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Anotace 

Tato bakalá�ská práce se zabývá p�ehledem hlavních milník� v oblasti vývoje konstrukce 

závodního vozu. Pozornost je v�nována voz�m formule 1, které jezdí v závodech od roku 

1950. P�ed samotným popisem technických �ešení vozu formule 1 je za�azena �ást, která 

stru�n� osv�tluje postupné sm��ování k formuli 1. V následující kapitole jsou v p�ehledné 

tabulce zpracovány technické omezení a p�edpisy pro konstrukci voz� Velkých  cen. 

Tabulka je uspo�ádaná vzestupn� podle jednotlivých let. Další �ást se v�nuje aktuální 

sezón� 2008  sv�tového šampionátu. Je zde uveden výtah z technických regulí a také 

p�ehled všech tým�, jezdc� a voz� v této sezón�. Jeden z tým� je v samostatné �ásti popsán 

podrobn�ji v�etn� n�kolika obrázk�. Poslední oddíl má za cíl doplnit historii vývoje            

o konstruk�ní zvláštnosti a experimenty. 
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This thesis is focused on the overwiev of main periods in the area of  race car construction 

development. In the first chapter, main attention is dedicated to Formula One cars, attending 

races since 1950. In spite of this, there is briefly noted the technological development 

before FIA Formula One Championship. Next chapter is dealing with technical restrictions 

and regulations restraining construction of Formula One car. Data are situated in the table, 

ascending sequenced according to the year. Next part refers to the actual Fia Formula One 

Championship season 2008. There is abstract of technical regulations and the list of actual 
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1 Úvod 

Tato bakalá�ská práce má za cíl dát �tená�i p�edstavu o vývoji techniky ve vozech formule 1 
od prvního šampionátu v roce 1950 až po sou�asnost. 

V první �ásti druhé kapitoly je pozornost v�nována technickému vývoji, který umožnil 
vznik sv�tového šampionátu formule 1. Tato �ást dává jen stru�ný p�ehled, jelikož hlavní 
pozornost práce je v�nována šampionátu formule 1, datující sv�j vznik do roku 1950. 
Rozší�eným konstruk�ním �ešením bylo v této dob� použití kompresoru, jehož �innost       
je zde popsána podrobn�ji. 
  
V druhé �ásti druhé kapitoly je pojednáno o jednotlivých érách v pr�b�hu samotného 
šampionátu     formule 1. Jde o éru atmosférických motor�, p�epl�ovaných motor� a éru 
„elektronických pomocník�“. P�i použití technických výraz� jsou tyto vysv�tleny bu�
p�ímo v textu, resp. pod �arou jako poznámka. Vysv�tlení je provedeno formou textovou    
a prost�ednictvím matematických vztah� v�etn� názv� použitých veli�in. Následuje p�ehled 
vývoje hlavních podvozkových komponent a jejich detailní popis pro aktuální sezónu. 

Dále je pozornost v�nována legislativním omezením. V obsáhlé tabulce lze podle 
konkrétního roku zjistit max./min. hmotnost vozu (v�etn� jezdce a jeho výstroje), po�et 
válc� motoru, objem všech válc� pro p�ípad motoru s p�epl�ováním a motoru 
atmosférického, bodové hodnocení jezdc� dle po�adí dokon�ení závodu. V poznámce jsou 
uvedeny r�zné d�ležité a zajímavé události, pokud se v dané sezón� udály. V následující 
�ásti jsou podrobn�ji rozebrány technické omezení pro aktuální sezónu 2008.  

Následující kapitola dává p�edstavu o sou�asném vozu formule 1, v�etn� n�kolika 
informací   o týmu. Je zde stru�n� popsána technická konstrukce vozu. Pro tento ú�el byl 
vybrán v�z R28 stáje Renault. Kapitola je dopln�na o p�ehled tým� v této sezón�, který      
je  zpracován ve form� tabulky podle názv� týmu a abecedním po�adí. U každého týmu      
je p�ipojen vzhled a ozna�ení jejich monopostu, typ motoru, jména hlavních jezdc� v�etn�
jejich národnosti. 

V páté kapitole je ukázka n�kolika zajímavých technických �ešení a inovací. Jde nap�.  o 
experimenty s p�ítla�nými plochami, pohon všech kol, pohon turbínovým motorem, 
dvoukotou�ové brzdy, vzduchem chlazený motor, chladi�e po bocích vozu, šestikolovou 
formuli. N�které nápady  se ujaly a staly se nedílnou sou�ástí dnešních závodních voz�. 
Jiné lze považovat pouze za zajímavý experiment.  
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2 Historický vývoj základních technických komponent
závodních voz� od po�átk� k formuli 1 

Základní lidská vlastnost - sout�živost a srovnání svých výkon� a sil v jakékoli oblasti - 
zap�í�inila, že se automobilové závody za�aly po�ádat již krátce po vynálezu automobilu. 
Nejprve šlo o vozy na parní pohon, od roku 1894 o pohon spalovacím motorem. Tyto 
motory m�ly velmi malý výkon (kolem 2 kW). Teorie zm�ny konstrukce spalovacích          
a sacích prostor� ješt� nebyla p�enesitelná do praxe, a tak se konstrukté�i snažili zvýšit 
výkon  zv�tšením objemu válc� (až 18 litr�). Civilní vývoj techniky se zastavil v pr�b�hu 
1.sv�tové války( 1914-1918). Po jejím skon�ení t�žili konstrukté�i závodních motor� (�asto 
to byli ti samí, jako ve válce) z vále�ných leteckých motor�. Ironií osudu každého vál�ení 
je, že pom�že posunout civilní konstrukce o velký kus kup�edu. Nár�stu výkonu bylo 
docíleno zvýšením plnícího tlaku sm�si do válc� použitím kompresor�.  

2.1 Motory 
2.1.1 Období p�ed formulí 1 - éra kompresor�  

Kompresor je za�ízení, které stla�uje pracovní plyn. Má dva otvory, jedním je vstup, odkud 
si bere vzduch z atmosféry, druhým je výstup, kudy proudí vzduch pod tlakem. P�íklad 
kompresoru vycházejícího z vále�ných zkušeností je na obrázku 1, výrobce Mercedes.        
Je vybaven rotujícími písty (obr. 1a) ) Roots se dv�mi (obr. 1c) ) resp. t�emi lopatkami 
(obr. 1b) ). Názorná ukázka vzhledu sou�asného kompresoru je na obr.2. Je mechanicky 
pohán�ný �emenem od klikového h�ídele, s p�evodem do rychla, p�evodový pom�r 1,5 až 4. 
Díky tomu je minimalizováno zpožd�ní nár�stu plnícího tlaku, reaguje již od nízkých 
otá�ek motoru. Na rozdíl od atmosférických motor� je p�i použití kompresoru (kdy do válce 
jde sm�s vzduchu a paliva o vyšším tlaku a teploty) nutné snížit kompresní pom�r, aby 
nedošlo k samovznícení sm�si z d�vodu p�ílišného stla�ení (motor neza�íná stla�ovat sm�s 
z podtlaku, ale již z ur�itého kladného tlaku).

Obr.1 Kompresor Mercedes [5] 
a)rotující písty  
b) schéma uložení dvou rotujících píst� se t�emi lopatkami 
c) schéma uložení dvou rotujících píst� se dv�mi lopatkami
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Obr.2 Sou�asný kompresor [15] 

_________________________________________________________________________ 
Pozn.: 

Kompresní pom�r �:
- podíl �íselné hodnoty pracovního prostoru válce a minimálního objemu válce (p�i nejvyšší  
  poloze pístu – horní úvra�, viz obr.5).  

• Vk - objem kompresního prostoru (nejmenší prostor ve válci p�i 
poloze pístu v horní úvrati) 

• Vz – zdvihový objem (vzdálenost mezi horní a dolní úvratí pístu 
vynásobená plochou pístu) 

_________________________________________________________________________ 

2.1.2 Období formule 1 

Roku 1939 ze za�alo znova vál�it ve velkém. Druhá sv�tová válka (1939-1945) zastavila 
veškerý civilní vývoj a automobilové sout�že. Po jejím skon�ení se sice op�t za�alo závodit, 
zatím však se starými modely. D�vodem bylo, že rekonstrukce továren v rozbombardované 
Evrop� si vyžádaly delší �as.  
V roce 1946 vznikla FIA (fr. Federation Internationale De L'Automobile – cz.: mezinárodní 
automobilová federace reprezentující motoristické zájmy). Jde o nevýd�le�nou organizaci 
zahrnující 222 národních automobilových organizací ze 130 zemí sv�ta, sídlí v Pa�íži, 
administrativní centrum se nachází v Ženev�, Švýcarsko. Poprvé byl použit název    
Formule 1. Byly zavedeny p�edpisy, které omezovaly a usm�r�ovaly konstrukce závodních 
speciál�.  
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Všechny týmy musí tato pravidla respektovat, jinak je �ekají postihy – pen�žité tresty, 
zákaz startu po ur�itou dobu atd. První sv�tový šampionát se uskute�nil 13.kv�tna 1950 
v anglickém Silverstone (oficiální propaga�ní leták na obr.3). Vít�zem se stal Nino Farina 
jezdící v týmu Alfa Romeo. Tohoto roku byly stále ješt� používány motory s p�epl�ováním. 
Zvrat nastal roku 1951, kdy Ferrari p�edstavilo v modelu 375 (obr.4) sv�j atmosférický 
dvanáctiválec s objemem 4,5 litru. Uv�domovalo si totiž, že p�epl�ované motory vyžadují 
nepom�rn� více paliva, než motory atmosférické. Je to zp�sobeno tím, že u p�epl�ovaných 
motor� se uskute��uje dvojí stla�ení pracovní sm�si – v kompresoru a následn� i v motoru, 
expanze se odehrává pouze v motoru a tím pádem je výfukovým ventilem odvád�n plyn 
stále pod velkým tlakem, který se nevyužije. Vysoká spot�eba se musela kompenzovat bu�
v�tšími nádržemi s palivem nebo jedním až dvojím tankováním v pr�b�hu závodu. Ob�
varianty byly neefektivní: bu� z d�vodu v�tší váhy vozu v prvním p�ípad�, resp. �asových 
ztrát p�i tankování v p�ípad� druhém. 
Doposud nejlépe si stojící tým Alfa Romeo oznámil konec svého p�sobení v mistrovství 
sv�ta a jedni�kou se stala stáj Ferrari, jehož jezdci obsadili následující sezónu všechny první 
t�i pozice.            

Obr.3 Oficiální leták první Velké ceny v Silverstone, 1950 [2] 
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Obr.4 Ferrari 375 [8] 

2.1.2.1 Éra atmosférických motor�   

Následující období lze nazvat érou atmosférických motor� – tj. bez p�epl�ování. Jejich 
konstrukce se natolik zlepšila, že dosahovaly litrového výkonu až 130kW. Jedním z cíl�
konstruktéra bylo dosáhnout co nejlepšího výkonu, ale také životnosti, která je z velké míry 
ovlivn�na st�ední pístovou rychlostí.

