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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřená na rozbor konstrukčních uspořádání, technických a 

provozních parametrů převodovek řazených pod zatížením. První část této práce je věnovaná 

rozdělení převodovek, jejich řazení a způsobům řazení. V další části je popis různých 

konstrukcí převodovek, jejich princip a ovládání. Závěr práce se věnuje zhodnocení výhod a 

nevýhod těchto převodovek a odhadu dalšího vývoje v této oblasti. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Převodovka řazená pod zatížením, DSG, PDK, planetová převodovka, CVT 

ABSTRACT 

This bachelor work is focused on analysis of structural arrangements, technical and operating 

parameters of a gearbox with gear changing on the load. First part of this work is devoted to 

gears distribution, their gear change and the ways of gear change. The following part 

describes various structures of gearboxes, their principle and control.  The summary evaluates 

advantages and disadvantages of the gearboxes and describes estimation of following 

development in this field. 

KEYWORDS 

Gearbox with gears changing on load, DSG, PDK, planetary gearbox, CVT 
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ÚVOD 
V dnešní době se již žádné vozidlo poháněné motorem neobejde bez převodovky. Ty 

slouží k přenášení a změně velikosti točivého momentu, změně smyslu otáčení a změně 

velikosti otáček na výstupním hřídeli. S vývojem vozidel jsou od převodovek požadovány stále 

vyšší a vyšší požadavky. V této době jsou na vozidla kladeny vysoké nároky na nízké emise, 

a proto výrobci vozidel snižují obsahy motorů. Menší výkon motoru se poté nahrazuje využitím 

převodovek s vyšším počtem převodových stupňů, nebo s vyšší účinností převodu.  

Převodovky umožnují využití motoru v nejvhodnějším rozsahu otáček a tím také přispívají ke 

snížení emisí. 

 

V moderním a rychle se vyvíjejícím automobilovém průmyslu je velké množství typů 

převodovek. Tato bakalářská práce je zaměřena na převodovky řazené pod zatížením. Dvoutoké 

převodovky řazené pod zatížením jsou hodně využívané a je jim věnována větší část této práce. 

Planetové převodovky se v dnešních automobilech moc nepoužívají kvůli velké složitosti 

a velkým rozdílům mezi jednotlivými převodovými stupni. Využívají se především planetová 

soukolí, která jsou součástí automatických převodovek. Dále jsou v této práci popsané 

variátory, které mění převodový poměr při stálé zátěži. V posledních letech jejich počet roste.  

 

V této práci jsou popsané jednotlivé konstrukce převodovek řazených pod zatížením.  

U jednotlivých konstrukcí je popsán způsob přenosu točivého momentu mezi vstupním 

a výstupním hřídelem převodovky, princip přenosu a také ovládání. Součástí popisu je také 

hodnocení nedostatků a předností jednotlivých konstrukcí. V závěru práce je popsán odhad 

dalšího vývoje v této oblasti.
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1 PŘEVODOVKY 
Převodové ústrojí je nedílnou součástí každého vozidla se spalovacím motorem. Ve 

vozidle slouží k několika účelům: 

• přenos a změna velikosti točivého momentu motoru, 

• změna velikosti otáček na výstupním hřídeli, 

• umožnění změny smyslu otáček pro jízdu vzad, 

• při stání vozidla umožní motoru běh naprázdno (volnoběh). 

Dále jsou na převodovku kladeny požadavky na snadné ovládání, malé rozměry, nízkou 

hmotnost, vysokou mechanickou účinnost, nízkou úroveň hluku a vibrací, dlouhodobou 

spolehlivost a životnost. Navíc u stupňovitých převodovek s ozubenými koly musí být zajištěno 

řazení jednotlivých stupňů bez rázů, vždy zařazení pouze jednoho převodového stupně. Dále 

pak nesmí docházet k samovolnému vyřazení, nebo zařazení jiného převodového stupně. [1], 

[2] 

 

1.1 ROZDĚLENÍ PŘEVODOVEK 

Převodovky motorových vozidel lze rozdělit podle různých hledisek: podle druhu 

převodů, podle způsobu změny převodového poměru a podle druhu řazení rychlostních stupňů. 

