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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  
 

AWD  All Wheel Drive   Pohon všech kol 

SUV  Sport Utility Vehicle   Sportovní užitkové vozy 

ABS  Anti Block Systém   Protiblokovací systém 

ABD  Automatic Brakes Differencial Elektronicky řízený brzdný systém 

ESP  Elektronic Stability Program  Elektronický stabilizační program 

ASR  Anti Skid Regulation   Protismyková regulace 

EDS  Elektronicsche Differential Sperre Elektronická uzávěrka diferenciálu 

CAN-BUS Controlled Area Network Bus Elektronická řídící jednotka 

Poznámka: V seznamu nejsou uvedeny symboly a zkratky všeobecně známé nebo 

používané jen ojediněle s vysvětlením v textu. 
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1 ÚVOD 

V dnešní uspěchané době je automobil nezbytnou součástí každodenního života 

člověka. Automobil je složitý stroj. Tato práce se zaměřuje, jak už název napovídá, na 

systémy pohonů všech kol u osobních automobilů. 

 U běžně cenově dostupných automobilů střední třídy se obvykle s pohonem všech kol 

nesetkáme a kdosi by mohl namítnout, že pohon jedné nápravy je dostačující, ale každým 

dnem na silnicích přibývají automobily s pohonem všech kol a nějaký důvod to mít musí. 

Tato bakalářská práce nabízí celkem podrobné shrnutí o všem, čeho se pohon všech kol 

automobilu týká. 

 První stránky práce pojednávají o historii a vůbec vzniku prvních automobilů 

s pohonem všech kol. Postupně se text dostane k detailnímu rozdělení pohonu dle určitých 

hledisek. Budou ukázány síly, které na automobil při jízdě působí a jak tyto síly zvládá 

vozidlo s jednou poháněnou nápravou a jak AWD automobil. Z tohoto také vyplynou výhody 

a nevýhody AWD pohonu, kdy si každý musí udělat obrázek o tom, jestli má pohon všech kol 

své opodstatnění. 

 Hlavní a nejrozšířenější část práce se týká detailního popisu dnešních systémů pohonu 

všech kol. Práce popisuje systémy permanentního (stálého) pohonu všech kol a jejich 

zástupců. Dále se práce zaobírá (samočinně, či manuálně) připojitelným pohonem všech kol. 

Zde je větší důraz kladen na dnes velmi rozšířené, samočinně fungující systémy, které se liší 

hlavně principem činnosti mezinápravových samočinně ovládaných spojek.  

 V další části je dle zadání konstrukční návrh vybrané komponenty pohonu více 

náprav. Jedná se o navržení připojení kardanové hřídele k převodovce s kuželovým soukolím 

přední nápravy u osobního automobilu Škoda Octavia II. Mezi koncem kardanové hřídele a 

převodovkou je umístěna pružná spojka. V příloze této práce jsou výkresy daných 

komponent. 
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2 HISTORIE A VÝVOJ POHONU VÍCE NÁPRAV 

2.1 PRVNÍ VOZIDLA S POHONEM VŠECH KOL 

 Dodnes není stoprocentně známo, kdo byl vynálezcem pohonu všech kol. Myšlenka 

postavit vůz s náhonem na všechna kola je velmi stará. Je známo, že v roce 1893, tedy mnoho 

let před tím, než byl založen moderní automobilový průmysl, pan Ing. Bramah Joseph 

Diplock nechal patentovat pohon všech kol spolu s prvním diferenciálem. Jednalo se o první 

nástin systému, který byl využíván hlavně u zemědělských strojů. 

     
Obrázek 1. Lokomotiva B. J .Diplocka [8] 

 První automobil s pohonem všech kol, který navrhl Ferdinand Porsche spolu se svým 

kolegou Ludwigem Lohnerem ve Vídni, nesl název Lohner-Porsche a byl presentován roku 

1900 na světové výstavě v Paříži. Lohner-Porsche byl zároveň i prvním hybridním 

automobilem, protože spalovací motor vynálezci doplnili dvojicí elektromotorů v předních 

kolech. Zajímavostí zde bylo, že i přes svou větší váhu měl automobil obdivuhodnou trakci. 

Myšlenku dalšího rozvoje pohonu všech kol v té době podtrhoval i fakt, že v roce 1902 vyhrál 

Ferdinand Porsche závody do vrchu na Exelbergu právě s tímto vozem. 

     
Obrázek 2. Lohner-Porche [12] 

  

 První AWD (all wheel drive) automobil, který prémiově spojil pernamentní pohon 

všech kol se spalovacím, šestiválcovým motorem, vznikl roku 1903 v nizozemském 

Amsterdamu. Byl jím automobil Spyker 60 HP.  
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Obrázek 3. Spyker 60 HP [13] 

 

2.2 VOZIDLA S POHONEM VŠECH KOL, ROK VÝROBY 1910-1955 

 V následujících letech vznikaly další osobní automobily s pohonem všech kol od 

různých značek po celém světě. Za zmínku stojí automobil Dernburg-Wagen značky Daimler-

Benz, kterou nyní známe jako Mercedes Benz. Kolem roku 1910, tedy pár let před první 

světovou válkou, se zvyšovala poptávka po nákladních automobilech, které by nahradily 

zvířecí povozy. 

 Prvním nákladním automobilem, který měl pohon na všechna kola, byl Model B od 

firmy FWD Auto Company. Nejvíce byl využíván v první světové válce britskou a americkou 

armádou. Koncept pohonu byl stejný, jako u osobních automobilů té doby. Od motoru, který 

se lišil podle výrobce a spojky, přenos momentu šel přes mechanickou převodovku, v tomto 

případě třístupňovou, dále pak do jednostupňové rozvodovky s centrálním diferenciálem a 

hřídelemi do nápravových diferenciálů. Pohotovostní hmotnost Modelu B byla 3315 kg a i 

přes to Model B zvládl překonat i těžší terény právě díky pohonu všech kol. 

   

  
Obrázek 4. FWD Auto Company, Model B [14] 

 

 Další pokrok ve vývoji pohonu všech kol proběhl před a za druhé světové války. 

Protože boje druhé světové války se z pravidla odehrávaly v těžších terénech, bylo na místě 

stavět vozidla s pohonem na všechna kola. Prvním sériově vyráběným vozem s pohonem 

všech kol byl americký Jeep CJ-2A, zvaný Willys. Stal se synonymem pro pohon všech kol. 

Nejznámější evropské automobilové firmy v té době byly Mercedes Benz, Bayerische 

Motoren Werke (BMW) a Volkswagen (VW). 
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Obrázek 5. Jeep CJ-2A Willys a podvozek [15] 

   

 Volkswagen KDF 166 Schimmwagen byl vojenský obojživelný automobil s pohonem 

všech čtyř kol (4x4). Vycházel z modelu KDF 82 svou karoserií, který měl hnanou pouze 

zadní nápravu a z modelu KDF 87 (VW Brouk 4x4) svým podvozkem. Právě kvůli vyjíždění 

z vody, doplnili tvůrci automobil i o pohon přední nápravy, který byl vypínatelný.

  
Obrázek 6. VW KDF 166 Schimmwagen a ukázka v terénu [16] 

  
Obrázek 7. VW KDF 87 
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 Mercedes Benz G1 (W1003) byl první z řady robustních a na první pohled 

rozpoznatelných automobilů, díky své tří nápravové konstrukci. Automobil byl využíván pro 

dopravu nejvyšších špiček velení Německé armády v terénu za Druhé Světové Války. Měl 

stále poháněné dvě zadní nápravy. 

 
Obrázek 8. Mercedes Benz G1 [17] 

  

 Během šedesátých a sedmdesátých let 20. století vývojáři osobních, terénních i 

nákladních automobilů viděli v pohonu všech kol vysoký potenciál, protože zlepšení jízdních 

vlastností vozidla s pohonem všech kol byl nevyvratitelný. Pohon všech kol dává více nových 

možností i v automobilovém závodění. V současné době se systémy pohonu všech kol stále 

vyvíjejí. Je kladen důraz na spolehlivost, účinnost, použitelnost, ale také na co nejnižší 

výrobní náklady. 

 Vývoj vozidel s pohonem všech náprav na území České Republiky má také svojí 

historii. Zasloužily se o to hlavně značka Tatra a značka Škoda. 

 Značka Tatra je tradičním výrobcem terénních automobilů (dnes pouze nákladních), 

která v roce 1923 začala s produkcí konstrukčních prvků, které byly základem dnešní proslulé 

„tatrovácké koncepce”. Tato koncepce stojí na dělených výkyvných nápravách s centrálním 

páteřovým rámem. I přes to, že je tato koncepce stará skoro 100 let, je nevyvratitelné, že i 

v dnešní světové konkurenci se jedná o nejlépe zvládnutý systém na překonávání těžkých 

terénů. Připomeňme jen Tatru T-24 z nákladních a Tatru 803 z osobních automobilů 

používaných Československou Armádou. 

 

 
Obrázek 9. Tatra T-24 (vlevo) a Tatra 803 (vpravo) 
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Ani automobilová značka Škoda z Mladé Boleslavi nezůstala s vývojem pohonu všech 

kol pozadu. Roku 1935 se začal vyvíjet velitelský vůz. Vycházel z tehdejší Škody Superb. 

Nesl název Škoda 903. Škoda 903 byla postavena na podvozku s centrální rourou s dělenými 

výkyvnými nápravami podobně jako u Tatry. Škoda 903 je tří nápravový automobil 

s pohonem 6x4. Zajímavostí je, že vozidlo bylo vyvíjeno pro Československou Armádu, ale 

když se devětsettrojka dostala do sériové výroby, začala vozidla odebírat druhá strana, tedy 

Německá Armáda. Pro šetření nákladů na výrobu vozidel tehdy Wehrmacht nakázal používat 

stejné typy karoserie, takže se Škoda 903 velmi podobá už výše zmíněnému vozidlu Mercedes 

Benz G1. Ovšem pod karoserií bylo mnoho věcí jinak od motoru po výkyvné nápravy, které 

perfektně kopírovaly terén, a tedy udělaly z devětsettrojky daleko lepší terénní vozidlo, než 

byl Mercedes Benz G1.  

 
Obrázek 10. Škoda 903 z roku 1936 v náročném terénu [6] 
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2.3 NEJZNÁMĚJŠÍ AUTOMOBILY S POHONEM VŠECH KOL OD 30. 

DO 80. LET 20. STOLETÍ 
V této podkapitole jsou uvedeny čtyři tabulky rozdělení automobilů s pohonem všech 

kol podle hmotnosti vozidla. Značky B a D u specifikace motorů značí zážehové (B) a 

vznětové (D). 
Tabulka 1. Zahraniční terénní vozidla do celkové hmotnosti 3 tuny [6] 

 

 
 

Tabulka 2. Lehká terénní nákladní vozidla do celkové hmotnosti 10 tun [6] 

 
 
Tabulka 3. Středně těžká nákladní terénní vozidla do celkové hmotnosti 18 tun [6] 
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Tabulka 4. Těžká nákladní terénní vozidla celkové hmotnosti nad 18 tun [6] 
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3  DETAILNÍ POPIS SOUČASNÉHO STAVU TECHNIKY 

3.1  ÚVOD A DEFINICE POHONU VÍCE NÁPRAV  

  Pohonem více náprav (všech kol u osobních automobilů) se rozumí automobil, který 

má poháněnou více, než jednu nápravu. Často má takovéto auto označení AWD (all wheel 

drive), 4x4, apod. Dnes si již automobilky sami volí názvy svých systémů pohonu všech kol. 

BMW má svůj systém x-Drive, Audi své Quattro, Mercedes Benz má 4Matic, apod.  Dnešní 

vývoj pohonu všech kol se děje v závislosti na vývoji dalších konstrukčních prvků 

automobilů. 