St�ední pístová rychlost
Rychlost pístu ur�uje opot�ebení rozhraní povrch� píst (resp.pístní kroužky) – válec. Tato 
rychlost je prom�nná v závislosti na nato�ení klikové h�ídele. Výpo�et její p�esné hodnoty 
je v každém okamžiku vcelku složitý, a proto se v dobách bez výpo�etní techniky zavedl 
pojem st�ední pístová rychlost, ozn. vs. Vychází z p�edpokladu, že považujeme rychlost 
pístu za konstantní.  
Rychlost se vypo�ítá dle jednoduchého vztahu z fyziky:  
v = s / t  [m/s]  (dráha d�l�ná �asem) 
Dráhou pístu je zdvih a �as ur�ený na tento pohyb je dán otá�kami motoru. 1 otá�ka motoru 
nám ur�uje dva zdvihy (píst jde shora dol� a pak op�t nahoru).  

vs = 2 . z . n [m/s] 

z………zdvih pístu (mezi horní a dolní úvratí pístu) [mm] 
n …… po�et otá�ek za jednotku �asu [min-1] 
Viz obr.5

U motor� voz� formule 1 se pohybuje okolo 25 m/s. Nad touto rychlostí dochází k v�tšímu 
opot�ebení vlivem sdírání olejového filmu. Z výše uvedeného matematického vztahu je 
patrno, že zachování maximální p�ípustné st�ední pístové rychlosti lze dosáhnout použitím 
kratších zdvih� válce. Tím bylo umožn�no zvýšit po�et otá�ek a následn� m�rného výkonu 
(výkon p�epo�tený na jednotku objemu). 
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Obr.5 Schéma pístu ve válci, popis poloh pístu [vlastní tvorba] 

Z d�vodu výše �e�eného se konstrukce motor� ustálila na výrob� motor� s malým zdvihem. 
Bylo nutné najít optimální zdvihový pom�r a po�et válc�.   
_________________________________________________________________________ 
Zdvihový pom�r [-] 
- pom�r �íselné hodnoty zdvihu pístu z (vzdálenost mezi horní a dolní úvratí pístu) a vrtání  
  pístu d (pr�m�r pístu) [mm]. 

Podle hodnoty zdvihového pom�ru se motory d�lí na: 
- pod�tvercové …… z > d 
- nad�tvercové……. z < d 
- �tvercové ………. z = d 
_________________________________________________________________________ 

Problém u nad�tvercových motor� je, že lze t�žko dosáhnout dostate�né hodnoty st�edního 
efektivního tlaku. P�i malém zdvihu se tedy musely za�ít používat válce s malým 
pr�m�rem, aby se zvýšil zdvihový pom�r. Problémem malých válc� oproti v�tším je, že 
motor je h��e chlazen z d�vodu horšího pom�ru objemu válce k chladícímu povrchu.
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St�ední efektivní tlak pc [Pa] 
Je to charakteristická hodnota spalovacích motor�. Jde o st�ední indikovaný tlak pi

p�epo�tený na spojku motoru, tedy s uvažováním ztrát p�i p�enosu energie z �ela pístu 
motoru až na spojku.

pc = pi - pm

pi  ……. st�ední indikovaný tlak [Pa]
pm  ……. st�ední tlak mechanických ztrát [Pa]

Pom�r objemu válce k chladícímu povrchu (st�na válce): 
objem válce ( = plocha pístu vynásobená zdvihem) [cm3]:  

d…….. pr�m�r pístu [mm] 
z……..  zdvih pístu (mezi horní a dolní úvratí pístu) [mm] 

povrch st�ny válce [m2]: 

jejich pom�r: 

Pom�r objemu válce k chladícímu povrchu je tedy dle odvození závislý na  pr�m�ru válce 
(vrtání). 

Požadovaného celkového objemu bylo dosaženo použitím více válc�. 

celkový objem válc� [cm3]: 
je sou�tem objem� v jednom válci (viz výše) p�es celkový po�et válc�. 

i……. po�et válc� [-] 

Se vzr�stajícím teplem a mechanickým odporem (t�ení mezi st�nami válc� a píst�               
a v ložiskách - p�i v�tším po�tu válc�) roste spot�eba. Je pot�eba vozit více paliva nebo 
dotankovávat v pr�b�hu závodu. S tím vším musí konstrukté�i po�ítat a najít optimální 
pom�r vrtání a zdvihu válce. 
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2.1.2.2 Éra p�epl�ovaných motor�

Rok 1981 by se dal nazvat rokem za�átku éry turbodmychadel. Princip �innosti bude 
vysv�tlen na p�íkladu turbodmychadla Thompson (jeho vzhled a schéma je na obr.6, vzhled 
sou�asného turbodmychadla z vozu Impreza WRX STi a jeho �ez je na obr.7) 

Obr.6 Turbodmychadlo Thompson [15, 7] 

Obr.7 Turbodmychadlo z vozu Impreza WRX STi a jeho �ez [16] 
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Toto turbodmychadlo neodebírá nic z výkonu motoru, protože je pohán�no výfukovými 
plyny – využívá kinetické energie spalin, které by jinak odcházely bez využití. Výfukové 
plyny roztá�í turbínu, která je p�ipevn�na na spole�né h�ídeli s dmychadlem, a následn�
odchází st�edem turbíny do výfukového potrubí. Dmychadlo vhání sm�s pod tlakem          
do spalovacích prostor�. Je dosahováno velmi vysokých otá�ek - až 100 000 ot/min. Proto 
je velká pozornost v�nována uložení spole�né h�ídele, které je realizováno kluznými ložisky 
(uložena pružn� z d�vodu vyrovnání p�ípadné nevyváženosti). Celé za�ízení je vybaveno 
rychlým �ídícím systémem a je opat�eno nezbytným prvkem – pojistným ventilem, který 
v p�ípad� vyššího tlaku, než je dovoleno, tento p�ebytek odpustí.   
Pracuje pln� automaticky dle aktuální pot�eby – není zde žádná mechanická vazba mezi 
turbodmychadlem a motorem, p�enos je pouze prost�ednictvím média – plynu. Princip        
je jednoduchý a funk�ní. P�i rozjezdu, v nízkých otá�kách a p�i plném zatížení produkuje 
motor velké množství výfukových spalin, které nejsou rovnou vypoušt�ny, ale využijí        
se p�i roztá�ení turbíny a následn� dmychadla, které zvýší tlak plyn� vstupujících do 
spalovacích prostor a tím roste výkon motoru. Ješt� lepší využití je p�i vyšších otá�kách 
motoru a v�tší rychlosti výfukových spalin. Nevýhodou je ur�ité zpožd�ní, b�hem kterého 
se celý tento proces realizuje – tzv. prodleva turbodmychadla. Ta nastane, pokud kinetická 
energie výfukových plyn� není dostate�ná pro rozto�ení lopatek turbodmychadla. 
V sou�asnosti je jedním z možných �ešení použití systému VGT (Variable geometry 
turbochargers). Dmychadlo má natá�ení lopatky, což umož�uje optimáln� využít proudící 
výfukové plyny v celém rozmezí otá�ek (obr.8). Obdobn� jako u kompresor� je t�eba snížit 
kompresní pom�r, aby nedošlo k samovznícení sm�si z d�vodu p�ílišného stla�ení (motor 
neza�íná stla�ovat sm�s z podtlaku, ale již z ur�itého kladného tlaku). Pracovní teploty 
dosahují až 800oC, je nutno použít speciálních rozvod� ze speciálních materiál� (obr.9). 

Obr.8 Systém VGT [8] 
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Obr.9 Speciální rozvody pro turbodmychadla [16] 

Éra turbodmychadel skon�ila roku 1988. To byl poslední rok, ve kterém ješt� mohly 
startovat vozy s p�epl�ováním. O zákazu používat vozy s p�epl�ováním bylo rozhodnuto 
v roce 1987. 
Za mén� než desetiletou dobu jejich p�sobení ud�laly pro motoristický sport více, než 
kterýkoli jiný vynález �i inovace. Díky n�mu se do šampionátu zapojilo mnohem více 
velkovýrobc� aut, kte�í nelitovali investovat nemalé peníze do vývoje a testování. Doufali, 
že se jim tyto nabyté zkušenosti zúro�í ve výrob� sériových voz�.  

2.1.2.3 Motory sou�asných voz� - éra „elektronických pomocník�“ 

Následující období až do dnešní doby je charakteristické používáním všemožných 
elektronických za�ízení a po�íta��. Tento trend je k vid�ní jak ve vozech (vst�ikování, 
zapalování, brzdné systémy, kontroly trakce), tak v depech: p�i výrob�, testování, 
zkouškách a závodech samotných. Motory se za�aly používat bez p�epl�ování - 
atmosférické deseti- a dvanáctiválcové, od roku 2006 striktn� dle pravidel osmiválcové. 
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2.2  Podvozky
2.2.1 P�ehled vývoje podvozk�

Historie vývoje podvozk� je popsána dle konstrukcí voz� z produkce automobilky Ferrari 
v pr�b�hu let. 
První vozy formule 1 m�ly za základ jednoduchý trubkový rám, který byl postupn�
nahrazen složit�jší konstrukcí sestávající ze dvou hlavních trubek eliptického pr��ezu p�í�n�
spojených dalšími menšími trubkami.Za�átkem 70.let p�ebírá �ást nosné konstrukce motor a 
o pár let pozd�ji se setkáváme s pojmem „monocoque“(„sko�epina“). Jde o základní nosnou 
�ást podvozku používanou od té doby stále. Nejprve byl tvo�ený hliníkovými pláty 
p�inýtovanými ke konstrukci z lehkých slitin. Od doby objevu všech výhod karbonových 
(uhlíkových) vláken na po�átku 80.let si tento materiál vydobyl výhradní postavení 
v konstrukci v�tšiny díl� vozu formule 1. Následující sko�epiny byly sestavovány ze dvou 
kompozicových plát�, sešroubovaných k sob�. První byl vyztužen  kevlarovými a 
druhý uhlíkovými vlákny. Od roku 1985 se pro navrhování monocoque za�al používat 
designérský program CAD, který umožnil vytvá�et sko�epinu z jednoho kusu. Dominantním 
materiálem se stala uhlíková vlákna. Monocoque se tvaruje a lisuje v epoxidové form� za 
p�sobení zvýšených teplot. Pro každou sezónu se používá jedna forma, v níž se vyrobí až 
šest sko�epin, a proto musí spl�ovat nejvyšší požadavky na p�esnost. 

Karoserii v prvních letech tvo�ily hliníkové pláty upevn�né na rámu. V polovin� 60.let se 
tyto pláty zdvojovaly, pro v�tší pevnost. Hliník za�aly postupn� nahrazovat kompozitní 
materiály až je úpln� nahradily. Jednotlivé panely za�aly být pln� odnímatelné pro možnost 
rychlé vým�ny v boxech p�i poškození b�hem závodu.  