Tato kapitola byla zpracována pomocí [1], [2]. 

1.1.1  PODLE DRUHU PŘEVODŮ 

• Převodovky s ozubenými koly 

Tyto převodovky se dále dělí podle uspořádání ozubených kol na: 

o dvouhřídelové, 

o tříhřídelové, 

o planetové. 

 

• Třecí převodovky 

Tyto převodovky mají převody tvořeny třecími koly a převodový poměr se mění 

změnou polohy jednotlivých kol. 

 

• Řemenové převody 

• Hydrostatické převodovky 

• Hydrodynamické měniče 

• Elektrické převody 

1.1.2 PODLE ZPŮSOBU ZMĚNY PŘEVODOVÉHO POMĚRU 

• Převodovky stupňové 

Do této skupiny patří klasické převodovky s čelními ozubenými koly. Jednotlivé 

rychlostní stupně se řadí ručně, při jejich řazení je přerušen přenos hnacího momentu 

v důsledku vypnutí spojky. 
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• Převodovky plynulé 

Tyto převodovky zajišťují plynulou změnu točivého momentu automaticky. Používají 

se především samočinné převodovky s hydrodynamickým měničem, přičemž lamelové 

spojky umožňují řazení bez přerušení přenosu hnacího momentu. 

 

1.1.3 PODLE DRUHU ŘAZENÍ RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ 

• Převodovky s přímým řazením – manuální 

 

Pro řazení rychlostních stupňů je potřeba sešlápnutí spojkového pedálu a pohyb řadicí 

pákou, který provede přeřazení rychlostního stupně. 

 

• Převodovky s nepřímým řazením – poloautomatické 

 

K zařazení rychlostního stupně je potřeba pohyb řadicí páky a také pomocného zařízení, 

které provede přeřazení. Nejčastěji tím bývá tlak vzduchu nebo kapaliny, 

elektromagnetické síly či síly od pružiny. 

 

• Převodovky samočinné – automatické 

 

Řazení rychlostních stupňů probíhá samočinně, automaticky, podle okamžitých jízdních 

podmínek, které vyhodnocuje řídící jednotka. Tato jednotka reaguje na zvolený jízdní 

režim, rychlost vozidla, otáčky motoru a jízdní odpory. Tyto převodovky nepotřebují 

žádný impuls od řidiče a pracují samostatně.  

1.2 ŘAZENÍ PŘEVODŮ 

Aby mohl být nejlépe využit výkon motoru, je potřeba měnit převodové poměry 

v převodovce. Řadící zařízení umožňuje zařazení potřebného rychlostního stupně a nastavení 

ostatních kol rychlostních stupňů do neutrální polohy, a nebo všech rychlostních stupňů do 

neutrální polohy v případě stojícího vozidla. K tomu využíváme tři způsoby řazení: přímé 

řazení, nepřímé řazení a samočinné řazení. Tato kapitola byla zpracována pomocí [1], [2], [3]. 

 

1.2.1 ŘAZENÍ POSUVNÝMI OZUBENÝMI KOLY 

V dnešní době se toto řazení bez synchronizace v automobilech nepoužívá, ačkoli je 

konstrukčně jednoduché. Hnací ozubené kolo stálého záběru je pevně spojeno s hnacím 

hřídelem. Toto ozubené kolo je ve stálém záběru s hnaným ozubeným kolem které pohání 

hnaný hřídel. Oba hřídele jsou vzájemně rovnoběžné a hnaný hřídel je drážkovaný pro 

umožnění axiálního posuvu po hřídeli. Pro zařazení je hnané ozubené kolo přesunuto pomocí 

řadící vidlice. Zařazení rychlostního stupně lze provést bez potíží pouze v případě, že obvodové 

rychlosti ozubených kol přicházejících do záběru jsou vyrovnané. 
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Obr. 1 Řazení rychlostních stupňů posuvným kolem [2] 