 
Obrázek 11. Koncepce pohonu všech kol: 1 – motor; 2 – převodovka; 3 – volnoběžka a viskózní spojka; 4 

až 7 – diferenciál s manuálně řaditelnou uzávěrkou nebo viskózní uzávěrkou (4), samosvornou uzávěrkou 

(5), automatickou spojkou a automatickou uzávěrkou (6), automatickou uzávěrkou (7) [2] 

 Dříve se pohon všech kol objevoval pouze u terénních automobilů, u zemědělských 

vozidel, u vozidel na stavbách, dolech, často pracujících v těžkých klimatických podmínkách. 

Dnes je trend takový, že poptávka po terénních automobilech uvadá, zatímco se zvyšuje 

poptávka po komfortu osobních automobilů s jízdními vlastnostmi terénního vozidla. Tyto 

vozy nazýváme zkratkou SUV z anglického sousloví Sport Utility Vehicle. 

 Začátkem roku 1980 se prezentovala firma Audi vysoce výkonným vozem Quattro 

revoluční koncepcí pohonu všech kol, která povzbudila automobilový průmysl na celém světě 

k dalším aktivitám v této oblasti. [2] Dalo by se říci, že od té doby se pohon všech kol 

objevuje i u vozidel osobních a ne jen terénních a to ve stále větší míře. Pohon všech kol 

nepřináší pouze výhody. Každá složitější konstrukce s sebou přináší i nevýhody ve formě 

větších provozních nákladů, zmenšení užitného prostoru apod. Proč si vlastně výrobci 

automobilů komplikují výrobu vozu pohonem více než jedné nápravy? Jsou opravdu jízdní 

vlastnosti čtyřkolky o tolik lepší než u dvoukolky? Odpověď nalezneme v následující kapitole 

3.2. 
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3.2  ÚČEL POHONU VŠECH KOL 

  Automobiloví výrobci plánují svou budoucí výrobu automobilů s pohonem všech kol 

na základě poptávky zákazníků. Jaké faktory ovlivňují dnešního zákazníka? Částečnou 

odpověď poskytuje obrázek 12 ukazující důležité parametry, podle kterých se zájemci o vůz 

4x4 rozhodují.  

 
Obrázek 12. Parametry ovlivňující rozhodnutí zákazníka o vůz s pohonem všech kol [6] 

  

 Účel pohonu všech kol jde ruku v ruce s jízdními vlastnostmi a bezpečnou jízdou celého 

automobilu. Automobil drží svou stopu především v závislosti na valivém tření (adhezi) mezi 

vozovkou a pneumatikou. V dnešní době, kdy jsou k dostání velmi výkonné motory a tedy i 

velké krouticí momenty je možnost prokluzu kola automobilu s poháněnou jednou nápravou 

velká, obzvlášť na kluzkém povrchu, nebo při agresivní jízdě řidiče. Je proto dobré rozložit 

hnací sílu motoru na všechna kola automobilu. Výsledkem je lepší záběr kol a vyšší směrová 

stabilita vozu, tím i vyšší jízdní bezpečnost. Podrobnější popis je v kapitolách 3.3 a 3.4. 

3.3  DYNAMIKA JÍZDY V PŘÍMÉM SMĚRU 

3.3.1  SÍLY PŮSOBÍCÍ NA VOZIDLO 

  V této kapitole jsou  zjednodušeně vysvětleny rozdíly v automobilech s pohonem 

přední a zadní nápravy a s pohonem obou náprav v závislosti na rozjezdu vozidla a na 

velikosti možného stoupání. Musíme si uvědomit vnější síly, které působí na vozidlo při jízdě 

v přímém směru (obr. 13). Jsou to síly odporové. 
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Obrázek 13. Síly působící na vozidlo v přímém směru [6] 

 

1)  Odpor valení: Je to odpor mezi pneumatikou a vozovkou. Záleží převážně na zatížení 

pneumatiky a druhu vozovky, který je popsán součinitelem odporu valení f (tab. 5). 

Odpor valení je popsán vztahem:  

       [N] 

 
Tabulka 5. Hodnoty součinitele odporu valení pro typické povrchy[6] 

 

     

2)  Odpor vzduchu: Tento odpor je závislí na velikosti čelní plochy, aerodynamice 

vozidla a na hustotě vzduchu. Odpor vzduchu je popsán vztahem: 

 

   
 

 
             kde je    - hustota vzduchu [kg/  ] 

   - čelní plocha vozidla [  ] 

   - souč. odporu vzduchu [-] 

  - relativní rychlost [m/s] - mezi vozem a 

okolím 

  

 

 

   

G - hmotnost vozidla [N] 

V - rychlost vozidla  [m/s] 

   - odpor valení  [N] 

   - odpor vzduchu  [N] 

   - odpor stoupání  [N] 

   - odpor setrvačnosti [N] 
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Tabulka 6. Typické hodnoty čelní plochy a součinitele odporu vzduchu    [6] 

 

 

3) Odpor stoupání: Tento odpor je roven složce tíhy vozidla ve směru jízdy. Stoupání se 

uvádí v procentech. Tento odpor se při jízdě z kopce mění na sílu, která žene vozidlo.   

Vztah pro výpočet odporu stoupání:             

Vztah pro přepočet stoupání na úhel vozovky:               

 
  

Tabulka 7. Nejčastější hodnoty stoupání a úhly sklonu vozovky [6] 

  
 

4)  Odpor setrvačnosti: Odpor setrvačnosti se vypočítá ze vztahu:  

         kde je    - hmotnost vozidla [kg] 

  - zrychlení [    ] 

  - součinitel vlivu rotačních hmot (tab. 8) 

   
Tabulka 8. Typické hodnoty součinitele rotačních hmot [6] 

 
 

 Nyní máme dané všechny důležité síly, které působí na vozidlo při jízdě v přímém 

směru a celková hnací síla    bude rovna:   

                   

               
 

 
                         

3.3.2  ROZDÍL MEZI JEDNOTLIVÝMI DRUHY POHONU 

  Všechny výpočty budeme dále počítat k situaci, kdy se vozidlo rozjíždí, protože právě 

při rozjezdu je nejvíce náchylné k prokluzu kol. Tím pádem můžeme zanedbat odpor vzduchu 

a odpor valení.  
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I) POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY 

  Nyní použijeme rovnici momentové rovnováhy k bodu dotyku zadní nápravy 

s vozovkou (obr. 14) a zjistíme velikost zatížení přední nápravy.   

   ∑     

                                      

         (     
  

 
 

 

 
 (     

 

 
  )) 

      
   

   
 

      
     

 

 
  

     
  
 
 

 

 
 (     

 

 
  )

  

   kde je  

      -součinitel adheze [-] 

p -index označující přední nápravu 

z -index označující zadní nápravu 

  Úpravou poslední rovnice lze můžeme snadno dostat, jaké může být maximální 

zrychlení vozidla      bez prokluzu kol. Zjednodušení rovnice dosáhneme vydělením 

rovnice      a zavedením bezrozměrné veličiny q, která zahrnuje zrychlení a stoupání. 

       
 

      
         

 

  
 

 
 
 
  

       
   

  
 

     
 
 

 

 
Obrázek 14. Síly působící na vozidlo při stoupání II 

II) POHON ZADNÍ NÁPRAVY 

  Platí zde stejné zákony pro odvození, jako u pohonu přední nápravy. Konečný vzorec 

součinitele adheze pro zadní nápravu tedy bude: 

   
 

  
 

 
 
 
  

       
   

  
 

     
 
 

 

III) POHON VŠECH KOL 

  U vozidel s pohonem všech kol může být poměr přenášeného výkonu mezi nápravami 

v určitém poměru. Proto musíme zavést poměr   hnací síly zadní nápravy vůči celkové 

hnací síle  



 

17 

 

  
   

              
       

       

  
 

 
 
 
  

       
   

  
 

 
 
 
  

 

  Nyní mohou nastat dva případy: 

1)                      
   

  
 

         
 

 

 (dříve prokluzují přední kola) 

2)                      
   

  

 

     
 

 

  (dříve prokluzují zadní kola) 

 Nyní máme matematicky popsané chování jednotlivých druhů pohonu při stoupání. Pro 

viditelný výsledek zvolíme vstupní parametry.: 

 - rozvor náprav:            -těžiště:          

 - zrychlení:         ⁄                

 Výstupem je graf (tab. 9). 
 

Tabulka 9. Srovnání jednotlivých druhů pohonu v přímém směru [6] 

 

  

 Z grafu (tab. 9) jsou jasně vidět výhody pohonu všech kol. Dosáhneme prakticky 

dvojnásobné stoupavosti oproti vozům s jednou poháněnou nápravou. Další související 

výhody jsou popsány v kapitole 3.5. 
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3.4  SMĚROVÁ DYNAMIKA JÍZDY 

  V této kapitole budou řešeny změny chování vozu při změně směru jízdy. Jsou nejvíce 

závislé na kvalitě pneumatik, na druhu pohonu kol (vliv výběru hnací nápravy), na změně 

smyslu podélné síly vozidla.   

3.4.1  CHOVÁNÍ PNEUMATIK ZA PŮSOBENÍ SÍLY Z BOKU VOZIDLA 

  Tato kapitola není náplní této práce, proto problematiku pouze nastíním. Ovšem není 

zanedbatelná z důvodu pozdějšího pochopení směrové problematiky týkající se  pohonu 

všech kol. 

  Kvalita, konstrukce a materiál pneumatik mají obrovský vliv na chování automobilu 

v zatáčce. Nejlépe je problematika ukázána na obrázku 15. Jednoduše řečeno, pneumatika 

musí býti schopná přenést krouticí moment vozidla na vozovku i při jízdě v zatáčce. Rozdíl 

pohonu přední nápravy a pohonu všech kol při působení boční síly ukazuje obrázek 16.  

 
Obrázek 15. Stopa pneumatiky (půdorysný pohled); a) vlečené kolo při přímé jízdě; b) stojící kolo při 

působení boční síly S; c) vlečené kolo při působení boční síly S; d) náhrada posunutého působiště boční 

síly S o závlek n vratným momentem    [6] 

 

 
Obrázek 16. Při současném působení podélné a boční síly nesmí výslednice obou sil překročit mez danou 

součinitelem adheze a svislým zatížením. Toto maximum je rovněž známé pod pojmem Kammova 

kružnice [6] 
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3.4.2  VLIV VÝBĚRU HNACÍ NÁPRAVY 

  Při normální jízdě běžný řidič nepozná, jakou nápravu má jeho vůz poháněnou. 

Poznatelné rozdíly se projeví při agresivní jízdě, či jízdě na povrchu s nižší adhezí. 

Pohon předních kol 

 Adhezní limit se projeví na přední nápravě. Vozidlo se začne sunout k vnějšímu okraji 

vozovky (obr. 17). V limitní oblasti se vůz chová nedotáčivě. Stává se také navíc 

neovladatelné. [6] 

Pohon zadních kol 

 Pokud zadní kola překročí adhezní limit, začnou prokluzovat a tím ztratí i možnost 

zachytit boční sílu. Vybočením zadní nápravy nezkušený řidič ztrácí kontrolu nad vozem 

(obr. 17). [6] 

Pohon všech kol 

 Největších výhod dosahuje tento pohon na vozovce s nízkým součinitelem adheze. Zde 

se hnací síly rozdělí mezi obě nápravy a tím je přenos hnacích sil na obou nápravách vyšší 

(obr. 16). Při použití uzávěrky diferenciálu dosáhneme dalšího zlepšení. Adhezní limit 

překročen být může, ale nedojde k prokluzu pouze jednoho kola. 