P�ední zav�šení v po�átcích závod� sestávalo z dvojitých záv�s�, odpružení bylo tvo�eno 
p�í�nými listovými pružinami umíst�nými dole, dopln�no o tlumi�, kterým byl u Ferrari 
hydraulický pákový tlumi� typu Houdaille. Tento systém zav�šení se postupn� vyvinul do 
nezávislého zav�šení obou kol s použitím spirálových pružin. V druhé polovin� 50.let se 
pružící prvky p�esunuly dovnit� šasi, vinuté pružiny byly uloženy souose spolu s tlumi�i a 
pohyb kola byl p�enášen vzp�rami. Toto uspo�ádání vydrželo až do dneška.  Roku 1993 se 
za�al používat tzv. aktivní podvozek, který udržoval stálou výšku vozu nad zemí a tím 
konstantní proud�ní vzduchu pod vozem. Takovéto konstruk�ní �ešení bylo pozd�ji 
zakázáno. �ím dál více pozornosti se za�alo v�novat aerodynamice a celý systém se 
optimalizoval pro co nejlepší obtékání vzduchu.  

Zadní zav�šení bylo v prvním desetiletí šampionátu formule 1 (50.léta) tvo�eno nápravou 
typu De Dion (obr.10), odpružené p�í�nými a následn� podélnými listovými pružinami, 
nejprve uloženými vespod, pozd�ji naho�e. Tato náprava byla dopln�na n�kolika podélnými 
vzp�rami. Od 60.let se i vzadu za�alo používat dvojitých záv�s� se souosým uspo�ádáním 
vinutých pružin a tlumi��. Od 70.let se za�al používat systém horizontálního uchycení 
tlumi�� a pružin umíst�ných nad diferenciálem. 
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Obr. 10  Náprava De Dion s vinutými pružinami [8] 

2.2.2 Podvozky sou�asných voz� formule 1 

Hlavní �ástí podvozku jsou tlumi�e a zav�šení kol. Jejich úkolem je nejen kopírovat drobné 
nerovnosti povrchu vozovky a zajistit co nejlepší p�ilnavost kola, ale také prakticky 
nep�etržitý styk kol s vozovkou. Dalším nemén� podstatným d�vodem jejich použití je 
snížit namáhání šasi (na ohyb �i krut) a udržet kmitání neodpružených �ástí v co nejmenší 
mí�e. Cílen� se tím dosahuje lepšího p�enosu brzdných a hnacích sil a zachycení bo�ních sil 
p�i pr�jezdu zatá�kou. V nalad�ní tvrdosti a charakteristiky podvozku musí konstrukté�i 
d�lat kompromisy, aby nedocházelo k p�ílišnému naklán�ní a byla udržena stálá výška nad 
zemí a tím zajišt�n stálý pr�tok vzduchu pod vozem.  

2.2.2.1 Zav�šení kol 

Následující popis pat�í k ob�ma nápravám. Zav�šeni kol je lichob�žníkového typu, 
nezávislé pro každé kolo. Skládá se ze dvou nad sebou umíst�ných trojúhelníkových ramen, 
tlumi��, pružin a stabilizátor�. P�i výkyvu dochází v tomto uspo�ádání k jen velmi malé 
zm�n� rozchodu kol a geometrie kola, tedy jeho postavení v��i vozovce, a prakticky žádné 
zm�n� v rozvoru náprav. U automobil�, zvlášt� pak závodních, se snaží tv�rci dosáhnout co 
nejmenší neodpružené hmoty nápravy. V�tší neodpružená hmotnost vlivem v�tších 
setrva�ných sil totiž nesta�í sledovat nerovnosti povrchu vozovky a tím zp�sobuje horší 
p�ilnavost kola k vozovce a tedy i horší jízdní vlastnosti. Komponenty odpružení se na této 
hmot� podílejí a proto se je tv�rci snaží p�esunout do šasi, což se pozitivn� odráží i na 
aerodynamice vozu. 
O p�enos pohybu kola se stará šikmá vzp�ra (pushrod). Ta p�enáší pohyb na trojúhelníkové 
vahadlo uvnit� trupu, jehož osu otá�ení tvo�í zkrutný stabilizátor (obr.11). Jeho úkolem je 
zabránit rozkmitání vozu p�i pr�jezdu dvou po sob� následujících opa�n� orientovaných 
zatá�ek. V dalším rohu jsou k vahadlu p�ipojeny pružící jednotky (tlumi�e a pružiny) a také 
další mechanismus, jakýsi druhý stabilizátor. Ten se stará o udržení podvozku p�i pr�jezdu 
zatá�kou co nejvíce v rovin�.  
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Obr. 11  Trojúhelníkové vahadlo a pružící komponenty umíst�né uvnit� trupu [19] 

Zav�šení zadních kol (obr.12, 13, 14) 
U zadního zav�šení jsou ramena nato�ena výrazn� šikmo vp�ed. Slouží k zachycování 
suvných sil vznikajících na hnaném kole od to�ivého momentu. Druhý konec zkrutného 
stabilizátoru je uchycen zpravidla k p�evodové sk�íní. 

Obr. 12  Zav�šení zadního kola [19] 
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     Obr. 13  Zav�šení zadního kola foto1 [19]  

      Obr.14  Zav�šení zadního kola foto2 [19] 



Jan Hrudík                                                                                                     Ústav automobilního 
                                                                                                                   a dopravního inženýrství

24                                                                                                                              Brno 2008

HISTORICKÝ P�EHLED VÝVOJE 
PODVOZK� A MOTOR� FORMULE 1

Zav�šení p�edních kol (obr. 15, 16, 17) 
Jde o obdobu zav�šení zadních kol. Odlišná je architektura jednotlivých prvk�, což vychází 
p�edevším z omezen�jšího prostoru p�ední �ásti trupu, p�ítomnosti �ízení a naopak absence 
hnacích poloos. Velkým a dutým horním ramenem prochází ty� �ízení, tím je zredukován 
odpor vzduchu a jeho proud�ní není tolik narušováno. Konec zkrutného stabilizátoru je 
p�ipevn�n v p�ední �ásti vozu (obr.18). Rozvidlení ramen do trojúhelníku je d�ležité 
p�edevším p�i nato�ení kol, ale i brzd�ní a akceleraci.  

Obr.15  Zav�šení p�edního kola [19]  

Obr.16  Ty� �ízení p�edního kola [19]  
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       Obr.17  Ty� �ízení p�edního kola foto [19] 

   Obr.18  Detail uchycení zkrutných stabilizátor� (viz šipky) [19]  
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2.2.2.2 Tlumi�e 

Principem �innosti tlumi�� je odebírání mechanické energie a její p�em�na na energii 
tepelnou. Tento p�enos je zprost�edkován hydraulickým odporem. Úzce souvisí se 
samotným pružícím prvkem, kterým je u monopost� obvykle vinutá pružina nebo torzní 
ty�. Nej�ast�ji se setkáváme se souosým uspo�ádáním vinuté pružiny a tlumi�e. Tlumi�e 
voz� formule 1 bývají nej�ast�ji kapalinové (obr.19), kde médiem pohlcujícím teplo je olej. 
Na n�j jsou kladeny velmi vysoké požadavky – jeho viskozita by se nem�la p�i zm�n�
teploty p�íliš m�nit. Mezi d�ležité požadavky tým� pat�í možnost nastavení tlumícího 
ú�inku jak pro nárazovou, tak odrazovou fázi. Tlumi�e pracují vždy s dvojí p�edvolenou 
charakteristikou, p�i�emž ta pomalejší je ur�ena pro tlumení sil a kmitání vznikající p�i 
zrychlování, brzd�ní a pr�jezdu zatá�kou, zatímco rychlejší charakteristika je ur�ena pro 
rychlé kmitání vznikající nerovností povrchu. Dvojí charakteristika je možná díky dvojici 
ventil� v tlumi�i. Na tyto ventily jsou kladeny také velmi vysoké požadavky. P�ed každým 
závodem je nutné nastavit ob� dv� charakteristiky  zvláš�.  

Obr.19  Tlumi� [19]  
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2.2.2.3 Konstruk�ní materiály podvozk�

Kompozitní materiály
Kompozity nejsou materiálem v p�vodním slova smyslu, ale strukturou, jejíž vlastnosti jsou 
ú�elov� navrženy pro konkrétní výrobek. Jsou vytvá�eny p�edem stanoveným prostorovým 
uspo�ádáním vyztužujících vláken, spojených prysky�i�ným, plastovým, silikátovým �i 
kovovým pojivem (matricí). V p�evážné v�tšin� p�ípad� je kompozitní struktura vyráb�na v 
jednom kroku s kone�ným produktem. 

Karbonová vlákna (obr.20, 21)
V dnešní dob� se v konstrukci závodních voz� nejvíce používají kompozitní materiály 
vyztužené karbonovými (uhlíkovými) vlákny - uhlíkový laminát. Tento materiál je velmi 
pevný (pevnost významn� v�tší než kteréhokoli jiného materiálu), odolný, žáruvzdorný a 
lehký, vyzna�uje se nízkou tepelnou vodivostí. Používá se na výrobu šasi, brzd, sedadel, 
p�ileb. Karbonové vlákno je tenký pramen materiálu o pr�m�ru 5 – 8 �m (asi desetkrát 
menší než pr�m�r lidského vlasu) složeného p�evážn� z atom� uhlíku. Atomy uhlíku jsou 
spojeny dohromady v mikroskopické krystaly, které jsou p�evážn� orientovány paraleln� k 
dlouhé ose vlákna. Krystalové uspo�ádání zp�sobuje, že vlákno je na svou tlouš�ku velmi 
pevné. Hustota vlákna je kolem 1750 kg/m3. N�kolik tisíc uhlíkových vláken, která jsou 
smotána, tvo�í spole�n� p�ízi, která m�že být použita samotná nebo vetkána do tkaniny. 
Uhlíkové vlákno zah�ívané p�i teplotách 1000 - 2000 °C (karbonizace) získává nejvyšší 
pevnost v tahu (asi 5 650 MPa), zatímco vlákno zah�ívané na teploty 2 400 - 3 000 °C 
(grafitizace) získává vyšší modul pružnosti v tahu (asi 531 GPa). 

  Obr.20  Karbonová vlákna [8]     Obr.21  Struktura karbonové tkaniny [8] 
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3 Základní technické p�edpisy pro vozy formule 1 

Základní technické p�edpisy pro vozy formule 1 jsou uvedeny v následující tabulce (tab.1). 
Je zde možné si dle požadovaného roku (od po�átku až po rok vzniku této práce - 2008) 
zjistit požadovanou max./min. hmotnost vozu (v�etn� jezdce a jeho výstroje), po�et válc�
motoru, objem všech válc� pro p�ípad motoru s p�epl�ováním (a� už jde o motory 
s kompresorem �i turbodmychadlem) a motoru atmosférického, bodové hodnocení jezdc�
dle po�adí dokon�ení závodu (od roku 1958 platí stejný bodový p�id�lovací systém          
pro týmy v nov� zavedeném Poháru konstruktér�, body se týmu p�id�lují na základ�
bodového umíst�ní obou týmových jezdc� –tedy jejich sou�et). V pozn. jsou uvedeny r�zné 
d�ležité a zajímavé události, pokud se v dané sezón� udály. 
Pokud je v kolonce uvedeno „ZAK.“, je tato zakázána. P�i proškrtnutí kolonky poml�kou 
není tento údaj v konkrétní sezón� nijak omezen.  