1.2.2 ŘAZENÍ ZUBOVÝMI SPOJKAMI 

V porovnání s přesuvnými spojkami jsou u zubových spojek všechna kola ve stálém 

záběru a řazení probíhá snadněji a bez rázů. Soukolí převodu je ve stálém záběru a kolo, které 

se spojuje se spojkou, je na hřídeli volně otočné. Spojka je uložena na hřídeli posuvně 

v drážkování, svým vnitřním ozubením se nasouvá na vnější ozubení vytvořené na náboji 

ozubeného kola. Protože ozubení spojky má malý průměr, snadněji se vyrovnávají obvodové 

rychlosti obou částí a řazení proběhne bez rázů. 

 

Obr. 2 Řazení rychlostních stupňů zubovou spojkou [2] 

1.2.3 ŘAZENÍ SE SYNCHRONIZACÍ 

Synchronizační systém slouží k vyrovnání obvodových rychlostí dvou ozubených kol, 

aby mohlo proběhnout samotné zařazení rychlostního stupně. Tuto synchronizaci zajišťuje 
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například tření kuželových ploch ozubeného kola a synchronizační spojky. Synchronizace 

umožňuje bezhlučné a rychlé řazení jednotlivých rychlostních stupňů. V dnešních 

převodovkách jsou ozubená kola ve stálém záběru a mají šikmé ozubení z důvodu tichého 

chodu. V převodovce jsou všechny rychlostní stupně synchronizovány s výjimkou zpětného 

chodu. Ten řadíme pouze v případě, že vozidlo stojí. Z toho důvodu zpětný chod nevyžaduje 

synchronizaci a jeho řazení je hlučnější než řazení ostatních převodových stupňů, protože 

ozubená kola mají přímé ozubení. 

1.2.3.1 JEDNODUCHÁ SYNCHRONIZACE 

Náboj řadící objímky je spojen s řadící objímkou prostřednictvím několika pružně 

zatížených kuliček. Ty jsou uloženy v obvodové drážce a vlivem pružné přítlačné síly zabraňují 

samovolnému posuvu řadící objímky. Během řazení posouvá řadící vidlice řadící objímku 

k ozubenému kolu. Brzdný kužel spojený s řadící objímkou je tlačen na třecí kroužek 

spojkového tělesa. Vzniklým třením se vyrovnají otáčky. Rychlost řazení je ovlivněna velikostí 

přítlačné síly. Pro rychlé řazení se používají velké přítlačné síly, při malých silách trvá 

synchronizace delší čas. 

1.2.3.2 JIŠTĚNÁ (CLONĚNÁ) SYNCHRONIZACE 

Jištěná synchronizace pracuje stejně jako jednoduchá synchronizace popsaná výše. 

U této synchronizace je navíc clonící kroužek, který zajišťuje, že k zařazení nedojde dříve, než 

budou vyrovnány obvodové rychlosti. Po obvodu clonícího kroužku jsou dva nebo tři výstupky, 

které mají zkosené hrany pod stejným úhlem jako je vybrání v objímce i v jádru. Clonící 

kroužek zajišťuje rychlejší a tišší řazení než jednoduchá synchronizace.  

 

Obr. 3 Jištěná synchronizace clonícím kroužkem [2] 
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1.3 MECHANISMY ŘAZENÍ 

Aby mohla být provedena změna rychlostního stupně je potřeba změnit převodové 

stupně v převodovce. Změna rychlostních stupňů je rozdělena na dvě části, volící pohyb a řadící 

pohyb. Volící pohyb je pohyb řadicí pákou doleva a doprava, kdy se vybere příslušná řadící 

objímka, která provede vlastní řazení. Řadícím pohybem je uvedeno ozubené kolo do záběru, 

při tomto pohybu se řadící páka pohybuje dopředu nebo dozadu. Při řazení nejprve probíhá 

volící pohyb a následně řadící. Pokud řidič provádí řazení vlastní silou, jedná se o řazení přímé. 