 Velmi záleží na rozdělení hnacího momentu mezi nápravy. Podle toho se automobil 

chová neutrálně až mírně nedotáčivě, ale platí, že vozidla s tímto pohonem mají oproti 

dvoukolkám daleko vyšší stabilitu a jízda je tedy bezpečnější (obr. 17). 

 Pozor, velká výhoda pohonu všech kol se může stát obrovskou nevýhodou. Automobil 

s pohonem všech kol je schopen rychlejší jízdy na kluzkém povrchu a řidič si uvědomí až 

příliš pozdě, že se něco děje a pak už těžko zvládne smyk, právě kvůli vysoké rychlosti, což je 

vysvětleno výše v kapitolách směrové a podélné dynamiky vozu.  

 Proto například konstruktéři MBW 325iX zvolili dělení hnacího momentu na 

přední/zadní nápravu v poměru 37/63. Tím si vozidlo zachová charakteristiku vozu 

s pohonem zadní nápravy (vyšší náchylnost k přetáčivosti). Řidič dostane dřívější varování, 

že přeceňuje stav vozovky.  

 Další možností je zvolit samočinné řazení pohonu jedné nápravy (systémy Haldex, 

4Matic, a podobně). V okamžiku kdy hnací náprava ztratí přilnavost, zapojí se náprava druhá 

a tím vznikne další rezerva pro přenos boční síly a opět se zvýší stabilita vozu. [6] 

 
Obrázek 17. Vliv výběru hnací nápravy, porovnání průjezdu zatáčkou [8] 
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3.4.3 BRŽDĚNÍ VOZIDLA S POHONEM VŠECH KOL 

 Nejprve je třeba si uvědomit, že dělení brzdných sil mezi nápravy je pevně dáno 

fyzikálními zákony. Brzdná síla na přední nápravě je větší než na zadní nápravě, abychom se 

vyvarovali smyku zadní nápravy a ztráty stability vozidla. Na kolech přední nápravy je větší 

skluz než na kolech zadní nápravy (přední kola se při brždění otáčejí pomaleji než zadní 

kola). Proto je třeba dbát na to, aby systém pohonu všech kol umožňoval rozdílné otáčky 

přední a zadní nápravy. V opačném případě by mezi přední a zadní nápravou vznikal reakční 

moment, který by zvýšil brzdný moment zadní nápravy a tím by mohl vzniknout smyk 

zadních kol a tím ztráta stability vozu. 

3.5 VÝHODY A NEVÝHODY POHONU VŠECH KOL 

 Výhody pohonu všech kol jsou dány právě účelností tohoto druhu pohonu. Největší 

výhodou je právě zlepšení jízdních vlastností. Automobil s pohonem všech kol lépe drží svou 

stopu v zatáčkách a na kluzkém povrchu (kapitola 3.4). Možná rychlost v zatáčce je vyšší a 

celkový průjezd zatáčkou je bezpečnější. Další výhodou je možnost rychlejšího rozjezdu a 

větší stoupavosti, která je znatelnější opět při zhoršených adhezních podmínkách i nezávisle 

na obsazení (zatížení) vozidla (kapitola 3.3). Koncepce pohonu všech kol je vhodnější i pro 

tažení přívěsu. Automobil s pohonem všech kol má obecně menší citlivost na boční vítr. 

Většina vozidel s tímto pohonem má svou hmotnost lépe rozdělenou na nápravy. Tím se 

dostáváme k nevýhodám pohonu všech kol. 

 Jistě největší nevýhodou automobilů s pohonem všech kol jsou pořizovací náklady 

oproti automobilům s jednou poháněnou nápravou. Je jasné, že i pohotovostní hmotnost 

vozidla bude vyšší a tím bude vyšší i spotřeba paliva, na kterou má také vliv důsledek 

mechanických ztrát. Je zde navíc rozdělovací převodovka, možné uzávěrky diferenciálů, 

kardanová hřídel, centrální a nápravové diferenciály, možné volnoběžky, spojky a další. Mezi 

nevýhody také stále počítáme možné omezení užitného prostoru na úkor konstrukčních prvků. 

 Platí však, že výhody mnohonásobně převyšují nevýhody… 

3.6 ROZDĚLENÍ POHONU VŠECH KOL   

 Systémy pohonu všech kol se mohou dělit dle následujících hledisek: 

a) podle polohy hnacího agregátu (obr. 18) 

b) podle systému pohonu (obr. 19) 

c) podle velikosti točivého momentu připadajícího na nápravy (obr. 20) 

d) podle ovládání pohonného systému (obr. 21) 

 
Obrázek 18. Schéma rozdělení pohonu podle polohy hnacího agregátu; a) napříč, CJ – centrální jednotka 

zahrnuje například mezinápravový diferenciál, ručně nebo samočinně ovládané spojky; b) podélně nad 
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přední nápravou, převodovka obsahuje ve své skříni rozvodovku přední nápravy, RP může obsahovat 

mezinápravový diferenciál, ovládanou spojku, redukční převodovku; c) podélně nad přední nápravou, 

rozvodovka přední nápravy není součástí převodovky; d)podélně nad zadní nápravou, rozvodovka zadní 

nápravy je součástí převodovky. [6] 

  

 
Obrázek 19. Schéma rozdělení pohonu všech kol podle počtu hnaných náprav a způsobu řazení jedné z 

hnacích náprav. [6] 

 

 
Obrázek 20. Rozdělení koncepcí pohonu podle velikosti přenášeného točivého momentu jednotlivými 

nápravami. Tmavá a bílá barva v levé části obrázku značí přibližné rozdělení hnacího momentu na 

nápravy při použití různých elementů (spojek a diferenciálů) v hnacím ústrojí. Jednolitou barvou (černá 

nebo bílá) je naznačena část, která při zapojení pohonu zůstává neměnná za všech okolností. Šedivé 

prolínání znamená jednak neostrou hranici dělení hnacího momentu mezi nápravy podle okamžitých 

jízdních podmínek, jednak řešení, kdy pohon nápravy může být zcela vyřazen. V pravé části obrázku je 

popsáno, který element se o rozdělení stará při stálém a řaditelném pohonu všech kol. [6] 
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Obrázek 21. Dělení pohonných systémů podle strategie ovládání [6] 

   

 Dnes je moderní trend upouštět od stálého pohonu a více se zaměřovat na samočinně 

připojitelné pohony všech kol. Důvod ubírat se tímto směrem je využívat pohonu všech kol 

pouze, je-li to nutné. Například v zatáčkách, na kluzké vozovce, při vysokém stoupání a 

podobně. Pokud vozidlo jede po suché vozovce v přímém směru, stačí pohánět pouze jednu 

z náprav a snížit tím spotřebu vozu, opotřebení pneumatik a převodových komponentů 

pohonu druhé nápravy. 
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4.  PERMANENTNÍ POHON VŠECH KOL 

  U permanentního (stálého) pohonu všech kol jsou neustále poháněné obě nápravy 

automobilu, tedy všechny čtyři kola. Stálý pohon všech kol se dnes využívá hlavně u 

terénních automobilů a všude tam, kde se předpokládá jízda po kluzkém, nezpevněném 

povrchu. Jeho velká nevýhoda se skrývá právě ve stálosti pohonu a tedy jeho 

nerozpojitelnosti. Při jízdě po suché, nekluzké vozovce se zbytečně opotřebovávají 

pneumatiky i jednotlivé konstrukční prvky. Výhoda je, že automobily s permanentním 

pohonem všech kol jsou z pravidla levnější, než automobily se samočinně připojitelným 

pohonem. Samozřejmě záleží na daném konceptu dané značky. 

  U osobních vozidel s předním pohonem se rozvodovka zadní nápravy pohání 

rozdělovací převodovkou přes kloubovou hřídel. Centrální (mezinápravový) diferenciál 

vyrovnává rozdíly v počtu otáček mezi přední a zadní nápravou. Rozdíly v počtu otáček mezi 

nápravami jsou dané rozdílným poloměrem zatáčení jednotlivých kol automobilu. Centrální 

diferenciál zabraňuje pnutí v pohonné jednotce a opotřebení pohonu a kol. [4] Jako centrální 

diferenciál se užívá kuželový diferenciál, planetový diferenciál, či diferenciál Torsen.  Jako 

nápravové diferenciály jsou z pravidla užity kuželové diferenciály. Všechny diferenciály 

mohou být doplněné o uzávěrky. Na diferenciálu přední nápravy z pravidla uzávěrka není. 

Uzávěrky mohou být manuální, nebo automatické, elektronicky řízené. Avšak užití určitého 

typu diferenciálu a určitého typu uzávěrky záleží na konceptech automobilových značek. 

 
Obrázek 22. Vozidlo s permanentním pohonem všech kol: 1 – převodovka; 2 – dělicí převodovka; 3, 12 -

uzávěrka diferenciálu; 4 – kloubová hřídel; 5, 8 – hnací hřídel; 6, 7, 10 – diferenciál; 9, 11 – rozvodovka 

[9] 

 

4.1  ZÁSTUPCI PERMANENTNÍHO POHONU VŠECH KOL 

4.1.1  VOZY SE STŘEDOVÝM KUŽELOVÝM DIFERENCIÁLEM 

  V této kapitole uvedu příklady automobilů, jejichž konstrukce obsahuje středový 

diferenciál s kuželovými koly. Bližší popis diferenciálu s kuželovými koly je dále v kapitole 

6.1. 

WV Passat Variant + Audi NSU Auto Union 

 Zaměříme se na zabudování středového diferenciálu do převodovky. Obrázek 23 

znázorňuje velmi elegantní řešení. Můžeme říci, že to je první generace systému Quattro. 
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Klec středového diferenciálu je spojena s dutým výstupním hřídelem převodovky. První a 

druhý stupeň mají synchronizační spojku umístěnou na tomto dutém hřídeli. Uvnitř dutého 

hřídele je veden výstupní hřídel pohonu přední nápravy zakončený pastorkem převodu stálého 

záběru rozvodovky přední nápravy. Druhá planeta diferenciálu je spojena s výstupním 

hřídelem k zadní nápravě. Mezi tímto hřídelem a klecí diferenciálu je obsažena zubová 

spojka, která slouží jako mechanicky ovládaný závěr diferenciálu. Dělení momentu je 

v poměru 50:50. [6] 

 
Obrázek 23. Pětistupňová převodovka s rozdělovací převodovkou prvních systémů Audi quattro [6] 

  

Mercedes-Benz G 

 Mezi převodovkou a přídavnou převodovkou je krátký kloubový hřídel. Uspořádání 

přídavné převodovky popisuje obrázek 24. Hřídelová redukce je řazená synchronizační 

spojkou na vstupním hřídeli přídavné převodovky. Větší ozubené kolo na předlohovém hřídeli 

pohání klec diferenciálu vybaveného závěrem. Na obrázku je objímka v odemčené poloze. 

Zajímavostí „Géčka”  oproti konkurenci jsou uzávěrky obou nápravových diferenciálů. [6] 

 
Obrázek 24. Řez přídavnou převodovkou Mercedes-Benz G [6] 
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 Další vozy, které by středovým diferenciálem patřily do této skupiny, jsou například 

automobily Lada Niva, Toyota Land Cruiser 100, Land Rover Defender, Land Rover 

Discovery 3.   

 

4.4.2  VOZY SE STŘEDOVÝM PLANETOVÝM DIFERENCIÁLEM 

  Detailnější popis tohoto diferenciálu je níže v kapitole 6.3. 

VW Touareg  II. generace   

  Z novějších automobilů nelze vynechat automobil VW Touareg  II. generace. Využívá 

dvou konceptů permanentního pohonu všech kol. 