_________________________________________________________________________ 
Pozn.: 
Údaje platné pro delší �asové období: 

1950 – 1957
- Jezdci, který odstoupil ze závodu, bylo umožn�no p�esednout do vozu svého týmového  
  kolegy, získané body se rozd�lily mezi oba jezdce. 
- P�i omezené p�esnosti �asomír (p�esnost na desetiny sekundy) docházelo k tomu, že dva  
   jezdci m�li stejný nejlepší �as na kolo. Bod za nejrychlejší kolo se v tomto p�ípad� d�lil   
   mezi všechny jezdce se stejným �asem. 

Rok 1958 p�inesl hned n�kolik zm�n v pravidlech: 
- Bylo zakázáno p�esedat z auta do auta b�hem závodu. 
- Omezena celková délka závodu. 
- Vozy tankují b�žn� prodávané palivo (v�tšina tým� se rozhodla pro letecký benzín). 
- Od tohoto roku se za�ala po�ádat sout�ž Pohár konstruktér�, ve které nesoupe�í jezdci,        
  ale týmy. 
_________________________________________________________________________  
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3.1 Pravidla v pr�b�hu let 1950 – 2008 
Tab.1 P�edpisy a technické regule v jednotlivých letech šampionátu [vlastní tvorba, 1] 

Bodové hodnocení za 
místo: 

rok hmot
nost 

Po�et 
válc�

Objem 
p�epl. 
[litry] 

Objem 
nep�epl.
[litry] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pozn. 

1950 - - 1,5 4,5 8 6 4 3 2 - - - 
     Pozn.: zapo�ítávaly se 4 nejlepší 

výsledky každého jezdce za sezónu, 
1 bod za nejrychlejší kolo 

První Velká cena 

1951 - - 1,5 4,5 8 6 4 3 2 - - - 
     Pozn.: zapo�ítávaly se 4 nejlepší 

výsledky každého jezdce za sezónu, 
1 bod za nejrychlejší kolo 

- Ferrari za�alo vyráb�t 
4,5 l nep�epl�ovaný 
motor (V12) místo 1,5 l 
p�epl�ovaného 

1952 - - 2 0,5 8 6 4 3 2 - - - 
     Pozn.: zapo�ítávaly se 4 nejlepší 

výsledky každého jezdce za sezónu, 
1 bod za nejrychlejší kolo 

- Pravidla platná pro 
formuli 2 

1953 - - 2 0,5 8 6 4 3 2 - - - 
     Pozn.: zapo�ítávaly se 4 nejlepší 

výsledky každého jezdce za sezónu, 
1 bod za nejrychlejší kolo 

- Pravidla platná pro 
formuli 2 

1954 - - 2,5 0,75 8 6 4 3 2 - - - 
     Pozn.: zapo�ítávalo se 5 nejlepších 

výsled� každého jezdce za sezónu, 1 
bod za nejrychlejší kolo 

- Nová pravidla    
formule 1 

1955 - - 2,5 0,75 8 6 4 3 2 - - - 
     Pozn.: zapo�ítávalo se 5 nejlepších 

výsledk� každého jezdce za sezónu, 
1 bod za nejrychlejší kolo 

1956 - - 2,5 0,75 8 6 4 3 2 - - - 
     Pozn.: zapo�ítávalo se 5 nejlepších 

výsledk� každého jezdce za sezónu, 
1 bod za nejrychlejší kolo 

1957 - - 2,5 0,75 8 6 4 3 2 - - - 
     Pozn.: zapo�ítávalo se 5 nejlepších 

výsledk� každého jezdce za sezónu, 
1 bod za nejrychlejší kolo 

1958 - - 2,5 0,75 8 6 4 3 2 - - - 
     Pozn.: zapo�ítávalo se 6 nejlepších 

výsledk� každého jezdce za sezónu, 
1 bod za nejrychlejší kolo 

- Maserati opouští 
Velké ceny 
- Pohár konstruktér� od 
tohoto roku dále, 
bodování stejné jako u 
jezdc�, p�id�luje se 
po�et bod� daný 
sou�tem bod� obou 
jezdc� v každém 
závodu 
- vozy tankují b�žn�
prodávané palivo 
(v�tšina tým� zvolila 
letecký benzín) 

1959 - - 2,5 0,75 8 6 4 3 2 - - - 
     Pozn.: zapo�ítávalo se 6 nejlepších 

výsledk� každého jezdce za sezónu, 
1 bod za nejrychlejší kolo 

- Cooper p�edstavuje 
revolu�ní v�z  T51 
s motorem za �idi�em 

1960 - - 2,5 0,5 8 6 4 3 2 1 - - 
     Pozn.: zapo�ítávalo se 6 nejlepších 

výsledk� každého jezdce za sezónu 

- v�tšina voz�
s motorem za �idi�em, 
Ferrari stále u koncepce 
s motorem p�ed �idi�em 
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Bodové hodnocení za 
místo: 

rok hmot
nost 

Po�et 
válc�

Objem 
p�epl. 
[litry] 

Objem 
nep�epl.
[litry] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pozn. 

1961 min. 
450kg 

- ZAK. 1,5 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: zapo�ítávalo se 5 nejlepších 
výsledk� každého jezdce za sezónu, 
v p�ípad� délky závodu zkráceného 
na mén� než 75% p�vodní délky se 
rozd�loval polovi�ní po�et bod�  

- Ferrari p�estavilo v�z 
s motorem za �idi�em 

1962 min. 
450kg 

- ZAK. 1,5 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: zapo�ítávalo se 5 nejlepších 
výsledk� každého jezdce za sezónu, 
v p�ípad� délky závodu zkráceného 
na mén� než 75% p�vodní délky se 
rozd�loval polovi�ní po�et bod�

- poprvé použita 
samonosná ocelová 
sko�epina namísto 
prostorového 
p�íhradového rámu u 
vozu Lotus 25  

1963 min. 
450kg 

- ZAK. 1,5 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: zapo�ítávalo se 6 nejlepších 
výsledk� každého jezdce za sezónu, 
v p�ípad� délky závodu zkráceného 
na mén� než 75% p�vodní délky se 
rozd�loval polovi�ní po�et bod�

1964 min. 
450kg 

- ZAK. 1,5 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: zapo�ítávalo se 6 nejlepších 
výsledk� každého jezdce za sezónu, 
v p�ípad� délky závodu zkráceného 
na mén� než 75% p�vodní délky se 
rozd�loval polovi�ní po�et bod�

1965 min. 
450kg 

- ZAK. 1,5 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: zapo�ítávalo se 6 nejlepších 
výsledk� každého jezdce za sezónu, 
v p�ípad� délky závodu zkráceného 
na mén� než 75% p�vodní délky se 
rozd�loval polovi�ní po�et bod�

1966 min. 
500kg 

- 1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: zapo�ítávalo se 5 nejlepších 
výsledk� každého jezdce za sezónu, 
v p�ípad� délky závodu zkráceného 
na mén� než 75% p�vodní délky se 
rozd�loval polovi�ní po�et bod�

- první experimenty s 
p�ítla�nými k�ídly 

1967 min. 
500kg 

- 1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 5 nejlepších výsledk�
z prvních šesti  závod� a 4 nejlepší 
výsledky z dalších p�ti závod�
šampionátu, v p�ípad� délky závodu 
zkráceného na mén� než 75% 
p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�
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Bodové hodnocení za 
místo: 

rok hmot
nost 

Po�et 
válc�

Objem 
p�epl. 
[litry] 

Objem 
nep�epl.
[litry] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pozn. 

1968 min. 
500kg 

- 1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 5 nejlepších výsledk�
z prvních šesti  závod� a 5 
nejlepších výsledk� z dalších šesti 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

- reklama ve sv�t�
formule 1, zejména 
tabáková 
- motor Cosworth 
dostupný pro všechny 
ú�astníky šampionátu 
- používány p�ítla�ná 
k�ídla 

1969 min. 
530kg 

- 1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 5 nejlepších výsledk�
z prvních šesti  závod� a 4 nejlepší 
výsledky z dalších p�ti závod�
šampionátu, v p�ípad� délky závodu 
zkráceného na mén� než 75% 
p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

- vozy s motorem 
Cosworth vyhrály 
všechny závody v této 
sezón�

1970 min. 
500kg 

- 1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 6 nejlepších výsledk�
z prvních sedmi  závod� a 5 
nejlepších výsledk� z dalších šesti 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

1971 min. 
500kg 

- 1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 5 nejlepších výsledk�
z prvních šesti  závod� a 4 nejlepší 
výsledky z dalších p�ti závod�
šampionátu, v p�ípad� délky závodu 
zkráceného na mén� než 75% 
p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

- lotus vyvíjel v�z 
s turbínovým pohonem 

1972 min. 
550kg 

max.12 1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 5 nejlepších výsledk�
z prvních šesti závod� a 5 nejlepších 
výsledk� z dalších šesti závod�
šampionátu, v p�ípad� délky závodu 
zkráceného na mén� než 75% 
p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

- n�kte�í jezdci si platili 
své místo v monopostu 
(nap�. Niki 
Lauda,nar.1949) 

1973 min. 
575kg 

max.12  1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 7 nejlepších výsledk�
z prvních osmi  závod� a 6 
nejlepších výsledk� z dalších sedmi 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�
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Bodové hodnocení za 
místo: 

rok hmot
nost 

Po�et 
válc�

Objem 
p�epl. 
[litry] 

Objem 
nep�epl.
[litry] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pozn. 

1974 min. 
575kg 

max.12  1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 7 nejlepších výsledk�
z prvních osmi  závod� a 6 
nejlepších výsledk� z dalších sedmi 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

1975 min. 
575kg 

max.12  1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 7 nejlepších výsledk�
z prvních osmi  závod� a 5 
nejlepších výsledk� z dalších šesti 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

- Ferrari vít�zí v Poháru 
konstruktér� i jezdc�
(Niki Lauda) 

1976 min. 
575kg 

max.12  1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 7 nejlepších výsledk�
z prvních osmi  závod� a 7 
nejlepších výsledk� z dalších osmi 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

- šestikolový model 
Tyrell P34 

1977 min. 
575kg 

max.12  1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 8 nejlepších výsledk�
z prvních devíti  závod� a 7 
nejlepších výsledk� z dalších osmi 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

- první formule 
s p�ísavným efektem 
Lotus 78 

1978 min. 
575kg 

max.12  1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 5 nejlepších výsledk�
z prvních šesti  závod� a 5 
nejlepších výsledk� z dalších šesti 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

- v�z Brabham-Alfa 
BT146 s ventilátorem 
v zadní �ásti vytvá�ející 
podtlak 

1979 min. 
575kg 

max.12  1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 4 nejlepších výsledk�
z prvních sedmi  závod� a 4 
nejlepších výsledk� z dalších osmi 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

- všechny týmy mají 
vozy s p�ísavným 
efektem 
- nový tým Renault 
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Bodové hodnocení za 
místo: 

rok hmot
nost 

Po�et 
válc�

Objem 
p�epl.
[litry] 

Objem 
nep�epl.
[litry] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pozn. 