V případě, že řidič volí řadicí pákou a vlastní řazení za něho provádí zvláštní řadící ústrojí, 

jedná se o řazení nepřímé. Tato kapitola byla zpracována pomocí [1], [2], [3] 

 

1.3.1 PŘÍMÉ ŘAZENÍ ŘADÍCÍMI TYČEMI 

Přímé řazení třemi řadícími tyčemi je nejjednodušší způsob změny rychlostního stupně. 

Převod pohybu řadící páky silou řidiče a volby rychlostního stupně je přes kulový kloub na 

řadicí páce. Pohybem řadicí páky doleva nebo doprava přesouváme řadící palec do drážek 

v řadících tyčích. Po zvolení řadící tyče volíme pohybem páky dopředu nebo dozadu příslušný 

rychlostní stupeň, který požadujeme. Řadící tyčí volíme tři polohy, dvě krajní a jednu střední. 

Aby se tyč nemohla samovolně posouvat, je zajištěná aretací. Řadící vidlice se mohou axiálně 

posouvat  a také otáčet kolem pevného, otočného bodu, tzv. řadícího vahadla. 

 

Obr. 4 Přímé řazení pětistupňové převodovky třemi řadícími tyčemi [2] 

1.3.2 ŘAZENÍ POMOCÍ OTOČNÉHO HŘÍDELE 

V případě, že převodovka je dále vzdálena od řadicí páky a řadicí páka nemůže být 

přímo na víku převodovky, jsou využity otočné hřídele nebo táhla. V případě otočné hřídele je 

volící pohyb řadící páky převeden na rotační pohyb hřídele a následně v převodovce je rotační 

pohyb převeden opět na volící pohyb. Řadící pohyb zůstává stejný, řadící palec vykoná pohyb 

příslušnou řadící tyčí. Při přenosu pohybu na větší vzdálenosti dochází k přenosu vibrací 

z převodovky přes řadící tyč na řadící páku.  
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Obr. 5 Řazení pomocí otočného hřídele [2] 

1.3.3 ŘAZENÍ VYUŽITÍM LANOVODŮ 

Řazení využitím lanovodů, kdy se využívá přenosu síly pomocí bowdenu, se využívá 

u převodovek osobních automobilů. Pro přenos je potřeba vždy dvou lanovodů, jeden lanovod 

přenáší volící pohyb a druhý řadící pohyb. Lanovody zajišťují přenos mezi řadicí pákou 

v kabině vozidla a převodovou pákou umístěnou na víku převodovky. Využitím lanovodů se 

snižuje přenos nežádoucích vibrací přenášených z převodovky a také se výrazně snižuje 

hlučnost. Lanovody umožňují pohyb převodovky vůči řadicí páce, toho se využívá například 

u kloubových autobusů. 

 

Obr. 6 Lankové řazení převodovky: 1) řadící páka; 2) lanko řazení; 3) lanko předvolby; 4) 

páka předvolby; 5) páka řazení; 6) vedení lanek [2] 
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1.3.4 ŘAZENÍ EPS 

Elektropneumatické řazení EPS je využíváno pro řazení převodovek těžkých 

motorových vozidel, kde je využíváno pneumatického posilovače řazení umístěného na skříni 

převodovky. Řadicí páka není mechanicky propojena s převodovkou a slouží pouze jako volič 

rychlostních stupňů, nebo jízdních režimů. Řidič si zvolí jízdní režim na řadicí páce, příkaz je 

předán elektronickému zařízení EPS, které ovládá řazení a provede samotné zařazení pomocí 

servořazení. Toto řazení snižuje zátěž na řidiče častým řazením a přispívá k optimální spotřebě 

paliva díky včasnému a rychlému řazení. Elektronické zařízení EPS volí dle informací 

nejvhodnější převodové stupně a hlídá ideální otáčky motoru pro řazení. 