 Koncept 4Motion, který se hodí spíše na silnice. Zde je využito techniky Quattro V. generace 

od Audi v podobě středového diferenciálu  Torsen, který rozděluje točivý moment v poměru 

40:60 na obě nápravy. Nejsou zde žádné uzávěrky diferenciálů. 

 Koncept 4XMotion, který se hodí spíše do terénů. Je zde středový planetový diferenciál 

s terénní redukcí (1:2,63) a s uzávěrem zadního diferenciálu, který funguje na bázi lamelové 

spojky. Přední diferenciál je bez uzávěrky. Nechybí zde systémy ABD, ESP. [10] 

 

Obrázek 25. Dvojice různých systémů pohonu všech kol se liší mezinápravovým diferenciálem a zadním 

diferenciálem. Osmistupňový automat a motor 3,0 V6 TDI jsou jim společné. (Vorderachsdifferential -

přední diferenciál, verteilergetriebe mit Torsendif – převodová skříň s diferenciálem Torsen, Normales 

hinterachsdifferential – normální zadní diferenciál, hinterachs/differentialsperre – zadní 

náprava/uzávěrka diferenciálu. [10]  

 

Imprezi WRX STi   

  Automobilová značka Subaru do svých vozů vkládá permanentní pohon všech kol po 

celou svou historii. Ve svém nejznámějším sportovním modelu Imprezi WRX STi je koncept 

pohonu všech kol nazývající se Symetrický pohon všech kol. Jako mezinápravový diferenciál 

je zde planetový diferenciál, který je manuálně nastavitelný, pomocí systému Drive 

Controlled Center (DCCD), na poměry mezi přední a zadní nápravou od 36:64 až do 50:50. 

Možná regulace poměru točivého momentu je dána přibrzďováním až zablokováním 
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planetového soukolí. Toto zablokování je docíleno pomocí lamelové spojky, která je 

elektromagneticky ovládaná řidičem. Na přední nápravě je samosvorný diferenciál Torsen, 

který skvěle přenáší výkon na silnici. 

   
Obrázek 26. Subaru Impreza WRX STi- karoserie (vlevo), pohonné ústrojí (vpravo) [11] 

  

 Ještě bych v této kapitole rád zmínil systém pohonu všech kol, který využívá značka 

Mercedes-Benz u svých automobilů. Tedy systém 4Matic. Zařazením sem patří 4Matic II. a 

III. generace, které využívají planetového středového diferenciálu. 

Mercedes 4Matic II 

 Tato řada byla uvedena v roce 1997. Jak je vidět na obrázku 27, tak je zde středový 

planetový diferenciál, který trvale pohání nápravy v poměru 40:60. Unašeč pohání přes 

ozubené soukolí se šikmým ozubením hřídel pohonu předních kol. Planetové kolo je pevně 

spojeno s hřídelem zadních kol. Korunové kolo přivádí do planetového převodu výkon. 

Diferenciál obsahuje dvě satelitové řady, aby byl zachován stejný smysl otáčení. Rozdělovací 

převodovka je přišroubována na pětistupňovou samočinnou převodovku s hydrodynamickým 

měničem. Pro přenos točivého momentu je v rozvodovce přední nápravy využito hypoidní 

soukolí. Křížový kloub hřídele pohonu přední nápravy je uložen uvnitř ozubeného kola na 

výstupu z rozdělovací převodovky. Hřídel je veden v těsné blízkosti převodovky z důvodu 

ušetření užitného prostoru spolujezdce. 4Matic pracuje za podpory elektronické soustavy 

ESP. Ta obsahuje ASR (protiskluzová regulace), ETS (nahrazuje klasické diferenciály), ABS 

(protiblokovací systém). Součástí mezinápravového diferenciálu je dvoulamelová spojka 

s mírným závěrem, který se projeví při jízdě na kluzkém povrchu. [6] 

 
Obrázek 27. Schéma pohonu Mercedes 4Matic II. generace [6] 

Mercedes 4Matic III 

 Změna od druhé generace nastala v tom, že tento systém byl opatřen rozdělovací 

převodovkou, která je součástí sedmistupňové převodovky 7G-Tronic. Klesla tedy hmotnost 

celého systému. Velmi se to promítlo na snížení spotřeby paliva. Další rozdíl od druhé 

generace je větší záběrová schopnost systému, zlepšení jízdních vlastností a bezpečnosti. Jako 
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středový diferenciál je zde znovu použit planetový diferenciál. Rozdělení hnacího momentu je 

v poměru 45:55. 

 
Obrázek 28. Pohled do rozdělovací převodovky systému 4Matic III [6] 

  

 Pro detailnější popisy i dalších systémů méně věhlasných značek doporučuji nahlédnout 

do publikace, která je v použité literatuře této bakalářské práce označena pod „[6] “. 

 

4.4.3  VOZY SE STŘEDOVÝM SAMOSVORNÝM DIFERENCIÁLEM TORSEN 

  Detailní popis diferenciálu Torsen je v kapitole 6.2.  

  Nejznámější systém, který sem lze zařadit je systém Quattro od firmy Audi. Quattro 

byl představen v roce 1980. První sériově vyráběný vůz s Quattrem byl automobil Audi 80 

sedan-quattro. Měl tak skvělé jízdní vlastnosti, že to byl důvod, aby i ostatní automobilové 

značky vsadily na produkci osobních automobilů s pohonem všech kol. 

QUATTRO II. GENERACE (1988-1992) 

  Středový diferenciál Torsen obsahoval automatickou uzávěrku a rozděloval hnací 

moment v poměru 50:50. Diferenciál přední a zadní nápravy byl s kuželovými koly, zadní 

navíc manuálně uzavíratelný. ABS bylo automaticky odpojeno při uzávěrce. Automaticky se 

odemyká od rychlosti 25 km/h. Pokud je diferenciál zadní nápravy uzavřený, automobil ztratí 

trakci při prokluzu obou zadních a jednoho z předních kol. Nevýhodou je, že pokud se jedno 

z předních kol dostane do vzduchu, tak pohon nebude fungovat. 

QUATTRO III. GENERACE (od roku 1991) 

  Systém byl používán v automobilu Audi V8. Převodovka zde byla planetová. 

Diferenciál Torsen byl použit na místo středového a zadního. Přední diferenciál byl 

s kuželovými koly bez uzávěrky. Výhodou byl stálý, bezporuchový pohon všech kol. Auto 

nebude schopné pohybu, pokud jedno přední a obě zadní kola ztratí přilnavost. Pokud jedno 

z předních kol ztratí přilnavost, uzavře se spojka a na zadní nápravu jde v tu chvíli 100% 

točivého momentu. 

QUATTRO IV. GENERACE (od roku 1996) 

  Manuální uzávěrka byla nahrazena elektronickou uzávěrkou (EDS). EDS je funkční do 

rychlosti 40 km/h. Jako doplněk EDS automobil automaticky omezuje otáčky motoru, pokud 

dojde k přílišnému protáčení kol. Středový diferenciál je zde Torsen, který dělí točivý 

moment v poměru 50:50 a automatické uzavírání je funkční až do 80% točivého momentu na 
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jakoukoliv nápravu. Na přední a zadní nápravě byl použit diferenciál s kuželovými koly, kde 

mechanické uzávěrky byly nahrazeny elektronickými uzávěrkami EDS na obou nápravách. 

Aby se automobil přestal pohybovat, musely by všechny kola ztratit přilnavost. 

QUATTRO (HALDEX) 

  Od roku 1998 se Quattro stalo obchodní značkou. Nová vozidla Audi s motorem 

napříč využívají systému automatického řazení pohonu zadní nápravy Haldex, neobsahují 

tedy středový diferenciál Torsen. Systém Haldex je popsán níže v kapitole 3.8.2.  

 

 
Obrázek 29. Řez šestistupňovou ručně řazenou převodovkou s mezinápravovým diferenciálem Torsen z 

vozidla A6 [6] 

 

AUDI Q7 

Na zástupce této skupiny se nejvíce hodí vlajková loď firmy Audi a to její největší SUV 

Q7. Toto auto váží přes tři tuny a vyrábí se od roku 2005. Více se hodí pro jízdu po silnici než 

pro terén. Nejsou zde žádné uzávěrky diferenciálů. Za motorem pracuje šesti stupňová 

samočinná převodovka. Za převodovkou je namontována rozdělovací převodovka (obr. 30), 

ve které je uložená planetová varianta diferenciálu Torsen. Poměr rozdělení hnacího momentu 

je 42:58. Centrální kola mají šikmé ozubení. Unašečem je do soukolí přiváděn točivý 

moment, který se dělí mezi planetové kolo spojené s hnacím řetězovým kolem k přední 

nápravě a korunové kolo odvádějící moment k zadním kolům Záběr šikmého ozubení vyvolá 

v soukolí axiální síly, které působí na třecí lamely, jež zvyšují svornost diferenciálu. Tím je 

možné dosáhnout poměru v dělení hnacího momentu v poměrech 60:40% nebo 20:80%. [6] 

 Systém brždění kol (EDS) zde nahrazuje uzávěrky diferenciálů. Systém hlídající 

prokluz kol (ESP) je zde samozřejmě také. Zajímavostí tohoto vozu je, že systém ESP hlídá i 

možný tažený přívěs. 
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Obrázek 30. Rozdělovací převodovka s planetovým svorným diferenciálem Torsen [6] 

4.4.4  UŽITÍ VISKÓZNÍ SPOJKY JAKO STŘEDOVÉHO DIFERENCIÁLU 

  Jedním z možných řešení permanentního pohonu všech kol je také užití Viskózní 

spojky na místo mezinápravového samosvorného diferenciálu. Tento koncept zvolila 

například firma VW u svého modelu Golf Syncro. Pokud se automobil pohybuje v přímém 

směru po suché vozovce, mají hnací i hnané lamely stejné otáčky a viskózní spojka se otáčí 

jako celek, tak se i celý pohon chová, jako tuhý pohon všech kol. Při rozdílných otáčkách 

hnací i hnané nápravy se naruší soudržnost silikonového oleje mezi lamelami viskózní spojky. 

Protože má ale silikonový olej velkou viskozitu, dochází k velkému kapalinovému tření a 

spojka začíná pracovat. Hnací lamely spojky mají při jízdě v zatáčce vyšší rychlost. Hnané 

lamely se otáčejí pomaleji, ale díky silikonovému oleji s vysokou viskozitou se snaží dohnat 

lamely hnací. Viskózní spojku na místo centrálního diferenciálu využila také značka Porsche 

u modelu 911 Carrera 4. Dále také Volvo V70 2.5 LPT AWD Cross Country. Viskózní 

spojka tedy přenáší točivý moment na nápravu s lepší přilnavostí. Nevýhodou je, že spojka 

nepozná, zda jde o prokluz způsobený rychlým průjezdem zatáčkou, nebo horší adhezí 

pneumatik na kluzké vozovce. Při prokluzu, který je způsobený rychlou jízdou v zatáčce, 

spojka omezí přenesení točivého momentu na zadní kola. Další komplikace způsobují stále 

modernější jízdní systémy. Protiblokovací systém ABS, protiprokluzový systém ASR i 

systém zlepšující stabilitu vozidla ESP. Problém s ABS z části řešila volnoběžka, která se 

umisťovala za viskózní spojku a odpojovala zadní nápravu při brždění. Dnes se viskózní 

spojka využívá už pouze jako součást důmyslnějšího a propracovanějšího samočinně 

připojitelného pohonu více náprav. 
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Obrázek 31. Viskózní spojka [3] 

5.  PŘIPOJITELNÝ POHON VŠECH KOL 

5.1  PŘIPOJITELNÝ POHON VŠECH KOL S ROZDĚLOVACÍ 

PŘEVODOVKOU 

  Automobily s připojitelným pohonem všech kol jsou navíc opatřeny rozdělovací 

převodovkou. Točivý moment z rozdělovací převodovky je přenášen na diferenciál přední a 

zadní nápravy automobilu. Za běžného provozu je vozidlo poháněno pouze jednou nápravou. 

