až 

7%.  

 

Obr. 58. Diferenciál s kuželovými koly, převzato z [2] 

1 vstupní hřídel 

2 klec (unášeč satelitů) 

3 satelity 

4 kolo výstupního hřídele 

5  

Podvozek 
Jak již bylo uvedeno v úvodu, podvozek se skládá z celé řady podskupin. K nejdůležitějším 

z nich patří rám, nápravy, řízení, pérování, brzdy a elektrická zařízení vozidla. 

Rám 
Rám tvoří nosnou část vozidla. Jsou k němu připevněny nápravy, motor s převodovkou, řízení 

a karoserie. U nákladních automobilů a u části terénních vozů (například SUV) se používá obdélníkový 

rám s příčnými nosníky.  

Rám je tvořen z uzavřených obdélníkových profilů nebo U, případně I profilů (obr. 59). Rámy 

jsou buď svařovány, nebo nýtovány. Rám může být nahrazen i centrální nosnou trubkou (například u 

vozů Tatra – obr. 60). 
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Obr. 59. Příklad obdélníkového rámu, převzato z [7] 

 

Obr. 60. Rám tvořený centrální nosnou trubkou, převzato z [7] 

U moderních osobních automobilů se používá samonosná karoserie, jejíž částí je plošina 

nesoucí nápravy a motor s převodovkou (samostatný rám u těchto vozů není). Některé osobní 

automobily (Audi A8) mají prostorový rám, který je tvořen hliníkovými protlačovanými profily 

spojovanými v uzlových bodech odlitky. Rám je spojován nýtováním a svařováním. Velkou výhodou 

tohoto rámu je jeho vysoká torzní tuhost, která ovlivňuje komfort a stabilitu jízdy. Díky použitému 

materiálu (slitiny hliníku) je současně i velmi lehký (obr. 61). 

 

Obr. 61. Prostorový rám Audi A8, převzato z [6] 
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Nápravy 
Pomocí náprav se přenáší tíha vozidla přes pružící prvky na kola automobilu. Nápravy musí 

umožňovat správnou polohu kol vůči vozidlu i vozovce. Musí zaručit minimální změny rozchodu i 

rozvoru při propérování. Nápravy je nutné konstrukčně řešit s ohledem na brzdy, řízení a pérování 

vozidla. 

Z hlediska konstrukce nápravy dělíme na: 

 Tuhé nápravy (závislé zavěšení) 

 Nezávisle zavěšené nápravy (výkyvné) 

Rozdělení náprav dle způsobu pohonu: 

 Nápravy řízené -jako řídící se používá přední náprava (při řízení zadní nápravy je 

vlivem odstředivých sil vozidlo nestabilní) 

 Nápravy neřízené 

Tuhé nápravy 

Náprava je tvořena nosníkem, na jehož koncích jsou uložena kola. Odpružení nápravy je 

tvořeno dvojicí listových pružin nebo vinutými pružinami. V případě odpružení vinutými pružinami je 

nutné zajistit vedení nápravy v bočním a podélném směru. Nevýhodou tuhých náprav je vzájemná 

závislost kol na jedné nápravě. 

Nezávisle zavěšené nápravy  -  výkyvné 

U těchto náprav je každé kolo připevněno k nosné konstrukci samostatně. Příkladem této 

nápravy může být lichoběžníková náprava, která má minimální boční odchylky a také úhel sklonu kola 

se téměř nemění. Lze ji použít jak pro poháněnou, tak i nepoháněnou nápravu. Geometrie 

lichoběžníkové nápravy je na obr. 62. 

 

Obr. 62. Schematické znázornění lichoběžníkové nápravy, převzato z [9] 

K dalším nezávislým nápravám patří nápravy Mc Pherson. Zde je teleskopická vzpěra 

s pružinou a tlumičem pérování připevněna ke karoserii vozidla (obr. 63). Tyto nápravy mohou být 

poháněné i nepoháněné. 
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Obr. 63. Náprava Mc Pherson, převzato z [9] 

Pro řízené nápravy všeobecně platí, že poloměr rejdu má být co nejmenší. Z toho důvodu se 

používá odklon kola a příklon čepu. Vlivem odklonu kola dochází k odvalování po kuželové ploše a 

kola mají snahu se rozbíhat. Z toho důvodu a i pro vymezení boční vůle uložení kola se předepisuje 

určitá sbíhavost řídících kol. Tyto úpravy způsobují, že po projetí zatáčky se kola snaží vrátit do 

přímého směru. 