 

Obr. 7 Schéma řazení EPS [2] 

1.3.5 SEKVENČNÍ ŘAZENÍ 

Převodovky s postupným řazením se využívá především pro vozidla s automatickou 

převodovkou. Princip této převodovky vychází z manuální převodovky s čelními ozubenými 

koly. U této převodovky se rychlostní stupně řadí v řadě za sebou přímými pohyby řadicí páky. 

Oproti řazení ve tvaru písmene H, lze řadit bez použití spojkového pedálu. Samotné řazení 

probíhá elektrohydraulicky a řídí jej elektronická řídící jednotka. Dříve se toto řazení využívalo 

pouze u sportovních vozů, v dnešní době ho najdeme i u osobních vozů. 
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2 PŘEVODOVKY ŘAZENÉ POD ZATÍŽENÍM 
Tyto převodovky umožňují řazení pod zatížením, tzn. změnu převodového stupně bez 

přerušení hnací síly na kola vozidla. Vozidlo v tomto případě plynule zrychluje bez řadících 

přestávek a tím se docílí plynulé jízdy a lepších jízdních výkonů při plném zatížení. 

U vícestupňových převodovek se tím zjednodušuje řazení a tím se zvyšuje pohodlí řidiče, 

snižuje jeho únava a zvyšuje bezpečnost silničního provozu. Řazení bez přestávek má význam 

zejména pro přeplňované motory, poněvadž při řazení není nutné ubrat plyn, čímž se zabrání 

poklesu plnícího tlaku. Při částečném zatížení je změna převodových stupňů příjemnější, neboť 

není nutno ovládat spojkový pedál. Dříve se této vlastnosti využívalo hlavně pro sportovní a 

závodní vozidla, ale také pro nákladní automobily.  

 

2.1 DVOUTOKÉ PŘEVODOVKY 

Dvoutoká (dvouspojková) převodovka patří mezi automatické stupňové převodovky 

a umožňuje řazení pod zatížením. Nejčastěji je tato převodovka nazývána DSG převodovka 

(Direct Shift Gear). Princip této převodovky byl patentován v roce 1939 a vynálezcem byl 

Francouz Adolphe Kegresse. Na své první využití čekala do 80. let minulého století, kdy se 

objevila ve sportovních prototypech vozů Porsche 956 a 962 a nesla označení PDK (Porsche 

Doppelkupplungs). Největším přínosem bylo rychlé řazení a tím také získání cenných 

soutěžních vteřin. Do sériové výroby se ovšem tyto převodovky dostaly mnohem později. 

Nejvíce se o to zasloužil koncern VW a společnost BorgWarner, kteří přišli s převodovkou 

DSG, jejíž vývoj trval 5 let. Ostatní automobilky postupně také představily své dvoutoké 

převodovky, např. DKG (Doppelkupplungsgetriebe), které jsou montovány do BMW, DCT 

(Dual-clutch transmission), kterou vyvinula společnost Getrag. Ta vyrábí již třetí generaci 

těchto převodovek, které jsou také používány pro sportovní vozidla. Tato kapitola byla 

zpracována pomocí [1], [2], [3] 

 

2.1.1 KONSTRUKCE 

Konstrukce dvoutoké převodovky je provedena jako paralelní uložení dvou manuálních 

převodových ústrojí se synchronizací, která mají své vstupní a výstupní hřídele. Z rozměrových 

důvodů je jeden vstupní hřídel dutý a druhý vstupní hřídel je do něho centricky uložený. Takto 

konstruovány jsou z důvodu nutnosti postupného řazení rychlostních stupňů a stálého přenášení 

kroutícího momentu. Ozubené soukolí pro první rychlostní stupeň je na jiném vstupním hřídeli 

než soukolí pro druhý rychlostní stupeň. Na prvním vstupním hřídeli jsou soukolí pro první, 

třetí a pátý rychlostní stupeň a zpětný chod. Druhý, čtvrtý a šestý rychlostní stupeň je poté 

umístěný na druhém vstupním hřídeli. Z důvodu tohoto uspořádání je možné řadit vždy pouze 

v rozmezí jednoho rychlostního stupně. Každý vstupní hřídel je ovládaný vlastní spojkou, která 

je ovládána samostatně – od toho je odvozen název dvouspojková převodovka. 
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Obr. 8 Schéma převodovky DSG [5] 

2.1.2 PRINCIP 

Princip řazení převodových stupňů bude popsán na převodovce DSG-6. Převodovka 

DSG-6 je šestistupňová dvoutoká převodovka, princip této převodovky je stejný jako 

u ostatních dvoutokých převodovek, liší se značením podle výrobce a typu.  