Obvykle byly poháněné zadní kola a v případě potřeby se zapojila kola přední. Po zařazení 

pohonu všech kol se pevně spojí přední a zadní náprava. Jako rozdělovací převodovka může 

být použit planetový převod, který nám dokáže rozdělit točivý moment v určitém 

nerovnoměrném poměru pro každou z náprav, například (33:67). Pomocí rozdělovací 

převodovky s kuželovým diferenciálem se rozděluje točivý moment v poměru (50:50). 

Vyrovnávací převodovky navíc mohou být vybaveny uzávěrkou diferenciálu. Při chybějícím 

centrálním diferenciálu se nesmí pohon všech kol zapnout na suché vozovce. Nedochází pak 

k vyrovnání otáček přední a zadní nápravy, tím se zvýší pnutí kloubových hřídelů, (při 

neopatrnosti lze dosáhnout až zničení převodového ústrojí) a dojde ke zhoršení jízdních 

vlastností a zvýšenému opotřebení pneumatik. Zaznamenatelného zlepšení lze dosáhnout 

vložením volnoběžných nábojů (volnoběžek) do kol připojené hnací nápravy. Tento koncept 

pohonu se nejvíce využívá u terénních čtyřkolek a automobilů s obecným označením off-road. 

[3] 

 
Obrázek 32. Vozidlo 4x4 s rozdělovací převodovkou (vlevo), volnoběžka (vpravo) [4] 
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5.2  SAMOČINNĚ PŘIPOJITELNÝ POHON VŠECH KOL 

  U starších typů vozidel bylo zapínání druhé, trvale nepoháněné, nápravy manuální. 

Dělo se tak nejčastěji přes zubovou spojku. Dnes k zapnutí pohonu druhé nápravy dochází 

automaticky v závislosti na jízdních momentech, například v závislosti na prokluzu kol. 

Technicky velmi dobrým řešením automatického spouštění je Viskózní spojka. Nese sebou 

ovšem určité nevýhody, které jsou popsané v kapitole 4.4.4. Problémy spojené s viskózní 

spojkou odstraňují systémy s elektronickou regulací spojení pohonu všech kol. Pomocí 

elektronické regulace pracují například systémy s mezinápravovou rozvodovkou Viscomatic, 

nebo s mezinápravovou lamelovou spojkou Haldex, ale i další systémy popsané níže. 

5.2.1  MEZINÁPRAVOVÉ SAMOČINNĚ OVLÁDANÉ SPOJKY 

  Jedná se o konstrukční díl automobilu se samočinně připojitelným pohonem všech kol. 

Automobil má trvale poháněnou přední či zadní nápravu. V případě nutnosti, obvykle 

v závislosti na rozdílných otáčkách obou náprav, spojka začne fungovat. Začnou být tedy 

poháněné obě nápravy automobilu. V této kapitole budou představeny nejzajímavější a 

nejpoužívanější systémy nabízené specializovanými firmami, z nichž ani jedna není přímým 

výrobcem automobilů. V kapitole 5.2.2 představím systémy pocházející přímo od dvou 

největších evropských výrobců automobilů. Jsou to BMW xDrive a Mercedes 4Matic I.   

5.2.1.1 MEZINAPRAVOVA ROZVODOVKA VISCOMATIC  

  Viscomatic byl prvním elektronicky regulovaným pohonem všech kol (tzv.: systém 3. 

generace), použitým poprvé sériově v roce 1992 v automobilu Alfa Romeo 164 Quadrifolio 4. 

Tento systém využívá kombinaci jednoduchého planetového převodu a hydrostaticky 

ovládané viskózní spojky. Toto spojení umožňuje plynulou změnu rozdělení točivého 

momentu. Rozdělovací planetová převodovka s viskózní spojkou je spojena se zadní 

nápravou. [3] 

Princip činnosti  

  Princip činnosti lze nejlépe pochopit ze schématu na obrázcích 33 a 34. Vnější lamely 

jsou spojeny se skříní rozvodovky, vnitřní lamely s centrálním kolem jednoduchého 

planetového převodu. Tato spojka plní také funkci brzdy centrálního kola planetového 

převodu, u něhož je hnací moment přiváděn na unášeč satelitů a odváděn z korunového kola. 

V případě uvolnění spojky (odbrždění centrálního kola) jde o mechanismus se dvěma stupni 

volnosti a k přenosu hnacího momentu může dojít pouze kapalinovým třením (prostor spojky 

je vyplněn silikonovým olejem). Z tohoto důvodu je hnací moment přenášen z větší části na 

přední nápravu. Hnací moment přenášený na zadní nápravu se mění plynule od 0% (pohon jen 

přední nápravy) do 100% (pohon jen zadní nápravy). Plynulá regulace se dosahuje změnou 

vzdálenosti mezi vnějšími a vnitřními lamelami viskózní spojky (0,15 mm až 0,5 mm), 

přičemž vzdálenost mezi lamelami se mění v závislosti na změně objemu skříně spojky, která 

je vyvolána pohybem hydrostaticky ovládaného pístu. Zásobník tlaku umožňuje regulaci tlaku 

v řídícím obvodu elektromagnetickým ventilem řízeným elektronickou řídící jednotkou 

(ECU). Součástí elektronické řídicí jednotky je autodiagnostický systém signalizující 

jakoukoliv závadu a zaznamenávající ji do paměti. Po dobu poruchy je nastaven náhradní 

program, umožňující další jízdu. Při stálé rychlosti na suché vozovce se dělí hnací moment na 

obě nápravy v poměru jejich zatížení, systém na změny zatížení (akcelerace, brždění) reaguje 

okamžitě. Při natočení předních kol, kdy rozdíl otáček překročí naprogramovanou mez, se 

však poměr dělení hnacího momentu nemění. Při lehkém brždění se sice větší část hnacího 

momentu přenáší na přední kola úměrně jejich zatížení, ale pohon zadních kol se neodpojuje, 

aby se brzdicí účinek motoru přenášel na všechna kola a co nejvíce odlehčoval brzdovou 

soustavu. Při intenzivním brždění se zcela přeruší pohon zadních kol. Diferenciál přední 
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nápravy je kuželový, zadní nápravy je samosvorný Torsen. Systém Viscomatic pracuje 

samočinně. [3]  

 
Obrázek 33. Schéma pohonu 4x4 automobilu Alfa Romeo Quadrifoglio se systémem Viscomatic [3] 
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Obrázek 34. Uspořádání rozvodovky Viscomatic 

5.2.1.2 SYSTÉM VISCO-LOK 

  Systém VISCO-LOK od firmy GKN Automotiv se skládá z vícelamelové ovládané 

spojky a z čerpadla ovládajícího tlak spojky. Čerpadlo vytváří tlak v kapalině v závislosti na 

rozdílu otáček, kapalina ovládá píst, který působí na spojku. Hlavní úlohu zde má čerpadlo. 

  Čerpadlo se skládá z rotujícího plochého kotouče (sacího kotouče), který je připevněn 

k rotujícímu náboji. Dále z kotouče s obvodovými drážkami spojeným s tělesem spojky 

(pracovního kotouče). Tyto dvě základní části střižného viskózního čerpadla jsou uzavřeny 

z jedné strany pracovním pístem a ze strany zásobníku kompenzačním pístem předepjatým 

pružinou. Kapalina je unášena ze zásobníku přes propojovací díry do pracovního kanálu. 

Střižné síly ve viskózním silikonovém oleji tlačí olej mezi sací a čerpadlový kotouč. 

Vytvořený tlak v kapalině tlačí píst na vícelamelovou spojku (obr. 35, 36). [6]  

   
Obrázek 35. Tok kapaliny během funkce system [6] Obrázek 36. Řez spojkou Visco-Lok [6] 
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 Pracovní kotouč má v tělese spojky dvě polohy, do kterých se samočinně nastavuje 

podle smyslu otáčení (jízda vpřed a vzad). Tím je také docíleno, že odtoková a sací strana 

pracovního kotouče je vždy dobře pootočená k zásobníku s olejem.  

 Velké výhody systému jsou v malých rozměrech, v nenáročnosti na údržbu. Čerpadlo 

pracuje i bez vnějších zdrojů energie. Silikonový olej má navíc vysokou životnost a je 

teplotně stabilní. Charakteristika 

čerpadla (obr. 37) závisí na 

otáčkách, geometrii čerpadla a 

viskozitě oleje. Systém pracuje 

zcela automaticky. Lze ho ovšem 

i ovládat. Propojením sací a 

pracovní části čerpadla vypojíme 

spojku. Také lze nastavit 

nejvyšší dovolený točivý 

moment, kdy spojka ještě nebude 

sepnuta  a to například 

předepnutím pístu pružinou. 

  

 

  

 

 

5.2.1.3 MEZINÁPRAVOVÁ LAMELOVÁ SPOJKA HALDEX  

  Tento regulovaný systém pohonu všech kol byl vyvinut švédskou firmou Haldex ve 

spolupráci s automobilkami Steyer-Daimler-Puch a Volkswagen (Škoda, Seat, Audi). Poprvé 

byl použit v automobilech VW Golf 4 Motion a Audi TT Coupé quattro v roce 1998. [3] 

Později systém začaly využívat i automobilky Volvo, Lancia, Alfa Romeo a další. 

Konstrukce 

  Mezinápravová spojka Haldex je kompaktní jednotka, která zaujímá stejné místo, jako 

viskózní spojka v dosavadním uspořádání pohonu všech kol Syncro a použíté v automobilu 

VW Golf. Jednotka Haldex je připevněna k rozvodovce zadní nápravy a propojena se 

spojovacím hřídelem (obr. 38). Základem spojky Haldex (obr. 39) je lamelová spojka, jejíž 

lamely jsou ponořeny do olejové lázně. Při zvyšování tlaku oleje ve skříni dochází 

k postupnému propojování lamel. Se stoupajícím tlakem se tedy na výstupu ze spojky přenáší 

stále větší část vstupního točivého momentu. Tlak ve skříni vytvářejí dvě axiální pístová 

čerpadla poháněná axiálním vačkovým kotoučem, spojeným s výstupním hřídelem. Axiální 

pístová čerpadla jsou v činnosti pouze v tom případě, pokud vstupní a výstupní hřídel nemají 

stejné otáčky. Jenom tehdy je totiž zapotřebí, aby došlo k rozdělení točivého momentu a 

připojení zadní nápravy. Celý systém je řízen soustavou regulačních ventilů, které jsou 

ovládány signály z elektronické řídicí jednotky. [3] 

Princip činnosti 

 Řídící jednotka vyhodnocuje všechny potřebné informace, jako např. otáčky kol, polohu 

akceleračního pedálu, otáčky motoru, činnost ABS a ASR atd. Informace dostává řídicí 

jednotka z datové sběrnice (CAN Bus) a na jejich základě reguluje hodnotu a průběh 

hydraulického tlaku působícího na lamely spojky. Velkou předností spojky Haldex je nejen 

vzájemná spolupráce s dalšími elektronickými systémy, ale také její mimořádně rychlá 

Obrázek 37. Možnosti vyladění charakteristiky spojky [6] 
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reakce. Stačí vzájemné pootočení vstupního a výstupního hřídele o 45° a elektronická řídicí 

jednotka vydá pokyn ke zvýšení tlaku ve skříni. Během jediné otáčky může lamelová spojka 

přenášet odpovídající točivý moment na kola zadní nápravy. Spojka Haldex tedy dovede 

rychle a plynule rozdělovat točivý moment na kola přední a zadní nápravy od nuly až do 

poměru 50:50. Pokud dojde k výpadku snímače nebo řídicí jednotka dostává nepravdivé 

informace, činnost spojky se řídí odstupňovaným nouzový programem. Přeruší-li se signály 

ze snímačů otáček kol, spojka se z bezpečnostních důvodů vypne a točivý moment motoru se 

přenáší pouze na kola přední nápravy. Soustava VW 4Motion se spojkou Haldex se 

v porovnání s předchozím systémem Syncro projevuje zejména lepší stabilitou při akceleraci 

vozu a jeho neutrálním až mírně nedotáčivém chování při běžné jízdě. [3] 

 
Obrázek 38. Řez lamelovou spojkou Haldex I. Generace [3] 

 

HALDEX II. GENERACE. Obsahuje nadále 

výhodnou konstrukci prstencového čerpadla. Změna 

nastala výměnou tlakového ventilu, který byl 

ovládán krokovým motorem za proporcionální 

solenoid ovládaný ventilem. Navíc spojka 

obsahovala čidla tlaku, které sloužili jako zpětné 

vazby řízení přenášeného momentu. Systém vznikl 

v roce 2002 a nebyl závislý na elektronice, protože 

tlak oleje byl stále zajišťován mechanicky, vačkou a 

axiálními písty. 