1980 min. 
575kg 

max.12  1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 4 nejlepších výsledk�
z prvních sedmi  závod� a 4 
nejlepších výsledk� z dalších osmi 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

1981 min. 
575kg 

max.12  1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 4 nejlepších výsledk�
z prvních sedmi  závod� a 4 
nejlepších výsledk� z dalších osmi 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

- Renault nasadil v�z 
s 1,5 l  p�epl�ovaným 
šestiválcem 
- za�íná éra 
turbomotor�
-karbonová vlákna ve 
sko�epinové karoserii u 
vozu MP4 týmu 
McLaren 

1982 min. 
575kg 

max.12  1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 4 nejlepších výsledk�
z prvních sedmi  závod� a 4 
nejlepších výsledk� z dalších osmi 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

- zakázány pohyblivé 
lišty na bocích, nutnost 
snížení podvozku, 
zvýšení tuhosti 
odpružení, tím se 
zvedlo p�etížení 
p�sobící na jezdce v 
zatá�kách 

1983 min. 
575kg 

max.12  1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 4 nejlepších výsledk�
z prvních sedmi  závod� a 4 
nejlepších výsledk� z dalších osmi 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

- požadována rovná 
spodní plocha 
podvozku – tzn. 
znemožn�ní p�ísavného 
efektu  

1984 min. 
575kg 

max.12  1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: každému jezdci se 
zapo�ítávalo 4 nejlepších výsledk�
z prvních sedmi  závod� a 4 
nejlepších výsledk� z dalších osmi 
závod� šampionátu, v p�ípad� délky 
závodu zkráceného na mén� než 
75% p�vodní délky se rozd�loval 
polovi�ní po�et bod�

- omezený po�et litr�
paliva na závod (220l), 
vznikaly absurdní 
situace, kdy jezdc�m 
v pr�b�hu závodu došlo 
palivo 

1985 min. 
575kg 

max.12  1,5 3 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: zapo�ítávalo se 11 nejlepších 
výsledk� každého jezdce za sezónu, 
v p�ípad� délky závodu zkráceného 
na mén� než 75% p�vodní délky se 
rozd�loval polovi�ní po�et bod�

- požadována rovná 
spodní plocha 
podvozku – tzn. 
znemožn�ní p�ísavného 
efektu  
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Bodové hodnocení za 
místo: 

rok hmot
nost 

Po�et 
válc�

Objem 
p�epl. 
 [litry] 

Objem 
nep�epl.
[litry] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pozn. 

1986 min. 
575kg 

max.12  1,5 ZAK. 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: zapo�ítávalo se 11 nejlepších 
výsledk� každého jezdce za sezónu, 
v p�ípad� délky závodu zkráceného 
na mén� než 75% p�vodní délky se 
rozd�loval polovi�ní po�et bod�

1987 min. 
575kg 

max.12  1,5 3,5 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: zapo�ítávalo se 11 nejlepších 
výsledk� každého jezdce za sezónu, 
v p�ípad� délky závodu zkráceného 
na mén� než 75% p�vodní délky se 
rozd�loval polovi�ní po�et bod�

- po�ínající obava 
z p�íliš výkonných 
p�epl�ovaných motor�
- vozy nepoužívající 
p�epl�ované motory se 
ú�astnily odd�leného 
bodovacího systému   

1988 min. 
575kg 

max.12  1,5 3,5 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: zapo�ítávalo se 11 nejlepších 
výsledk� každého jezdce za sezónu, 
v p�ípad� délky závodu zkráceného 
na mén� než 75% p�vodní délky se 
rozd�loval polovi�ní po�et bod�

- absolutní nadvláda 
týmu McLaren  

1989 min. 
575kg 

max.12  ZAK. 3,5 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: zapo�ítávalo se 11 nejlepších 
výsledk� každého jezdce za sezónu, 
v p�ípad� délky závodu zkráceného 
na mén� než 75% p�vodní délky se 
rozd�loval polovi�ní po�et bod�

1990 min. 
575kg 

max.12  ZAK. 3,5 9 6 4 3 2 1 - - 

     Pozn.: zapo�ítávalo se 11 nejlepších 
výsledk� každého jezdce za sezónu, 
v p�ípad� délky závodu zkráceného 
na mén� než 75% p�vodní délky se 
rozd�loval polovi�ní po�et bod�

1991 min. 
575kg 

max.12  ZAK. 3,5 10 6 4 3 2 1 - - 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

1992 min. 
575kg 

max.12  ZAK. 3,5 10 6 4 3 2 1 - - 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

- premiéra Michaela 
Schumachera 

1993 min. 
575kg 

max.12  ZAK. 3,5 10 6 4 3 2 1 - - 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

1994 min. 
575kg 

max.12  ZAK. 3,5 10 6 4 3 2 1 - - 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

1995 min. 
575kg 

max.12  ZAK. 3,0 10 6 4 3 2 1 - - 

    - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 
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Bodové hodnocení za 
místo: 

rok hmot
nost 

Po�et 
válc�

Objem 
p�epl. 
[litry] 

Objem 
nep�epl.
[litry] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pozn. 

1996 min. 
575kg 

max.12  ZAK. 3,0 10 6 4 3 2 1 - - 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

1997 min. 
600kg 

max.12  ZAK. 3,0 10 6 4 3 2 1 - - 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

1998 min. 
600kg 

max.12  ZAK. 3,0 10 6 4 3 2 1 - - 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

1999 min. 
600kg 

max.12  ZAK. 3,0 10 6 4 3 2 1 - - 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

2000 min. 
600kg 

max.12  ZAK. 3,0 10 6 4 3 2 1 - - 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

- každoro�ní zm�ny 
pravidel s cílem zrušit 
dominantní postavení 
Ferrari - Schumacher 

2001 min. 
600kg 

max.12  ZAK. 3,0 10 6 4 3 2 1 - - 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

- Tomáš Enge jezdcem 
ve voze Prost-Acer 
AP04 na okruhu 
v italské Monze 

2002 min. 
600kg 

max.12  ZAK. 3,0 10 6 4 3 2 1 - - 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

- nový tým Toyota, 
spolu s Ferrari a 
Renaultu si vyrábí sám 
motor i podvozek 

2003 min. 
600kg 

max.10  ZAK. 3,0 10 8 6 5 4 3 2 1 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

- zm�na pravidel 
v kvalifikaci, o po�adí 
na startovním roštu 
rozhoduje jedno m��ené 
kolo, zm�na 
bodovacího systému 

2004 min. 
600kg 

max.10  ZAK. 3,0 10 8 6 5 4 3 2 1 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

- triumf Ferrari díky 
pneumatikám 
Bridgestone 

2005 min. 
600kg 

max.10  ZAK. 3,0 10 8 6 5 4 3 2 1 

     - zapo�ítávaly se všechny výsledky 
jezdce v pr�b�hu sezóny 

- motor musí vydržet 2 
Velké ceny, v p�ípad�
vým�ny je trest ztráty 
10 míst na startovním 
roštu 
- zákaz vým�ny pneu 
b�hem závodu 
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Bodové hodnocení za 
místo: 

rok hmot
nost 

Po�et 
válc�

Objem 
p�epl. 
[litry] 

Objem 
nep�epl.
[litry] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pozn. 

2006 min. 
600kg 

8  ZAK. 2,4 10 8 6 5 4 3 2 1 

    - válce 
svírají úhel 
90° 
- vrtání 
není v�tší 
než 98mm 
- min. 
hmotnost 
95kg 

- motor musí vydržet 2 
Velké ceny, v p�ípad�
vým�ny je trest ztráty 
10 míst na startovním 
roštu 

2007 min. 
600kg 

8  ZAK. 2,4 10 8 6 5 4 3 2 1 

    - válce 
svírají úhel 
90° 
- vrtání 
není v�tší 
než 98mm 
- min. 
hmotnost 
95kg 

- motor musí vydržet 2 
Velké ceny, v p�ípad�
vým�ny je trest ztráty 
10 míst na startovním 
roštu 
- jednotný dodavatel 
pneu Bridgestone 

2008 min. 
600kg 

8  ZAK. 2,4 10 8 6 5 4 3 2 1 

    - válce 
svírají úhel 
90° 
- vrtání 
není v�tší 
než 98mm 
- min. 
hmotnost 
95kg 

- výjimkou v omezení 
pro motory je Toro 
Rosso s t�ílitrovým 
desetiválcem 
- motor musí vydržet 2 
Velké ceny, v p�ípad�
vým�ny je trest ztráty 
10 míst na startovním 
roštu 
- p�ední i zadní pneu 
musí mít 4 drážky 
- b�hem závodu musí 
jezdec alespo� jednou 
zajet do box� a doplnit 
palivo  
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3.2 Pravidla pro aktuální sezónu 2008 

Pravidla pro sezónu 2008, která ovlivní konstrukci voz�, musela být hotova do 30.�ervna 
2006, aby m�ly sout�žící týmy dostatek �asu pro navržení a vývoj voz�. Pravidla, která 
nemají vliv na konstrukci, se mohla m�nit až do za�átku sezóny 2008.   

Podvozek
Podvozek vozu musí být od konce p�edních kol k zadní ose plochý. Toto opat�ení bylo 
zavedeno s cílem snížit rychlost v zatá�kách a zabránit p�ísavnému efektu. Dnes využívají 
konstrukté�i pro zvýšení p�ítla�né síly generované k�ídly difusér umíst�ný na zádi vozu. 
Difusér urychluje proud�ní vzduchu pod monopostem a tím zvyšuje p�ítlak. 

Šasi
Rozm�ry šasi každého monopostu se musí �ídit p�íslušnými na�ízeními. Celková ší�e vozu 
v�etn� pneumatik nesmí p�ekro�it 1800 milimetr�. Tento rozm�r se m��í s pneumatikami 
nahušt�nými na 1,4 atmosféry. P�edek vozu nesmí být více než 1400 mm od st�edu náboje 
p�edních kol, zatímco zadní �ást vozu nesmí být delší než 1000 mm od st�edu náboje 
zadních kol. Žádná �ást karosérie nesmí být výše než 950 mm nad referen�ní rovinou. Váha 
monopostu nesmí být b�hem kvalifikace menší než 600 kilogram�. Zát�ž m�že být použita 
za p�edpokladu, že jsou k jejímu odstran�ní pot�eba nástroje. Musí být možné upevnit 
plomby, pokud je to považováno technickým delegátem FIA za nezbytné.  

Motor
Smí být použit pouze �ty�taktní pístový motor s vnit�ním spalováním. Objem agregátu 
nesmí p�ekro�it 2400 kubických centimetr�. P�epl�ování je zakázáno. Motory musí mít      
8 válc� kruhového pr��ezu. Jejich úhel musí svírat 90°. Motor nesmí mít více než p�t 
ventil� na válec. Pokud je motor vybaven systémem zabra�ujícím zhasnutí motoru              
v p�ípad� kolize, musí motor zhasnout nejpozd�ji deset vte�in po jeho aktivaci. 

Alternativní motor
Institut alternativního motoru je povolen pouze pro roky 2006 a 2007. Mezinárodní 
automobilová federace (FIA) si vyhrazuje právo povolit motor spl�ující technické p�edpisy 
roku 2005 jakémukoliv týmu. Motor nesmí p�esáhnout povolený limit maximální rychlosti 
otá�ení klikové h�ídele. FIA m�že tento limit dle pot�eby zm�nit. Tím bude zajišt�no, že 
alternativní motor využije jen ten tým, který nezíská konkurenceschopný osmiválec            
o zdvihovém objemu 2400 kubických centimetr�.  