Pro řazení převodových stupňů jsou na vstupu do převodovky dva páry lamelových 

spojek, které tak umožňují zapnutí nebo vypnutí toku kroutícího momentu na jednu nebo 

druhou vstupní hřídel, ovšem nikdy ne na obě vstupní hřídele zároveň. Ovládání těchto spojek 

řídí řídící jednotka a je ovládáno hydraulicky pomocí zubového čerpadla, které dodává tlak 

kapaliny. Spojka č. 1 je na vnější straně z důvodu větší styčné plochy pro přenos vysokého 

momentu pro první rychlostní stupeň a také pro zpětný chod. Při rozjezdu vozidla je zařazený 

první a zároveň druhý rychlostní stupeň. Po sešlápnutí pedálu akcelerátoru pro rozjed vozidla 

je sepnuta spojka č. 1 se zařazeným prvním rychlostním stupněm a vozidlo se uvede do pohybu. 

Při dosažení ideálních otáček motoru pro zařazení vyššího rychlostního stupně se začne 

postupně vypínat spojka č. 1 a zároveň při tom je postupně sepnuta spojka č. 2. Tímto dojde 

k přeřazení na druhý rychlostní stupeň a na první hřídeli může být připraven další rychlostní 

stupeň pro zařazení. Při tom se nepřeruší tok kroutícího momentu přenášený na kola. Takto 

probíhá i řazení dalších rychlostních stupňů. Dynamické schopnosti převodovky překonávají 

reakční schopnosti člověka. Během akcelerace vozidla, kdy je předřazen další rychlostní 

stupeň, trvá přeřazení při manuálním režimu pouze 0,4 s. Samotné vypnutí jedné a sepnutí druhé 

spojky zabere řídící jednotce 8 ms. Při řazení nižších rychlostních stupňů jsou tyto časy uměle 

prodlouženy z důvodu skluzu spojky a vyrovnání otáček. V případě velké decelerace, kdy je 

potřeba přeřadit například z šestého na druhý rychlostní stupeň, provede řídící jednotka nejprve 

přeřazení na pátý rychlostní stupeň a po uvolnění druhé hřídele je možno přeřadit z šestého na 

druhý rychlostní stupeň. Tuto změnu pořídí řídící systém technicky provést za 0,9 s. 
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Obr. 9 Akcelerace na první rychlostní stupeň převodovky DSG [5] 

2.1.3 OVLÁDÁNÍ 

Řazení převodových stupňů probíhá dle zvoleného režimu jízdy, který je volen řidičem 

před jízdou, anebo v průběhu jízdy. Řazení probíhá stejně jako automatické převodovky. Řidič 

si pákou zvolí jízdní režim. Volící páka v pozici „D“ znamená standardní jízdní režim Drive. 

Řídící jednotka volí nejvhodnější převodový stupeň dle aktuálních jízdních odporů, rychlosti 

vozidla, zatížení motoru a dalších hodnot, které vyhodnocuje. Pokud si řidič zvolí jízdní režim 

„S“, Sport, řídící jednotka mu dovolí ostřejší jízdu tím, že řídící jednotka motoru a převodovky 

spolupracují se senzory otáček kol. Podle toho rozeznají například jízdu zatáčkou, kdy se každé 

kolo otáčí jinou rychlostí a zabrání tak nechtěnému přeřazení nahoru během jízdy zatáčkou.  

Další jízdní režim „Tiptronic“ nechává řazení na řidiči a hlídá pouze otáčky motoru. 