Řízení slouží k udržování vozidla v požadovaném směru jízdy. K základním požadavkům 

kladeným na řízení patří, že musí být navrženo tak, aby se kola v zatáčce nesmýkala (musí se 

odvalovat). Proto se střed otáčení kol musí protínat v jednom bodě. Směr kol nesmí být ovlivňován 

pružením. Všechna řízení jsou navržena tak, aby byla stabilní. K vychýlení do rejdu je nutné vynaložit 

sílu, zpět se vracejí lehce. Pro ulehčení řízení, zvláště při malých rychlostech se používají posilovače 

řízení. Ty bývají většinou ovládané tlakovým olejem (nutné olejové čerpadlo). 

Brzdy 
Brzdy slouží ke zpomalení nebo zastavení jedoucího vozidla a dále k zajištění již stojícího 

vozidla. Brzdného účinku se dosahuje třením, tím se mění pohybová energie na tepelnou, kterou je 

nutné odvádět do ovzduší. 

U automobilů se používají dva druhy brzd – bubnové (čelisťové) a kotoučové. 

Bubnové brzdy 

Bubnové brzdy bývají ovládané mechanicky nebo hydraulicky. Buben se otáčí společně 

s kolem, čelisti mají na obvodě třecí obložení z kompozitního materiálu. Buben musí dobře odvádět 

teplo, které vzniká při brzdění. Náběžná brzdová čelist má vyšší brzdný účinek, než čelist úběžná. 

Bubnová brzda je na obr. 64. Bubnové brzdy se velice často používají jako brzdy parkovací. 
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Obr. 64. Příklad bubnové brzdy, převzato z [11] 

Kotoučové brzdy 

Jsou tvořeny brzdovým kotoučem plným nebo větraným (pro lepší odvod vznikajícího tepla), 

který je svírán z obou stran brzdovými destičkami. Brzdové destičky jsou přitlačovány pístky, kterých 

bývá dva až šest a jsou umístěny posuvně ve třmenu. Brzdový kotouč se otáčí společně s kolem, 

třmen se neotáčí, je připevněn k nápravě. Příklad kotoučové brzdy je na obr. 65. 

 

Obr. 65. Kotoučová větraná brzda, převzato z [12] 
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Technické požadavky na vozidla 
Všechna vozidla mají mít přiměřeně zatížené nápravy. Minimální zatížení řídící nápravy je 

20% hmotnosti vozidla.  K nejhorším poměrům v rozložení hmotnosti dochází u nenaložených 

nákladních automobilů. Také evropské kamiony z tohoto pohledu mají obtížnou situaci, protože 

jedna hnaná náprava musí utáhnout zpravidla čtyři nepoháněné (při ztížených povětrnostních 

podmínkách – sníh a v kopcovitém terénu jsou téměř nepoužitelné). 

Osobní automobily mají mnohem lepší podmínky, zde na hnací nápravu připadá přibližně 

50% hmotnosti vozidla. 

Při jízdě každého vozidla vznikají odpory. Jedná se především o odpor vzduchu a odpor valení. 

Křivka jízdních odporů v závislosti na rychlosti vozidla má přibližně parabolický tvar (odpory se zvyšují 

s rostoucí rychlostí). Tvar křivky jízdních odporů i se zakreslenou rezervou pro akceleraci je znázorněn 

na obr. 66. Je zřejmé, že vozidlo dosáhne nejvyšší možné rychlosti, když je jeho zpřevodování takové, 

že křivka jízdních odporů protne výkonovou křivku motoru v jeho maximu (obr. 67). Křivka jízdních 

odporů je pro dané vozidlo (při stejné hmotnosti) konstantní. Se vzrůstajícím výkonem motoru se 

maximální možná rychlost vozidla zvyšuje. S klesajícím výkonem motoru klesá nejen maximální 

rychlost, ale i rezerva výkonu (šrafovaná plocha na obr. 68). Rezerva výkonu je závislá i na 

převodovém stupni, jak ukazuje diagram na obr. 69. Pro nižší převodové stupně je rezerva vyšší. 

 

Obr. 66.  Znázornění křivky jízdních odporů 

 

Obr. 67. Tvar diagramu při dosažení maximální možné rychlosti 
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Obr. 68. Závislost rezervy na výkonu motoru 

 

Obr. 69. Diagram výkon - rychlost pro jednotlivé převodové stupně 
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Zvýšení hospodárnosti provozu motorových vozidel 
Na zvýšení hospodárnosti provozu motorových vozidel mají vliv především dva základní 

parametry a to je hmotnost vozidla a účinnost pohonné jednotky. 