P�evodovka
Všechny týmy používají poloautomatickou p�evodovku. Piloti tak nemusí p�i �azení 
používat pedál spojky. Jezdci používají pá�ky pod volantem - pá�kou na jedné stran� �adí 
nahoru a druhou dol�. Monoposty jsou obvykle vybaveny maximáln� povolenými sedmi 
rychlostmi. Teoretické minimum tvo�í �ty�i rychlosti. Všechny vozy musí být vybaveny 
zpáte�kou, která nesmí být použita v boxové uli�ce, pokud je tato otev�ená.  
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Elektronické pom�cky
Kontrola prokluzu kol na startu je zakázána, automatické p�evodovky jsou zakázány, 
kontrola trakce je zakázána. 

Pohon
Pohán�t je dovoleno pouze kola na jedné náprav�, auto je povinn� vybaveno zpáte�kou. 
Po�et p�evodových stup�� se smí pohybovat mezi �ty�mi a sedmi. 

Zav�šení
Monoposty musí být vybaveny pružinovým zav�šením. Pouze interakce mezi koly              
a povrchem trati m�že vyvolávat pohyb zav�šení a všech jeho komponent. Aktivní zav�šení 
�ízené po�íta�em je zakázáno. Aby byly chrán�ny jezdcovy nohy, nesmí žádná �ást 
zav�šení zasahovat do kokpitu. 

Brzdy
Vozy musí být vybaveny duálním brzdovým systémem ovládaným jedním pedálem. Jezdec 
tak má možnost brzdit i v p�ípad� selhání jednoho brzdového systému. Jeden okruh brzdí 
p�ední kola, druhý pak kola zadní. Regule zakazují použití podp�rných brzdových systém�
jako nap�íklad ABS nebo dynamické distribuce brzdné síly mezi koly s cílem stabilizace 
vozu. Jezdec m�že ovládat rozložení brzdné síly mezi p�ední a zadní nápravou a obrácen�. 

Palivo
Týmy musí používat bezolovnatý benzín podobného chemického složení, jako má benzín    
u �erpacích stanic. Použití aditiv je limitované. Povolená aditiva znamenají p�íležitost      
pro díl�í zvýšení výkonu. Týmy musí na za�átku sezóny dodat FIA vzorek deseti litr�
paliva. Složení paliva se poté nesmí v pr�b�hu sezóny m�nit. Pokud by došlo ke zjišt�ní 
rozdílu mezi p�vodním složením a b�hem roku náhodn� odebíranými vzorky, bude to mít 
za následek diskvalifikaci. 

Bezpe�nost 
Na za�átku každé sezóny a po každém zran�ní jezdce FIA testuje, zda-li je pilot schopen 
vystoupit ze svého vozu b�hem p�ti sekund. Nespln�ní tohoto testu znamená nemožnost 
�ídit. Všichni piloti musí být chrán�ni neho�lavým oble�ením schváleným FIA. Povinná 
výbava zahrnuje spodní prádlo, kuklu, kombinézu, rukavice a boty. Vše je vyrobeno            
z Nomexu, patentovaného materiálu schopného odolávat plamen�m po dobu nejmén�       
12 sekund. FIA pravideln� kontroluje, že helmy používané piloty odpovídají 
nekompromisním bezpe�nostním na�ízením. Jedno z t�chto na�ízení vyžaduje, že každá 
p�ilba musí být vybavena nouzovým p�ívodem vzduchu pro p�ípad požáru. 
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4 Vozy formule 1 v aktuální sezón� 2008  
4.1 P�ehled tým�  
Tab.2 Týmy v aktuální sezón� [vlastní tvorba, 13] 

Tým V�z:  Podvozek 
    Motor

Jezdec / národnost 

BMW-Sauber F1 
BMW F1.08 
BMW P86/8 

Nick Heidfeld

Robert Kubica

Scuderia Ferrari Marlboro 
Ferrari F2008 
Ferrari 056 

Kimi Räikkönen

Felipe Massa

Force India
Force India JM001 
Ferrari 056 

Adrian Sutil
Giancarlo Fisichella

Honda Racing F1 Team  
Honda RA108 
Honda RA806E 

Jenson Button

Rubens Barrichello

Vodafone McLaren Mercedes 
McLaren MP4-23 
Mercedes FO108V 

Lewis Hamilton
Heikki Kovalainen

Red Bull Racing 
Red Bull RB4 
Renault RS27 

David Coulthard

Mark Webber

ING Renault F1 Team  
Renault R28 
Renault RS28 

Fernando Alonso

Nelson Piquet jr .

Super Aguri F1 
Super Aguri
SA07B 
Honda RA808E 

Takuma Sato

Anthony Davidson

Scuderia Toro Rosso  
Toro Rosso
STR02B 
Ferrari 056 

Sébastien Bourdais

Sebastian Vettel
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Tým V�z:  Podvozek 
   Motor 

Jezdec / národnost 

Panasonic Toyota racing  
Toyota TF108 
Toyota RVX-08 

Jarno Trulli

Timo Glock

AT&TWilliams  
Williams FW30 
Toyota RVX-08 

Nico Rosberg
Kazuki Nakajima

Legenda k vlajkám ozna�ujících národnosti jezdc�:

Grafické znázorn�ní vlajky Název zem�
Austrálie 

Brazílie 

Finsko 

Francie 

Itálie 

Japonsko 

N�mecko 

Polsko 

Velká Británie 

Špan�lsko 



Ústav automobilního                                                                                                             Jan Hrudík                    
a dopravního inženýrství               a dopravního inženýrství

  

Brno, 2008                                                                                                                                          41

HISTORICKÝ P�EHLED VÝVOJE 
PODVOZK� A MOTOR� FORMULE 1

4.2 P�edstavení aktuálního vozu formule 1 

Pro ukázku formulového vozu pro závodní sezónu Velké ceny 2008 jsem si vybral v�z stáje 
ING-Renault F1 team. Výrobcem šasi i motoru je Renault. 
V lednu tohoto roku p�edstavil v Pa�íži Renault nový v�z s ozna�ením R28. Opticky 
nep�edstavuje velkou revoluci - základními tvary p�ipomíná svého p�edch�dce R27             
a vylepšuje jej p�edevším v detailech, což by m�lo p�inést zlepšení ve vzájemné sou�innosti 
šasi a pneumatik, v níž spo�ívala nejv�tší slabina lo�ského modelu. Ze zm�n                       
je nejmarkantn�jší instalace zdvojeného p�edního k�ídla dle sou�asného trendu, o n�co širší 
nos a odlišn� tvarované bo�nice stejn� jako krytování motorového prostoru. Podle 
optimistických údaj� by m�l být v pr�m�ru o 1,5 sekundy rychlejší než lo�ský model. 
Otázkou je, zda v�z bude schopen konkurovat ostatním zna�kám, protože již po prvních 
velkých cenách (Austrálie, Malajsie, Bahrajn) se objevily technické problémy, kdy muselo 
být kompletn� p�epracované zav�šení zadních kol. Potíže se projevily na zadních 
pneumatikách, kde vozu scházela pot�ebná p�ilnavost, což je nep�íjemné zejména kv�li 
p�edpis�m zakazujícím kontrolu trakce. Úkolem zav�šení kol je také zajistit ohleduplný 
p�enos to�ivého momentu na pneumatiky tak, aby byla zachována jejich životnost. 

Tým Renault byl založen v roce 1976. Svou první Velkou cenu jely jeho vozy roku 1977, 
vít�zství se do�kaly až o dva roky pozd�ji. V celkové délce šampionátu se tým stal dvakrát 
vít�zem Poháru konstruktér� – rok 2005, 2006, vždy s jezdcem Fernandem Alonso.
Z historického pohledu pat�í Renault k nejvýznamn�jším tým�m, které kdy vstoupily        
do mistrovství sv�ta formule 1. Francouzi zahájili v 70. letech minulého století nástup 
p�epl�ovaných motor� a p�estože se v é�e turbodmychadel titulu mistra sv�ta nedo�kali, 
pr�kopnictví jim z tohoto období už nikdo nesebere. Nemén� významné bylo jejich 
p�sobení v roli dodavatele pohonných jednotek tým�m Williams a Benetton. Po krátké 
odmlce na konci 90. let se tovární tým Renaultu vrátil do formule 1 v roce 2002, kdy 
p�evzal stáj Benetton. 

K cest� za vít�zstvími a tituly stáj op�t povede šéf týmu Flavio Briatore, který vsadil na již 
známou dvojici pilot�. Zkušenosti a rychlost p�edstavuje dvojnásobný šampión Fernando 
Alonso (startovní �íslo 5), který se po ro�ní p�estávce (p�sobení v konkuren�ní stáji 
McLaren) vrací do stáje, se kterou triumfoval v letech 2005 a 2006. Mládí a budoucnost 
reprezentuje syn trojnásobného šampióna formule 1 Nelsona Piqueta stejného jména, jenž 
p�sobil v lo�ské sezon� jako testman a náhradník (startovní �íslo 6). 

Technická data
V�z:  Renault R28  

Motor: Renault RS28  

o V8 90° 
o Objem:   2398 ccm s 32 ventily 
o Vst�ikování:   Marelli 
o Palivový systém:  Magneti Marelli 
o Palivo:    Elf 
o Výkon:   750 k/10400 otá�ek 
o P�evodovka:   Renault / 7 stup�ová poloautomatická. 
o Pneumatiky / ráfky:  Bridgestone / OZ Racing 
o Brzdy:    AP Racing 
o Hmotnost:  605 kg 
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Obr.22, 23, 24, 25, 26, 27  Renault R28  [13] 
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Obr.28 Renault R28 s popisky [vlastní tvorba, 13, 6] 
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5 Konstruk�ní experimenty a zvláštnosti 

V následující kapitole jsou ukázána n�která konstruk�n� zajímavá �ešení všemožných 
problém�. N�která z nich nesouvisí doslova s motory, ale ve vývoji je t�eba po�ítat se vším 
ruku v ruce. N�které nápady se ujaly a staly se nedílnou sou�ástí dnešních závodních voz�. 
Jiné lze považovat pouze za zajímavý experiment.  

V každém stádiu vývoje voz� formule 1 se konstrukté�i snažili o co nejlepší p�enos výkonu 
motoru ve styku hnacích kol s vozovkou, tedy z hlediska jejich adheze. Z tohoto d�vodu     
se neustále zvyšovala ší�ka válcových pneumatik na hnacích kolech s vyšším sou�initelem 
adheze. Dalšími ze zp�sob�, jak zajistit dostate�ný p�enos kroutícího momentu motoru, jsou 
zvýšení zát�žné síly na hnací kola (kap. 5.1) a pohon všech kol (kap. 5.2). 