 HALDEX III. GENERACE. Tato generace 

byla jiná v tom, že spojka zajišťovala stálý přívod 

hnacího momentu k zadní nápravě. Generace byla 

označována PreX a například do vozidel značky 

Škoda nebyla nikdy instalována. 

HALDEX IV. GENERACE. Je umístěna 

před zadní rozvodovkou (obr. 41). Systém oproti 

předchozím generacím má na místo vačkového 

kotouče s axiálními písty elektrické čerpadlo. Všechny konstrukční části spojky ukazuje 

obrázek 40. Velikost tlaku, který působí na ovládací píst je ovládán elektromagneticky. Vše 

řídí elektronická řídící jednotka spojky na základě obdržených informací od elektronické 

Obrázek 39. Schéma lamelové spojky 

Haldex [3] 
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řídící jednotky motoru, od snímačů natočení volantu, snímačů podélného a příčného 

zrychlení, od elektronické řídící jednotky jízdních systémů (ABS, ESP a další…). Haldex IV. 

generace patří k nejlepším systémům dnešní doby a od roku 2008 je montována do 

automobilů značek Škoda, VW, Volvo, Saab a dalších. Díky koncernu Volkswagen patří 

k nejrozšířenějším evropským systémům. Systém je označován jako XWD. 

 
Obrázek 40. Schéma spojky Haldex IV. generace [6] 

 
Obrázek 41. Spojka Haldex IV. generace, rozvodovka zadní nápravy s elektronickým svorným 

diferenciálem eLSD [6] 

 

5.2.1.4 GEROMATIC SYSTÉM 

  Jde o pasivní spojku reagující na rozdílné otáčky přední a zadní nápravy. Princip 

fungování je na obrázku 42. Zubové čerpadlo je mezi přední a zadní nápravou. Pokud 

zaznamená rozdílné otáčky, okamžitě začne nasávat olej a zvýší tlak na lamelovou spojku. 

Dále je v pracovním prostoru pístu umístěn škrtící ventil teplotní kompenzace, který nám 

upravuje momentovou charakteristiku spojky. Dále jsou v systému obsaženy členy, které 
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hlídají správnou funkci spojky. Je to například přepouštěcí ventil, který hlídá přetížení 

systému. Cirkulující olej navíc maže a chladí celý systém. 

 Výhodou oproti dříve popsané viskózní spojce je, že Geromatic má lepší charakteristiku 

z hlediska dynamiky jízdy (obr. 43). Nízký přenášený moment při malém rozdílu otáček. 

Vyšší přenášený výkon při vyšších rozdílech. Výhodou je také dobrá spolupráce s ABS. 

 
Obrázek 42. Princip spojky Geromatic [6] 

 
Obrázek 43. Srovnání momentové charakteristiky spojky Geromatic s viskózní spojkou [6] 

5.2.1.5 TWIN GEROMATIC 

  Systém Twin Geromatic je zdvojený systém Geromatic. Docílí se tím velkých výhod. 

Tento systém nahrazuje nápravový 

diferenciál. Umístění systému je vidět na 

obrázku 44. Klec systému je poháněna od 

přední nápravy a roztáčí hnací lamely 

spojky. Zestrany hřídelů ke kolům jsou 

umístěna čerpadla Gerotor produkující 

potřebný tlak. Náhrada nápravového 

Obrázek 44. Twin Geromatic funkční schéma [6] 
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diferenciálu je možná, protože pokud je spojka vypnuta, tak se kola nápravy vůči sobě volně 

otáčejí. V případě, kdy je potřeba pohon všech kol, tak každá z řízených lamelových spojek 

zvlášť dávkuje potřebný hnací moment ke 

kolům zadní nápravy. Tím je splněna 

dokonce funkce svorného diferenciálu. Vše 

řídí elektronická řídící jednotka. Na obrázku 

45 je vidět zástavba Twin Geromatic do 

rozvodovky zadní nápravy. [6] 

 

  

 

 

 

 

5.2.1.6 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÁ VÍCELAMELOVÁ SPOJKA 

  Je to spojka, kterou využívá například Toyota a je vyobrazena na obrázku 46. Jak už 

název napoví, systém obsahuje hlavní vícelamelovou spojku, ovládací vícelamelovou spojku, 

vačkový mechanismus s kuličkou a elektromagnetický ovladač. Vnitřní lamely ovládací 

spojky jsou drážkováním spojeny s hlavní vačkou, vnější lamely pak se vstupním hřídelem. 

Na jedné straně ovládací spojky je elektromagnet, na druhé straně se nachází kotva 

elektromagnetu spojená se vstupním hřídelem. Po zavedení proudu elektromagnet přitáhne 

kotvu a tak sepne ovládací spojku, která začne unášet hlavní kotouč vačky. Obrázek 47 

ukazuje hlavní a ovládací kotouč vačky. Oba kotouče mají drážky. Mezi drážkami jsou 

kuličky a vzájemným pootočením kotoučů se zvýší axiální síla na hlavní vícelamelovou 

spojku. Vnitřní lamely hlavní spojky jsou spojeny s výstupním hřídelem k zadní nápravě, 

vnější lamely se vstupním. Vačkový mechanismus tedy ovládá hlavní spojku a určuje 

množství momentu přenášejícího k zadní nápravě.  

 
Obrázek 46. Řez elektromagneticky ovládanou vícelamelovou spojkou (vlevo) [6] 

Obrázek 47. Hlavní a ovládací kotouče vačky s drážkami (vpravo) [6] 

Obrázek 45. Zástavba twin Geromatic v 

rozvodovce zadní nápravy [6] 
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5.2.2  SAMOČINNÉ SYSTÉMY FIRMY MERCEDES-BENZ A BMW 

5.2.2.1 MERCEDES 4MATIC-I 

  Mercedes-Benz je jedna z mála evropských značek, která montuje pohon všech kol do 

více svých typových řad. V následující kapitole popíšeme první generaci systému. Zbylé 

generace jsou popsány v kapitole 4.4.2. 

  Tento systém vznikl v 80. letech minulého století. Jedná se o stálý pohon zadních kol a 

řaditelný přední. Nejzajímavější na celém systému je rozdělovací převodovka (obr. 48, 49). 

Systém obsahuje mezinápravový diferenciál planetový a dvě lamelové spojky ovládané 

hydraulicky. Jedna spojka obstarává připojení pohonu přední nápravy. Druhá slouží, jako 

závěr diferenciálu. Výstupní hřídel vede z rozdělovací převodovky podél hlavní převodovky 

na rozvodovku přední nápravy. Konstrukce k zadní nápravě je totožná se sériovými vozy, u 

kterých je poháněna pouze zadní náprava.  

  Pokud jsou jízdní podmínky takové, že stačí pohon zadní nápravy, první spojka je 

sepnuta, která slouží jako závěr středového diferenciálu a druhá spojka pohonu přední 

nápravy je rozepnuta. V čase, kdy je třeba připojit pohon přední nápravy, zapne hydraulický 

tlak druhou lamelovou spojku a v ten samý okamžik rozepne spojku mezinápravového 

diferenciálu. Poměr hnacího momentu je rozdělen v poměru 35:65%. Stane-li se, že toto na 

terén nestačí, je aktivována i spojka středového diferenciálu. V tu chvíli se obě nápravy točí 

stejně. Pokud ani toto nestačí, hydraulický tlak uzavře závěr zadního diferenciálu. Vše je 

ovládáno elektronicky, lamelové spojky ovládají magnetické ventily, tlak zajišťuje tandemové 

čerpadlo. 

 
Obrázek 48. Řez rozdělovací převodovkou systému Mercedes-Benz 4matic I. generace (vlevo) [6] 

Obrázek 49. Schéma rozdělovací převodovky systému Mercedes-Benz 4Matic I. generace (vpravo) [6] 

 

5.2.2.2 BMW xDRIVE 

  Tento důmyslný systém pohonu všech kol vznikl v roce 2003 a od roku 2004 je 

obsažen ve vozidlech modelové řady X. Od té doby se systém prakticky nezměnil a navíc se 

začal objevovat i v dalších modelových řadách. Rozdíl v rozdělovacích převodovkách u 

jednotlivých modelových řad je v pohonu výstupního hřídele k přední nápravě. U silničních 

vozidel je čelní soukolí se šikmými zuby a u řady X je převod řetězem.  

  Nejzajímavější částí je rozdělovací převodovka (obr. 50, 51). Zadní kola jsou hnaná, 

přední se v nutnosti automaticky připojuje. Mezi výstupním hřídelem k zadní nápravě a 

řetězovým kolem pohonu k přední nápravě je elektromechanicky ovládaná vícelamelová 
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spojka (obr. 46), která je popsána v kapitole 5.2.1.6. Síly ovládající spojku vznikají od 

elektromotoru se zabudovaným šnekovým převodem, který pohybuje válcem, jehož čelní 

plochy jsou spirály. Spirály jsou vedením pro páky mechanismu (obr. 52). Ve společném oku 

mechanismu je další, vačkový, mechanismus s kuličkou (obr. 47). Roztahováním mechanismu 

vznikají axiální síly působící na lamelovou spojku spouštění předního pohonu. Tento 

mechanismus tedy převádí rotační pohyb na posuvný pohyb, který ovládá lamelovou spojku. 

Na hřídeli k zadní nápravě je zubové čerpadlo, které zajišťuje mazání rozdělovací 

převodovky. 

 
Obrázek 50. BMW 530xi a detail rozdělovací převodovky [6] 

      

  
Obrázek 51. Vačkový mechanismus s kuličkou ovládaný pákovým systémem (vlevo) [6] 

    

     Rychlé dávkování točivého momentu k přední nápravě zajišťuje elektronická řídící 

jednotka. Dělení točivého momentu mezi nápravy je součástí algoritmu DSC (elektronického 

stabilizačního programu). Elektronická jednotka, která kontroluje stabilitu, získává informace 

z tří ovládacích okruhů. Jsou to motor management, ovládání brzdových okruhů a ovládání 

podélné dynamiky pomocí dělení hnacího momentu mezi nápravy. Dělení momentu je možné 

měnit v rozmezí 0:100 až 50:50%. 