Během vývoje a zdokonalování motorových vozidel hmotnost automobilů neustále roste. 

Před čtyřiceti lety měl dvoulitrový automobil hmotnost přibližně 1000 kg. Takovou hmotnost mají 

dnes litrové automobily. Nárůst hmotnosti je způsoben rostoucími požadavky na bezpečnost 

cestujících a zvyšováním komfortu. Pro zmírnění tohoto nárůstu jsou nuceni dnešní výrobci používat 

vysokopevnostní plechy, součásti z lehkých slitin a mnozí i hliníkové karoserie, což ovlivňuje cenu 

vozů. 

Jedinou cestou, jak zvýšit hospodárnost provozu je tedy zvýšení účinnosti pohonné jednotky. 

Při porovnání zážehového a vznětového motoru docházíme k závěru, že při částečném zatížení 

v provozu má zážehový motor menší účinnost než vznětový. Vznětový motor pracuje i při částečném 

zatížení bez škrcení nasávaného vzduchu a proto je v tomto režimu hospodárnější. Stejnou vlastnost 

má i zážehový motor poháněný vodíkem (nevyžaduje škrcení nasávaného vzduchu). 

Tím se dostáváme k možnosti použití alternativních paliv pro motorová vozidla. Mezi ně patří 

zejména: 

 Vodík 

 Etanol 

 LPG 

 Zemní plyn 

 Rostlinné oleje 

 Elektrický proud 

Vodík je nejlehčí plyn, zemská gravitace ho neudrží a proto se vyskytuje jen jako chemicky vázaný 

(například ve vodě). Jeho výhřevnost je však 2,8 krát vyšší, než výhřevnost benzinu nebo nafty. Pro 

použití jako paliva, je ho však nutné nejdříve vyrobit, transportovat a skladovat. Vodík lze 

transportovat buď ve zkapalněném stavu, nebo stlačený v tlakových nádobách (1 kg vodíku při 

atmosférickém tlaku má objem 11,2 m3). Jiná možnost přepravy je snad nějaká chemická vazba. 

Z těchto důvodů se vodík, jako palivo pro motorová vozidla zatím nepoužívá. Toto použití má zatím 

pouze v raketové technice. 

Etanol se vyrábí buď kvašením, nebo chemicky. Jeho výhřevnost dosahuje přibližně 57 % výhřevnosti 

benzinu nebo nafty. Automobily, které používají, jako palivo etanol mají tedy vyšší spotřebu. Etanol 

je mísitelný s vodou, proto snižuje životnost výfukového systému (koroze). Jako palivo je však plně 

vyrobitelný z obnovitelných zdrojů. 

LPG, tedy tekutý propan – butan je fosilní palivo jako benzin nebo nafta. Má vyšší riziko vzniku par, 

proto mají automobily s tímto pohonem zakázáno parkování v podzemních garážích. Motory s tímto 

palivem mívají horší startovatelnost. Vzhledem k nižšímu obsahu uhlíku mají menší produkci CO2 než 

benzin. 

Zemní plyn se používá stlačený v ocelových tlakových nádobách. Tyto nádoby často omezují 

zavazadlový prostor. Je to také fosilní palivo. 

Rostlinné oleje se používají zejména jako přídavek ke klasickým palivům. U nafty zvyšují její mazací 

schopnosti. Jejich používání jako samostatného paliva se nerozšířilo. Sporná je i ekonomika výroby a 
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zabírání hospodářské půdy, kterou při rostoucím počtu lidí bude nutné využívat pro pěstování 

potravin. 

Elektrický proud – elektromotory jsou alternativou ke spalovacímu motoru. Ke svému pohonu 
potřebují zdroj proudu, což je akumulátorová baterie. Akumulátorová baterie je limitujícím prvkem 
každého elektromobilu, ovlivňuje zejména jeho dojezd. V nejmodernějších elektromobilech byly 
použity nabíjecí lithium-Ion baterie. Elektromobil Tesla má celkovou hmotnost lithiové baterie cca 
450 kg a má kapacitu 53 kWh. Tím se dojezd elektromobilu zvýšil na 400km. Dá se říci, že úspěšným 
vyřešením zdroje pohonu, by se stal elektromobil opravdovým konkurentem spalovacích motorů. 
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