5.1 Experimenty s p�ítla�nými plochami 

Požadavkem je, aby na hnacích kolech byla aplikována co nejv�tší možná adhezní síla.     
P�i konstrukci vozu s pohonem zadních kol a motorem vzadu je tento požadavek v ur�itých 
mezích dodržen. Je ovšem omezen dv�ma základními faktory:  
1) Vozidlo s t�žišt�m hodn� vzadu má tendenci chovat se p�etá�iv� (v zatá�kách se zadní 
�ást vozu snaží dostat p�ed p�ední – tzv.„velká sm�rová odchylka zadní nápravy “, dochází 
ke smyku) 
2) P�i akceleraci je zadní náprava ješt� p�et�žována setrva�nými silami, p�ední náprava je 
tudíž odleh�ována a mohlo by dojít ke ztrát� kontaktu p�edních kol s vozovkou. To by m�lo 
za následek ztrátu �iditelnosti.   
_______________________________________________________________________________________ 
Pozn.: Adheze je schopností dvou rozdílných (m�žou být i stejné) materiál� spolu soudržet – p�ilnout.  
_________________________________________________________________________ 

Jako nejvhodn�jší �ešení se jeví použití p�ítla�ných ploch – k�ídel - která zat�žují kolo 
p�ídavnou vertikální silou, jenž je složkou celkové aerodynamické síly. Tyto plochy lze 
p�irovnat ke k�ídl�m letadel s tím rozdílem, že nevyvolávají vztlak pro vzlétnutí, ale naopak 
dol� sm��ující sílu p�ítla�nou. K�ídla se umís�ovala na zádi vozu nad zadní kola, uchycena 
byla vzp�rami na karoserii �i rám, pop�. záv�sy kol. Odpor vzduchu pom�rn� vysoko 
umíst�ného k�ídla vyvolává moment, který nadleh�uje p�ední nápravu. Z tohoto d�vodu     
se p�istoupilo také k použití p�ítla�ných k�ídel v blízkosti p�edních kol.  
P�ítla�ná síla není závislá na hmotnosti vozu, což je výhodné p�i akceleraci, brzd�ní            
a p�i pr�jezdu zatá�ek (neodebírají zbyte�n� výkon). 
P�ítla�ná síla je závislá na rychlosti vozu, a to p�ímo úm�rn�. To zabra�uje smyku             
p�i rychlém pr�jezdu zatá�ky. 

Tento nápad se poprvé zrodil roku 1966 v hlavách konstruktér� firmy Chaparral, která jej 
nejd�íve používala u svých prototyp�. Roku 1968 byla k�ídla poprvé použita ve Velkých 
cenách. Ukázka jednoho z prvních voz� s p�ítla�nými k�ídly je na obrázku 29 a 30 . Jde      
o v�z Lotus-Ford 49 B, motor Ford-Cosworth, výkon 420 koní. Rozvor náprav: 2470 mm, 
rozchod kol vp�edu: 1510 mm, vzadu: 1530 mm, váha 510 kg. 
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Obr.29  Lotus-Ford 49 B [1] 

Obr.30  Lotus-Ford 49 B [17] 
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V tabulce 3 je vý�et velikostí p�edních, zadních p�ítla�ných ploch na jednotlivých 
zna�kách, které je za�aly používat, data jsou z roku 1968, Velká cena v Monze.                
Pro vybranou plochu 0,4m2 jsou v tabulce 4 uvedeny velikosti p�ítla�ných sil k�ídel tehdy 
b�žného profilu v závislosti na úhlu náb�hu (viz obr.31) a rychlosti jízdy. Dále jsou zde 
uvedeny odporové síly p�sobící proti pohybu a velikost výkonu pot�ebného k p�ekonání 
tohoto odporu, jde o ztrátový výkon.   

Tab.3 Velikosti p�ítla�ných ploch [1] 
Plocha k�ídel [m2] Zna�ka 

Vp�edu vzadu celkem 
Matra-Ford 0,10 0,30 0,40 
Ferrari 0,07 0,36 0,43 
BRM 0,08 0,45 0,53 
Lotus 0,15 0,74 0,89 
Honda 0,07 0,30 0,45 
Mc Laren 0,08 0,37 0,45 
Brabham 0,18 0,55 0,73 

Tab.4 Velikosti p�ítla�ných sil v závislosti na rychlosti [1]

Obr.31  Úhel náb�hu p�ítla�ného k�ídla [vlastní tvorba]

V�z sou�asné formule 1 je z v�tší �ásti odkázán na aerodynamický p�ítlak než na 
mechanickou p�ilnavost pneumatik. 

Rychlost 
30m/s = 108km/h 60m/s =  216km/h 90m/s = 306km/h 

Úhel 
náb�hu

P�ítlak 
[N] 

Odpor 
[N] 

Pohlcený 
výkon 
[k] 

P�ítlak 
[N] 

Odpor 
[N] 

Pohlcený 
výkon 
[k] 

P�ítlak 
[N] 

Odpor 
[N] 

Pohlcený 
výkon 
[k] 

 -3o 0 8,5 0,34 0 27 2,15 0 53 6 
  0o 62 9,5 0,38 190 30 2,40 377 60 6,8 
+7o 210 22 0,88 630 66 5,30 1260 132 15 
+12o 315 39 1,60 940 118 9,50 1880 2350 26,5 
+15o 375 54 2,20 1130 160 12,8 2250 320 36,2 
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5.2 Pohon všech kol

Dalším ze zp�sob�, jak zvýšit ú�innost p�enosu výkonu motoru ve styku kol s vozovkou,    
je pohon všech kol. Vozy s tímto pohonem se objevovaly prakticky pouze v roce 1969. 
P�i pr�jezdu zatá�kou jede vn�jší kolo po rozdílné dráze než kolo vnit�ní. Rozdíly mezi 
drahami jsou také patrny mezi p�ední a zadní nápravou, tzn. p�i pr�jezdu zatá�kou se to�í 
všechna �ty�i kola rozdíln�. Proto je v pohonu za�azen t�etí, mezinápravový diferenciál, 
který rozd�luje pohán�cí moment mezi jednotlivé nápravy (viz. obr.32). Toto �ešení 
zlepšuje jízdní vlastnosti v zatá�kách a lépe využívá síly motoru. Nevýhodou je �astá 
poruchovost složitého mezinápravového diferenciálu, ztráty výkonu v hnacím ústrojí a vyšší 
váha vozu (30 – 60 kg navíc). 

Obr.32  Auto v zatá�ce [vlastní tvorba] 
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Na obr.33 je znázorn�no schéma pohonu všech kol u vozu Matra MS 84, pr�hled tímto 
vozem je na obr.34. Prakticky stejná konstrukce je použita u vozu Lotus 63 II (obr.35) 
s tím rozdílem, že h�ídele pro pohon náprav procházely vlevo od �idi�e, a u vozu   
McLaren M9A (obr.36), kde h�ídele navíc procházely dutinou v palivové nádrži.

Obr.33  Schéma pohonu všech kol u vozu Matra MS 84 [1] 

Obr.34  Pr�hled vozem Matra MS 84 [1] 
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Obr.35  Lotus 63II [1] 

Obr.36  McLaren M9A [1] 
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5.3 Turbínový pohon 

Princip turbínového motoru: 
Obrázek 37 znázor�uje dvouh�ídelový turbínový motor Pratt � Whitney. Do kompresoru  
vstupuje vzduch nasávaný z okolí, který je následn� vytla�ován do spalovacích komor , kde 
se do n�j vst�ikovacími tryskami rozprašuje palivo (kerozén = rafinovaný petrolej – 
uhlovodíková kapalina podobná naft�). P�i jeho spalování vzniká teplo, díky n�muž se 
objem spalin n�kolikanásobn� zv�tší a proudí velkou rychlostí do turbíny spojené h�ídelí 
s kompresorem následn� do turbíny, která je zdrojem užite�ného výkonu. P�i pr�chodu 
ob�ma turbínami ztrácí spaliny velkou �ást své mechanické energie a zmenšenou rychlostí 
vystupují do ovzduší. 

Obr.37  Turbínový motor Pratt � Whitney  [1] 

Pro použití v závodech formule 1 bylo nutné motor upravit, aby odpovídal p�edpis�m FIA. 
Znamenalo to upravit pr�to�né plochy vstupních pr��ez�, aby motor byl ekvivalentní 
limitnímu objemu.   
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P�íkladem vozu s turbínovým pohonem je Lotus 56 B (obr.38,39, 40, 41)  
Motor:    Pratt – Whitney 
Uspo�ádání:    turbína 
Výkon [k]:    450 – 550  
P�evodovka:    - 
Po�et stup��:    - 
Rozchod vp�edu [mm]: 1587 
Rozchod vzadu [mm]: 1587 
Rozvor [mm]:   2616 
Pneumatiky:    Firestone 
Rozm�r vp�edu:  15 palc�
Rozm�r vzadu:  15 palc�
Objem nádrže [l]:  318 
Váha [kg]:    650 
M�rný výkon [k/t]:  695 - 850  

Do závodu Velké ceny se zapojil roku 1971. Kv�li dále popsaným komplikacím (viz 
„nevýhody turbínového pohonu“, str.53) a technickým poruchám již nebyl další sezónu 
nasazen.  

Obr.38  Lotus 56 B [17]    Obr.39  Lotus 56 B [17]

Obr.40  Lotus 56 B [17] 
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Výhody turbínového pohonu:

- Velký výkon
Tento typ pohonu dává velmi vysoký výkon p�i relativn� malých stavebních rozm�rech. 
Pr�b�h to�ivého momentu je velmi výhodný, nejv�tší je v nízkých otá�kách, maxima 
dosahuje p�i nulových otá�kách. Díky tomu je možno úpln� vynechat p�evodovku. Vysoké 
provozní otá�ky (20000 – 50000 min-1) se snižují v reduk�ním planetovém soukolí, které    
je umíst�no na p�ední stran� motoru. Bez obav lze použít pohon všech kol, obdobný jako    
u d�íve popsaného modelu Lotus 63, str. 49.  

- P�ítla�ná síla
Výfuk spalin je umíst�n za ochranným rámem �idi�e (obr.41) pod úhlem 45o vzh�ru. 
Z obrázku (obr.43) a znalosti goniometrických funkcí je patrno, že vodorovná a svislá 
složka reak�ní síly vzniklé výtokem spalin mají stejnou velikost. Ta se uvádí kolem 2250 N 
(porovnej s tabulkou 4 pro velikosti p�ítla�ných sil od k�ídel). Pohled na turbínový motor    
je na obr.42. 

Obr.41  Lotus 56 B [17]                                Obr.42 Pohled na turbínový motor  
       vozu Lotus 56 B [17] 

Obr.43  Svislá a vodorovná složka reak�ní síly [vlastní tvorba] 



Ústav automobilního                                                                                                             Jan Hrudík                    
a dopravního inženýrství               a dopravního inženýrství

  

Brno, 2008                                                                                                                                          53

HISTORICKÝ P�EHLED VÝVOJE 
PODVOZK� A MOTOR� FORMULE 1

- Zpožd�né reakce
Než prob�hnou všechny pochody uvnit� systému, trvá to 2-3 sekundy. �idi� musí s tímto 
po�ítat, což ovšem v závod� p�i plném tempu není jednoduché. M�že nastat situace, že  
�idi�  brzdí a zárov�� sešlapuje plynový pedál.  

- Velmi vysoká spot�eba:
Udává se v rozmezí 100 – 160l / 100km, což je dvojnásobek tehdejší spot�eby b�žných 
formulových motor�. Palivová nádrž musí této spot�eb� odpovídat a tím roste celková váha 
vozu.  