Obrázek 52. Rozdělovací převodovka systému xDrive (vpravo) [6] 
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6.  DIFERENCIÁLY 

  Diferenciál je převodné ústrojí, které zajišťuje samočinné vyrovnávání rozdílných 

otáček hnacích kol při jízdě v zatáčce a zároveň rozděluje hnací točivý moment na obě 

vozidlová kola. Velikost přenášeného točivého momentu je přitom určována tím hnacím 

kolem, které má horší přilnavost na jízdní dráze. [1] 

  Existuje mnoho druhů různých diferenciálů. V této kapitole jsou představeny tři 

konstrukce základních diferenciálů používaných u osobních automobilů, z kterých vychází i 

zbytek konstrukcí dalších diferenciálů. U automobilů rozlišujeme diferenciály nápravové a 

mezinápravové. Další popis jednotlivých typů v následujících podkapitolách.  

6.1  DIFERENCIAL S KUZELOVYMI KOLY 

  Nejvíce užívaný nápravový diferenciál je diferenciál s kuželovými koly (pastorky). Je 

umístěn společně s rozvodovkou v jedné skříni. 

Konstrukce.: Hnací pastorek je spojen například s kloubovou hřídelí a pohání talířové kolo, 

se kterým je spojena skříň diferenciálu. Ve skříni diferenciálu jsou otočně 

uloženy satelity diferenciálu. Jsou v záběru s planetovými koly, která jsou 

spojena s hnací hřídelí kola. [4] 

Činnost.: Přímá jízda.  Obě hnací kola a planetová kola se otáčejí stejně rychle. Satelity 

diferenciálu se neotáčejí, ale krouží se skříní diferenciálu. Nepůsobí nyní jako 

ozubená kola, ale jako unašeče a přenášejí počet otáček pohonu ve stejném 

poměru na pravé a levé kolo.[4] 

  Jedno kolo se protáčí, druhé stojí. Planetové kolo protáčejícího se kola 

způsobuje otáčení satelitů diferenciálu, které se odvalují na stojícím 

planetovém kole. Rozdíl počtu otáček se vyrovnává tím, že protáčející se kolo 

se otáčí dvakrát rychleji než talířové kolo. Protože protáčející se kolo nemůže 

přenášet žádný točivý moment, nepřenáší druhé kolo rovněž žádný točivý 

moment a tedy ani žádnou hnací sílu. Vůz zůstává stát. [4] 

  Jízda v zatáčce. V důsledku různě velkých drah kol se musejí hnací kola a tím 

tedy také planetová kola otáčet různě rychle. To je umožněno satelity 

diferenciálu, které vyrovnávají rozdíl počtu otáček mezi levým a pravý 

planetovým kolem. Při tom se otáčejí kola diferenciálu, okolo své osy. 

  Obrázek popisuje směry otáčení hřídelí a pastorků při projíždění levotočivé 

zatáčky. Hnací kolo uvnitř zatáčky běží při stejnosměrném přenosu síly a stejné 

přilnavosti hnacích kol o to pomaleji, o co běží kolo vně zatáčky rychleji. Na 

každé hnací kolo se dostane stejný točivý moment. 
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Obrázek 53. Diferenciál s kuželovými koly [4] 

6.2  SAMOSVORNÝ DIFERENCIÁL TORSEN 

  Rozděluje točivý moment z převodovky v závislosti na trakci. Diferenciál Torsen 

(Torsen = torque sensing = s citem pro točivý moment) se může používat jako příčná 

uzávěrka (osový diferenciál) k pohonu kol jediné nápravy, stejně jako podélná uzávěrka 

(střední diferenciál) k pohonu přední nebo zadní rozvodovky u vozidel s pohonem všech kol. 

Konstrukce.: Diferenciál Torsen se skládá ze dvou šnekových převodů. Čelního kola spojují 

oba šnekové převody tvarově k sobě. Šneková kola jsou uložena ve skříni 

diferenciálu otočně. Každý šnek je spojen s hnací hřídelí. Skříň diferenciálu je 

sešroubována s talířovým kolem rozvodovky. 

 
Obrázek 54. Diferenciál Torsen 
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Činnost.: Základní princip spočívá na samosvornosti šnekového kola a šneku šnekového 

převodu. Velikost samosvornosti je závislá na úhlu stoupání ozubení šneku a 

šnekového kola. Samosvornost se odstraní, pokud šnek pohání šnekové kolo. 

  Tok síly v diferenciálu Torsen. Točivý moment pohonu přichází z hnacího 

pastorku přes talířové kolo a přenáší se skříní diferenciálu a šnekovými koly na 

šneky obou hnacích hřídelí. 

  Stejně dobrá přilnavost. Mají-li při přímé jízdě všechna hnací kola stejný 

počet otáček, tak se šneková kola s bočními čelními koly neotáčejí a působí 

jako unašeč. Rozdělování točivého momentu se provádí ve stejném poměru na 

obě hnací hřídele. 

  Projíždění zatáčkou při rozdílné přilnavosti. Vyrovnání otáček probíhá přes 

otáčející se čelní kola a šneková kola, přičemž dochází k samosvornosti. 

Otáčky se dále vyrovnávají oběma čelními koly a šnekovými koly. Točí-li se 

například levé kole rychleji, tak pohání levý šnek své šnekové kolo. Čelní kola 

na levé straně přenášejí točivý pohyb na čelní a šneková kola na pravé straně. 

Mezi šnekovým kolem a šnekem na pravé straně dochází k samosvornosti 

odpovídající uzavírací hodnotě. Kolu s lepší přilnavostí k povrchu, popřípadě 

nižším počtem otáček, zde pravému kolu, je přiváděn větší točivý moment. Při 

uzavírací hodnotě například 60% může diferenciál Torsen dodávat kolu s lepší 

přilnavostí k povrchu, popřípadě menším počtem otáček kola, čtyřnásobný 

točivý moment. [4] 

6.3  PLANETOVÁ PŘEVODOVKA JAKO STŘEDNÍ DIFERENCIÁL 

  Vyrovnává různé počty otáček předních a zadních kol a rozděluje točivý 

momenty konstantním poměru na rozvodovky přední a zadní nápravy.  

Obrázek.: Točivý moment přichází z převodovky přes dutou hřídel (hlavní hřídel) ke kolu 

s vnitřním ozubením planetové převodovky. Odtud se rozděluje ramenem 

planetové převodovky na přední rozvodovku a centrálním kolem na zadní 

převodovku. Rozdělování točivého momentu probíhá na základě různých 

ramen páky ramene planetové převodovky a centrálního kola v různých 

poměrech (asymetricky), například 65% na přední a 35% na zadní rozvodovku. 

Při prokluzu na předních nebo zadních kolech se uzavře viskózní spojka 

v závislosti na trakci a přidělí hnací straně s lepší přilnavostí větší točivý 

moment. [4]  

 

Obrázek 55. Planetová převodovka jako střední diferenciál (vlevo) [4] 
Obrázek 56. Rozdělení točivého momentu planetovou převodovkou (vpravo) [4] 
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7.  KONSTRUKČNÍ NÁVRH 
 Náplní konstrukčního návrhu je navržení možného spojení kardanova hřídele 

s rozvodovkou přední nápravy u automobilu Škoda Octavia II. Mezi hřídel a rozvodovku je 

nutno umístit pružnou podložku. Nákres komponent byl nakreslen ve studijní verzi programu 

Autodesk Inventor Professional 2011. Následující dvě podkapitoly představují vůz Škoda 

Octavia II z pohledu převodného ústrojí pohonu 4x4 (7.1), motorové charakteristiky (7.2) a 

také bude potřeba zjistit charakteristiku převodových poměrů převodovky (7.3). 

7.1  ŠKODA OCTAVIA II 4x4 – PŘEVODNÉ ÚSTROJÍ POHONU 
 Tato kapitola se týká převodného ústrojí automobilu Škoda Octavia II 4x4, výroba od 

r. 2004 (obr. 57). Nejdříve je nutné představit si potřebné prvky vozidla. Škoda Octavia II 4x4 

je oproti verzi s přední poháněnou nápravou vybavena o další konstrukční prvky (obr. 58) 

v čele s mezinápravovou samočinně ovládanou lamelovou spojkou Haldex II. generace 

(kapitola 5.2.1.3). 

 
Obrázek 57. Škoda Octavia II r.v. 2004 [19] 

 
Obrázek 58. Přehled převodného ústrojí Škody Octavie II [20] 

 

 Tato kapitola se bude nejvíce týkat částí převodného ústrojí – kardanův hřídel a pružná 

spojka. 

 Kardanův hřídel (obr. 59) se skládá ze dvou částí, které jsou spojeny stejnoběžným 

kloubem. Spojení s převodovkou s kuželovým soukolím a se spojkou Haldex zajišťují 

kloubové podložky. Zadní podložka je opatřena nedemontovatelným tlumičem torzních kmitů 

(obr. 60), který omezuje přenos torzních kmitů z rozvodovky zadní nápravy na karoserii vozu. 
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[20]. Přední kloubovou spojku je možné si představit, jako gumový kotouč, který umožňuje 

velmi mírné vychýlení hřídele vůči přední rozvodovce.  

 
Obrázek 59. Kardanův hřídel s v předu umístěnou kloubovou podložkou [20] 

  

 
Obrázek 60. Přední kloubová podložka [20] 

 

PŘEDNÍ ROZVODOVKA 

 Je zde zmíněna i rozvodovku s kuželovým soukolím přední nápravy vozu Škoda 

Octavia II, protože dále bude potřeba znát převodový poměr, abychom zjistili správný 

krouticí moment na kardanové hřídeli. Poměr vstupních a výstupních otáček je        . To 

znamená, že otáčky spojovacího hřídele jsou 1,6x vyšší než otáčky hřídele na vstupu od 

převodovky. Lze tak použít spojovací hřídel o menším průměru, protože nemusí přenášet tak 

velký krouticí moment. V rozvodovce zadní nápravy se potom otáčky opět snižují stejným 

převodovým poměrem. [20] 
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Obrázek 61. Rozvodovka přední nápravy vozidla Škoda Octavie II [20] 

7.2  ŠKODA OCTAVIA II 4x4 – MOTOROVÁ CHARAKTERISTIKA 
 U automobilu Škoda Octavia II jsou používány dva druhy vznětových motorů. Je to 

buď slabší motor 1,9TDI-PD/77 kW, nebo pro nás zajímavější, silnější motor 2,0TDI PD/103 

kW. Pevnostní výpočty zadaných komponent a jejich nákresy budou provedeny na základě 

technický dat silnějšího motoru.  

 

MOTOR 2,0/ 103 kW- TDI PD 

      
Obrázek 62. Motor 2,0l/103kW- TDI PD [19]  Obrázek 63. Charakteristika motoru [19] 
  
Tabulka 10. Technická data [19] 
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7.3  ŠKODA OCTAVIA II 4x4 – PŘEVODOVKA 6 SPEED 02Q 
 V automobilu Škoda Octavia II 4x4 je použita manuální převodovka 6 speed 02Q 

four-wheel drive. Pro výpočet správného a nejvyššího krouticího momentu, který bude 

přenášen kardanovým hřídelem je nutností znát převodové poměry převodovky (tab. 11). 
 

Tabulka 11. Převodové poměry manuální převodovky 02Q [21] 

 

7.4  VÝPOČTY 
 V této kapitole jsou navrženy rozměry hnaného hřídele (7.4.1) a zkontrolovány 

pevnosti šroubů, které jsou použity pro rozebíratelné spojení hřídele a přední podložky 

(7.4.2). 