V tomto režimu řadí řidič pomocí voliče na řadicí páce, kde volí mezi tlačítky plus a mínus, 

nebo může rychlostní stupně volit pomocí tlačítek na volantu. Pokud řidič zvolí jízdní režim 

„S“ a „Tiptronic“ zároveň, řídící jednotka mu nabídne funkci „Lunch control“, která se postará 

o efektivní a rychlou akceleraci vozidla. Tato funkce se aktivuje v případě, že řidič šlápne na 

brzdový pedál a zároveň sešlápne plynový pedál do dolní úvratě (dá plný plyn). Poté jednotka 

nastaví otáčky motoru na 3000 min-1 a akcelerace vozidla je tak mnohem svižnější.  

Jízdní režim „R“, Reverse, se využívá v případě, že s vozidlem chceme couvat. Řadicí 

páka v poloze „N“, Neutral, slouží pro stání vozidla, kdy není zařazen žádný převodový stupeň. 

V případě že musíme vozidlo opustit, posuneme volící páku do pozice „P“, Parking, kdy se 

aktivuje parkovací brzda a vozidlo je zabezpečeno vůči samovolnému pohybu. Všechny tyto 

výše uvedené jízdní režimy jsou vždy zobrazeny na palubním počítači v zorném poli řidiče, aby 

měl přehled, jaký jízdní režim je zvolen. 
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Obr. 10 Volič jízdních režimů [5] 

2.1.4 DSG  

Převodovky DSG vyvinuté koncernem VW ve spolupráci se společností BorgWarner 

patří v dnešní době k nejznámějším dvoutokým převodovkám řazeným pod zatížením. Tyto 

převodovky v sobě slučují výhody mechanických a automatických převodovek. Koncern VW 

produkuje dvě generace těchto převodovek. První generace nese označení DSG-6 a jedná se 

o šestistupňovou převodovku, která je určena pro příčnou zástavbu ve vozidle a je schopná 

přenášet kroutící moment až do 350 Nm. Tato generace je opatřena více lamelovou spojkou, 

která pracuje v olejové lázni, čímž spojku chladí a maže zároveň. Volbou spojky s olejovou 

lázní je zaručena delší životnost a větší spektrum možných provozních podmínek. Nevýhodou 

takového řešení je nutnost pohonu olejového čerpadla a tím vznikající ztráty. Vývoj této spojky 

měla na starost společnost BorgWarner.  

Druhá generace této převodovky je označena DSG-7 a jedná se o sedmistupňovou 

převodovku. Tato převodovka umožňuje podélnou zástavbu do vozidla a je určena pro menší 

vozidla. U této převodovky byla snížena hmotnost o 23 kg, ale zároveň je omezena přenosem 

točivého momentu o maximální velikosti 250 Nm, oproti 350 Nm u šestistupňové převodovky 

první generace. Jelikož u první generace je nutnost počítat s určitou ztrátou výkonu pro pohon 

olejového čerpadla, druhá generace je založena na spínání suchých spojek. Výhodou tohoto 

řešení je vyšší účinnost a s tím je spojena menší spotřeba pohonných hmot. Tato varianta se 

nejčastěji používá v případě stálého pohonu všech kol. Koncern VW začal převodovky DSG 

montovat i do vozů nižších tříd a tím se v posledních letech velice zvýšil jejich počet ve vozech. 

Dle aktuálního montování těchto převodovek do vozů koncernu VW je patrno, že koncern na 

ně spoléhá a představují pro něj potenciál do budoucna. [5], [6] 
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2.1.5 PORSCHE PDK  

Dvoutoké převodovky pro automobilku Porsche nesou označení PDK a vyrábí je 

společnost ZF. Tato společnost pro Porsche vyrábí sedmistupňovou převodovku, kterou 

můžeme najít v modelech Porsche 911, Cayman, Boxster a Panamera. Převodovka PDK má 

dále čtyři varianty podle možnosti přenášení točivého momentu, tyto varianty mohou přenášet 

točivý moment od 390 Nm do maximálních 750 Nm. Tyto převodovky zajišťují sportovní jízdní 

styl, kdy řazení trvá jen setiny vteřiny. Převodovka zvládá i vysoké otáčky motoru, které mohou 

být až 9000 min-1 a tím umožňuje uživateli používat i supersportovní režim jízdy. V opačném 

případě poskytne komfortní režim jízdy.  