5.4 Dvoukotou�ové brzdy 

S neobvyklým nápadem p�išel výrobce vozu Tyrell-Ford roku 1971. Jeho stájovým jezdcem 
byl v té dob� Jackie Stewart (nar.1939).  
Po nespokojenosti s používáním vozu March 701 se výrobce rozhodl zkonstruovat vlastní 
v�z Tyrell-Ford 001 (obr.44), do n�hož byl implementován motor Ford-Cosworth, 
karoserie byla navržena vysokou školou v Surrey, kde byla také testována 
v aerodynamickém tunelu. Byly zde použity dvoukotou�ové brzdy, které nahradily klasický 
masivní zvenku i zevnit� chlazený kotou�. Skládaly se ze  dvou užších plných ocelových 
kotou��, které jsou p�i brzd�ní svírány dvojitým brzdovým t�menem (viz. obr.45). 

Obr.44  Ford Tyrell 001 [17] 
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Obr.45  Dvoukotou�ová brzda vozu Tyrell 001 [1] 

5.5 Vzduchem chlazený motor 

Proti všem zavedeným konvencím šel japonský výrobce Honda. Premiéra vozu                  
se vzduchem chlazeným motorem nastala roku 1968 v Monze, kdy byl p�edstaven v�z 
Honda RA 302 (obr.46). Byl v n�m použit vzduchem chlazený vidlicový osmiválec (viz 
obr.47), objem 2987 cm3, výkon 430 k p�i 10500 ot/min, váha motoru 140 kg. V �ele 
motoru byl umíst�n horizontální axiální ventilátor, pohán�ný soustavou �elních ozubených 
kol. Motor m�l v každém válci dva sací a dva výfukové ventily, jednoduché tranzistorové 
zapalování. 

Obr.46  Honda RA 302 [17] 
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Obr.47  Honda RA 302 [1] 

5.6 Chladi�e po bocích vozu 

S dosud neobvyklým umíst�ním chladi�� vody motoru p�istoupil Lotus roku 1970 se svým 
vozem Lotus 72 (obr.48, 49, 50), jehož pilotem byl v té dob� Emerson Fittipaldi 
(nar.1946).  D�vodem byla velice nízká p�í� ve tvaru klínu s ostrou náb�žnou hranou, která 
rozm�rov� neumož�ovala umístit v ní chladi� vody, a proto musely tyto chladi�e být 
umíst�ny na bocích vozu vedle jezdce, kde je také zajišt�no chlazení vody náporem 
vzduchu. Jde o první model dnes b�žn� používané koncepce. Další technickou novinkou 
bylo, že kotou�ové brzdy p�edních kol jsou uloženy v pomocném rámu podvozku a spojeny 
s koly kloubovými h�ídeli. Toto �ešení sice minimalizuje hmotnost neodpružených hmot,    
je ovšem složit�jší a je t�eba p�ivád�t vzduch na ochlazení k p�edním kotou��m (patrno na 
obr.48, 49 - po bocích startovního �ísla 72). 

Obr.48  Lotus 72 [17]
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Obr.49 Lotus 72 [17] 

Obr.50  Lotus 72 [17] 
Lotus 72 
Motor:    Cosworth 
Uspo�ádání:    V8 
Výkon [k]:    440  
P�evodovka:    Hewland DG300 
Po�et stup��:    5 
Rozchod vp�edu [mm]: 1470 
Rozchod vzadu [mm]: 1470 
Rozvor [mm]:   2540 
Pneumatiky:    Firestone 
Rozm�r vp�edu:  13 palc�
Rozm�r vzadu:  15 palc�
Objem nádrže [l]:  210 
Váha [kg]:    530 
M�rný výkon [k/t]:  833  
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5.7 Šestikolová formule 

S netradi�ním pojetím formulového vozu p�išel roku 1976 tým Tyrrell. Zmenšení zadních 
kol by bylo proti pravidl�m, která ovšem nezakazovala použít jakýkoli rozm�r p�edních kol. 
Proto tým postavil v�z Tyrrell P34 (obr.51), který m�l dva páry p�edních kol, každé           
o pr�m�ru 10 palc�. Bylo to z d�vodu zmenšení kolmé �elní plochy (snížení p�ední �ásti 
vozu na minimum), a tím snížení odporu vzduchu. Kola malého pr�m�ru m�la ovšem menší 
stykovou plochu s vozovkou než klasicky používaná kola v�tšího pr�m�ru, držení správné 
stopy v zatá�kách bylo obtížn�jší.  Proto byla použita �tve�ice kol, jejichž spole�ná 
kontaktní plocha se p�ibližn� rovnala ploše dvou kol s klasickým pr�m�rem. Díky velice 
dobrému systému odpružení a propracované geometrii náprav byl v�z �ízen ob�ma 
p�edními nápravami. Nespornou výhodou této konstrukce je zvýšení brzdné síly použitím 
brzd na všech �ty�ech p�edních kolech. To zvyšuje brzdný ú�inek a snižuje opot�ebení 
desti�ek a brzdných kotou��. 
V�z byl opat�en vidlicovým osmiválcem Ford-Coswoth s rozvodem DOHC, objem 
2995 cm³, výkon 420 koní p�i 10000 ot/min. P�tistup�ová p�evodovka, maximální rychlost 
300 km/h.   
I p�es výše jmenované výhody se závodní vozy p�íliš neprosadily a zú�astnily se závod�
pouze v letech 1976, 1977. D�vodem byl nezájem ze strany výrobc� pneumatik, kte�í 
nev�novali pozornost vývoji t�chto malých rozm�r� pneumatik. Dalším d�vodem byla 
p�ílišná váha p�ední �ásti vozu, z d�vodu dvojitého a složit�jšího zav�šení. Pro sezónu 1978 
byla ú�ast šestikolových vozidel zakázána. 

Obr.51  Tyrell P34 [17] 
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6 Záv�r 

Závody formule 1 stojí na vrcholu motoristického sportu. Je to oblast, ve které rozhoduje 
každý detail a drobnost. Týmy si toho jsou v�domy, každý ud�lá do další sezóny velký 
pokrok. Nesout�ží se ale ani tak proti �asu jako proti soupe��m. Záleží hlavn� na tom, jaký 
pokrok ud�lají druzí. Je snazší dosáhnout špi�kového postavení, než jej potom udržet. 
Myšlenky tv�rc� jsou a vždy byly rychlejší než možnosti jejich realizace. Jen málo z nich 
bývá skute�n� dobrých, je t�eba velké odborné zdatnost jejich tv�rc� a hlavn� dostatek 
finan�ní prost�edk�. T�ch se za�alo dostávat od sponzor� se zavedením reklamy roku 1968. 
Velkou roli vedle kvality hraje také �as, který tv�rce doslova žene k nejvyšším výkon�m. 
Díky všem t�mto fakt�m je vývoj v oblasti závodních voz� cenným zdrojem pro konstrukci 
b�žných motorových vozidel v sériové výrob�. 

Tato bakalá�ská práce m�la za cíl seznámit �tená�e s vývojem techniky ve vozech      
formule 1.  
Byl zde popsán pr�b�h zm�n v konstrukci voz� - jejich motor� a podvozk� v pr�b�hu let. 
Další kapitola obsahuje vý�et hlavních legislativních omezení pro konstrukci v pr�b�hu let 
zpracovaných do tabulky. V�tší pozornost je v�nována aktuální sezón� 2008. Pro 
p�edstavení závodního vozu formule 1 pro aktuální sezónu 2008 byl vybrán v�z stáje 
Renault s ozna�ením R28. Nedílnou sou�ástí vývoje jsou experimenty. N�které se ujaly a 
vzhled dnešních závodních voz� si bez nich nedokážeme p�edstavit. Práv� t�mto 
experiment�m byla v�nována pozornost v poslední kapitole.  

Do následujících let nezbývá než pop�át jezdc�m, technik�m a všem lidem okolo závod�
formule 1 dodržování pravidel dle zásad fair play, �istou hlavu plnou nových myšlenek       
a inovací a hlavn� co nejmén� nehod. 
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8 Seznam použitých zkratek a symbol�  

d [mm]  ……... vrtání pístu 
FIA   ……... Federation Internationale De L'Automobile (cz: mezinárodní  

automobilová federace) 
n  [-] ……... po�et otá�ek za jednotku �asu 
pc [Pa] ……... st�ední efektivní tlak 
pi   [Pa] ……... st�ední indikovaný tlak 
pm  [Pa] ……... st�ední tlak mechanických ztrát 
s [m] ……... dráha 
S  [m2] ……... povrch st�ny válce 
t [s] ……... �as 
v [m.s-1] ……... rychlost 
vs [m.s-1] ……... st�ední pístová rychlost 
V [cm3]  ……... objem válce 
Vc [cm3]  ……... celkový objem všech válc�
Vk [cm3] ……... objem kompresního prostoru (nejmenší prostor ve válci p�i poloze  

pístu v horní úvrati) 
Vz [cm3] ……... zdvihový objem (vzdálenost mezi horní a dolní úvratí pístu  

vynásobená plochou pístu) 
z  [mm] ……... zdvih pístu (mezi horní a dolní úvratí pístu) 

i [-]  ……... po�et válc�
� [-] ……... kompresní pom�r 
� [-] ……... Pí, Ludolfovo �íslo, jeho hodnota: 3,141592654 
� [-] ……... zdvihový pom�r 



Jan Hrudík                                                                                                     Ústav automobilního 
                                                                                                                   a dopravního inženýrství

62                                                                                                                              Brno 2008

HISTORICKÝ P�EHLED VÝVOJE 
PODVOZK� A MOTOR� FORMULE 1

9 Seznam použitých zdroj� a literatury 

[1] Hanzelka, B.: Vozy velkých cen. Nakladatelství technické literatury, Praha 1972. 
L13B2-IV-33/22305 

[2]  Selucký, D.:Grand Prix a Formule 1: Kompletní historie od roku 1984 po  
sou�asnost. Nakladatelství Computer Press, Brno 2006. ISBN 80-251-0874-0 

[3]  Vlk, F.: Vozidlové spalovací motory. Nakladatelství a vydavatelství 
Prof.Ing.František Vlk, DrSc, Brno 2003.ISBN 80-238-8756-4 

[4] Br�mmer, E.: Formule 1. Nakladatelství Fraus, Plze� 2004. ISBN 80-7238-530-5 
[5]  Pauer, V.:Formule : Historie techniky závodních voz�, I.díl. Nakladatelství Fraus, 

Plze� 2004. ISBN 80-7238-515-1 
[6]  Maršál, A.: Kouzelná formule. Maxim, 4, 2008, str. 6-7.  
[7] Mackerle, J.: Motory závodních automobil�. Nakladatelství technické literatury,  

Praha 1980. ISBN 0A-212-80  

Internetové stránky: 

[8] www.wikipedia.org 
[9] www.formule1.org 
[10] www.formule.cz 
[11] www.chicanef1.com/acks.pl/ 
[12]  www.ultimatepage.com 
[13]  www.auto.cz
[14] www.gswr.wz.cz/klika3.htm 
[15] www.autokaleidoskop.cz 
[16] www.subaru.com 
[17] www.google.com 
[18] www.f1technical.net 
[19] www.constructorsf1.com 