7.4.1  KARDANŮV HŘÍDEL 

 Známe vstupní hodnoty pro výpočet: 

     
         

Kde     
 znamená největší dosažitelný krouticí moment od motoru, jehož velikost se změní 

v závislosti na převodném ústrojí. Převodovka, představená v kapitole 7.3, tento krouticí 

moment zvětší 14,6x (u převodovky byl logicky zvolen první, nejvyšší převodový stupeň 

z pohledu největšího možného krouticího momentu). Hodnota převodu 14,6 byla vypočítána 

z převodových poměrů (tab. 11) a to tak, že jsou mezi sebou vynásobené převodové poměry 

prvního převodového stupně    (obr. 64) s převodovým poměrem ozubených kol pro pohon 

spojovacího hřídele    (obr. 64). To je:                       . 

 
Obrázek 64. Schéma převodového ústrojí Octavia II 4x4 [21]  
  

Jako další převodný prvek za převodovkou je přední rozvodovka s kuželovým 

soukolím (W1), která naopak snižuje velikost krouticího momentu zvýšením otáček. 

Převodový poměr i je 1:1,6. Nyní je tedy možné zjistit velikost krouticího momentu na hřídeli 

   
. 
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Z pevností podmínky:     
   

  
    

 

       
   

         

    

    
  volím poměr  

 

 
      

      √
      

     
 (  

 

     )

 
  kde je 

  - velký průměr hřídele [  ] 

  - malý průměr hřídele [  ] 

   
 - dovolené namáhání v krutu. Dle strojnických tabulek volím materiál 11.600.  

Materiál má při střídavém namáhání v krutu dovolené napětí 50 70 MPa. 

Volím 60 MPa pro výpočet. 

     

     √
       

     (  
 

     )

 
   

                  … volím         

 

 
          

    

    
         … volím         

 Jako hnací hřídel tedy bude použita trubka z materiálu 11.600 a o rozměrech (  

     ,        ). 

  Na hřídeli je třeba udělat užší náběh do příruby. Tento krátký náběh bude 

z plného materiálu. Nyní bude proveden výpočet: 

       
   

  
    

 

      
   
    

  

    
   

  √
      

     

 
 √

       

    

 
         mm … Volím   65 mm.

  

7.4.2  NÁVRH ŠROUBŮ 

 Celkový počet šroubů, které budou přenášet krouticí moment je 3. Nejprve je potřeba 

zjisti obvodovou sílu   . Dále je zjištěn nutný průměr šroubu.    
 šroubu 5.6 je 500 MPa. 

Výpočet obvodové síly   : 

      
     

 
 

      
      

     
         kde je D – průměr roztečné kružnice [m] 

Pevnostní podmínka pro smykové namáhání: 

      
  

   
    

   kde je: S – průřez čepu [  ] 

 i – počet šroubů 
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  kde je: d – průměr čepu [m] 

   √(
    

       

)
 

       
 pro šroub je 500 MPa 

      √(
       

       
)

 
  

d = 6,84 mm… Po zvážení smykového namáhání volím průměr 

šroubu d = 10 mm. 

 

7.4.3  NÁVRH PŘÍRUBY 

 Jedná se o mezičlen (obr. 65), který je nalisovaný a přivařený na hřídel. Kloubová 

podložka je pak třemi šrouby přišroubovaná na svařenec hřídel-příruba. Tato příruba musí 

přenést požadovaný maximální krouticí moment    
      Nm. Zde byl zvolen návrh na 

základě výpočtu MKP v programu UGS NX7.5.  

VÝPOČTOVÝ MODEL 

 Výpočtový model je kvůli snížení počtu elementů zjednodušen tak, že rádiusy a 

zkosení jsou idealizovány na ostré hrany (obr. 66).  

     
Obrázek 65. Příruba     Obrázek 66. Idealizovaný model 

 

NASÍŤOVANÝ MODEL 

 Jako elementy byly použity 3D Tetrahedry s 10 uzly (obr. 67). To zajistí, že budou 

v ploché části modelu minimálně tři uzly na tloušťku. Počet elementů je 1416. Jako materiál 

modelu byla zvolena ocel 11.600, které byly nastaveny hodnoty dle strojnických tabulek: 

 Mez kluzu tahu             MPa 

 Mez pevnosti v tahu             MPa 

 Mez únavy v ohybu              MPa 

 Mez únavy v krutu             MPa 

 Youngův modul        GPa 

   

  



 

50 

 

 
Obrázek 67. Nasíťovaný model se zavazbením v místě křížků 

OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

 Přírubě byl odebrán pohyb v osách X, Y, Z tím, že ve všech místech, kde bude v reálu 

příruba přivařena k hřídeli je v modelové části příruba zavazbena (obr. 67). Spojovací šrouby 

jsou v modelu nahrazeny rigidovými prvky. Rigidové prvky jsou 1D prvky s nekonečnou 

tuhostí. Na každém ze tří ramen příruby byla tečně k roztečné kružnici ve středu díry zvolena 

zatěžující obvodová síla        
 

  

 
 

     

 
       N. 

 

REDUKOVANÉ NAPĚTÍ 

 
Obrázek 68. Průběh redukovaného napětí HMH  [MPa] 

 

Z obrázku 68 je vidět, že nejrizikovější část příruby je pod každou dírou směrem ke 

středu příruby. Vysoké napětí (špička napětí) je způsobena nekonečně ostrou hranou (velmi 

malým bodem) na elementu sítě a také tím, že výpočet pracuje pouze v mezích Hookova 

zákona a nepočítá s malou nevratnou deformací. 

 



 

51 

 

Z důvodu velkého napětí v přírubě o tloušťce 10mm byl vytvořen druhý model, který 

je zesílen na konečnou tloušťku 15mm. Pro tento model byly zvoleny úplně stejné výpočetní 

podmínky jako u slabšího modelu příruby. Výsledek a průběh redukovaného napětí u 

silnějšího modelu příruby je na obrázku 69. 

 
Obrázek 69. Průběh redukovaného napětí HMH [MPa] zesílené příruby 

ZHODNOCENÍ 
 Na výrobu příruby bude použita jako materiál ocel 11.600, která má dle strojnických 

tabulek mez v kluzu            MPa. Dovolené hodnoty napětí pro míjivé namáhání 

jsou dle strojnických tabulek     110      MPa.  

 Výsledek MKP (spolu s chybami, které hodnoty navyšují) ukazuje, že by takto 

navržená příruba (tloušťka příruby     mm) mohla být užita, protože výsledné napětí je po 

započítání nepřesností nižší než dovoleného napětí   .  

Stejné výpočetní podmínky byly použity i na zesílený model příruby o tloušťce 

t=15mm (obrázek 69). Z obrázku 69 je vidět, že průběh redukovaného napětí je přijatelnější. 

Maximální napětí se snížilo na 152 MPa (bez započítání možných chyb ve výpočtu z důvodu 

nekonečně malá ostré hrany elementu, takže ve skutečnosti ještě nižší). 

 Po zvážení možného zesílení příruby na větší tloušťku a to na úkor malého navýšení 

hmotnosti a ceny komponenty bylo rozhodnuto, že příruba bude před výrobou zesílena na 

konečnou tloušťku      mm. 
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7.5  VÝKRESY 
 Výkres sestavy byl nakreslen v programu Autodesk Inventor 2011. Jak už bylo 

napsáno výše, jedná se o výkres sestavy. Hlavními prvky sestavy jsou (obr. 67-70): 

HŘÍDEL je zde ve většině délky dutá (trubka) z důvodu co nejnižší hmotnosti. 

Protože bylo ovšem zapotřebí malého průměru hřídele v místě spojení hřídele s přírubou, je 

právě tato část hřídele z plného materiálu. 

PŘÍRUBA (výrobní výkres příruby je součástí výkresové dokumentace bakalářské 

práce) slouží jako spojovací člen mezi hřídelí a pružnou spojkou. Je přivařena na hřídel 

(výkres svařence hřídel-příruba je součástí výkresové dokumentace bakalářské práce).  Ke 

spojce je montována třemi šrouby. V sestavě jsou dvě stejné příruby (horní, spodní) vždy 

z každé strany spojky. 

KRYT je z oceli. Tvoří obal spojky. Zakrývá pryžový pružný kotouč. 

PRYŽOVÝ KOTOUČ je hlavní funkční část celé spojky. Právě pružnost a 

houževnatost pryže udává využitelnost spojky. V kotouči je vyvrtáno 6 děr, do kterých je 

nalisováno 6 ocelových pouzder. Do těchto pouzder se lisují ještě navíc další pouzdra 

s různým vnitřním závitem dle použitých průměrů šroubů. V tomto případě je vnitřní průměr 

d=10mm. 

NÁBOJ je vlastně krátká plná hřídel z jedné strany přivařená na druhou (spodní) 

přírubu. Druhý konec příruby se zasouvá do přední převodovky s kuželovým soukolím, proto 

je hřídel na tomto konci drážkovaná.  

 
Obrázek 70. Sestava 

 

 

 
Obrázek 71. Sestava detail 1      Obrázek 72. Sestava detail 2 
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Obrázek 73. Sestava-rozstřel 
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8. ZÁVĚR   

 Nyní bychom měli býti schopni jistě odpovědět na otázku z úvodu této bakalářské 

práce. Je pohon všech kol u osobních automobilů opodstatněný? V práci jsme našli mnoho 

důvodů, proč by odpověď měla býti ano. 

 Na úplném začátku práce jsme se dozvěděli něco málo o historii pohonu všech kol u 

silničních automobilů. Následuje pasáž o směrové a podélné dynamice vozu, která se velmi 

blízce dotýkala sil, které na automobil při jízdě působí. Právě v této kapitole jsme se 

dozvěděli nesporné výhody a tedy opodstatnění vozidel s pohonem všech kol. Samozřejmě 

nám vyplynuly i určité nevýhody pohonu všech kol, ale z textu jasně vyplývá, že výhody 

převyšují nad nevýhodami. 

 Nejen výrobci automobilů s pohonem všech kol, ale hlavně zákazníci si dnešní systémy 

pohonu musí pochvalovat. Na trhu je nepřeberné množství možných variant realizace pohonu 

všech kol. Z této práce by mělo býti znát, že by každý zájemce o vůz s pohonem všech kol 

měl vybírat dle budoucího využití vozidla. Nedá se s přesností říci, že permanentní pohon je 

horší, či lepší než pohon připojitelný. Obě varianty mají své výhody a nevýhody. My 

správným výběrem systému pohonu všech kol dle budoucího využití vozu mnoho nevýhod 

změníme ve výhody. V práci byly popsány systémy pohonu všech kol předních 

automobilových značek s většinovým podílem na evropském trhu. Zde bylo vše popsáno tak, 

aby byly zřejmé rozdíly, či naopak shodné prvky u jednotlivých automobilových systémů 

pohonu všech kol. 

 V bakalářské práci byl největší důraz kladen na samočinně připojitelné pohony všech 

kol nejen kvůli automatičnosti systémů, ale hlavně kvůli dnešnímu rozšíření. Je zřejmé, že je 

dnes největší zájem mezi zákazníky o automobily jezdící po silnici na rozdíl od automobilů 

do terénu. Právě díky tomu se do popředí dostávají samočinně připojitelné pohony, které jsou 

popsány v nejobsáhlejší části práce. Je zde kladen největší důraz na popsání principu činnosti 

jednotlivých mezinápravových samočinně ovládaných spojek, o kterých lze říci, že jsou to 

základní konstrukční prvky jednotlivých systémů pohonu všech kol automobilových značek. 

 Přípravou, zjišťováním informací a psaním bakalářské práce jsem strávil mnoho času. 

Dodnes nemohu s jistotou říci, že některý systém je lepší, než ten druhý. Mohu ovšem říci, že 

systémy s mezinápravovou lamelovou spojkou Haldex, který je mimochodem používán i 

v automobilech české značky Škoda, či v nových generacích Quattro značky Audi, ve mně 

zanechal velmi dobrý dojem. Ovšem to samé mohu říci i o systémech značek BMW a 

Mercedes. 
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