V současné době je do modelu Panamera montována nová osmistupňová převodovka. 

Tato převodovka je vyráběna ve čtyřech různých variantách a třech třídách dle přenosu točivého 

momentu, s maximálním přenášeným točivým momentem 1000 Nm. První varianta je pro 

standardní pohon zadních kol, druhá pro pohon všech kol, třetí varianta je pro hybridní pohon 

zadních kol a poslední je hybridní pro pohon všech kol. Aby nová osmistupňová převodovka 

byla co nejmenší a nejkompaktnější, byla sestavena nová koncepce převodovky se dvěma 

hřídeli a jedním součtovým hřídelem. Pevné převodové stupně, které jsou všechny na vstupních 

hřídelích, mohou být použity několikrát. Díky tomu se sníží počet kol v převodovce a celková 

délka převodovky. Původní sedmistupňová převodovka byla vhodná pouze pro podélnou 

zástavbu s motorem vpředu, ale nová osmistupňová převodovka umožňuje i jiné konfigurace 

zástavby vozidla. [7], [9], [10] 

 

Obr. 11 Řez osmistupňovou převodovkou PDK [10] 

2.1.6 POWERSHIFT 

Po úspěchu koncernu VW s dvouspojkovou převodovkou DSG vyvinula společnost 

Getrag převodovku Powershift. Šestistupňová poloautomatická převodovka využívá principu 

dvou spojek. Jedna převodovka je určena pro liché převodové stupně a zpátečku, zatímco druhá 

převodovka slouží k řazení sudých převodových stupňů. Princip funkce převodovky je podobný 

jako u převodovky DSG. Jedna spojka je v daném okamžiku spojena a přenáší výkon na kola, 

zatímco druhá ze spojek je rozpojena, čímž je možné předpřipravit další převodový stupeň.  

 



BRNO 2018 

 

 

 

23 
 

PŘEVODOVKY ŘAZENÉ POD ZATÍŽENÍM 

 
Výrobce této převodovky, společnost Getrag, uvádí že využitím této převodovky 

snížíme emise CO2 a spotřebu paliva až o 8 % v porovnání s klasickou automatickou 

převodovkou. Důvodem nižší spotřeby paliva je skutečnost, že převodovka Powershift 

nevyžaduje měnič točivého momentu, žádné planetové převody, ani větší počet hydraulicky 

ovládaných spojek. Tím tedy nedochází k dodatečným ztrátám točivého momentu, které jsou 

spojeny s těmito součástmi.  

Firma Getrag vyrábí tři verze této převodovky, dvě šestistupňové verze označované 

6DCT150 a 6DCT200 a jednu sedmistupňovou verzi, která nese označení 7DCT300. 

Převodovka 6DCT150 je nejkompaktnější převodovka s dvojitou spojkou na světě a je určená 

pro vozy s tříválcovými motory. Tyto maloobjemové motory mají největší upotřebení 

v městském provozu, kde je také kladen důraz na nízké emise. Další verze této převodovky 

6DCT200 je určena pro nízkonákladové a malé vozy se čtyřválcovými motory. Poslední, 

sedmistupňová verze, nese označení 7DCT300 a je určena pro střední a příčné aplikace. 

Všechny tyto verze, díky inteligentnímu ovládání, nespotřebují více energie na ovládání než 

žárovka. Převodovky Powershift jsou také konstruovány tak, aby bylo možné je využít ve 

vozech s hybridním pohonem. Společnost Getrag své dvouspojkové převodovky dodává do 

automobilek Volvo, Mitsubishi, Ford a dalších. [11], [12] 

 

Obr. 12 Sedmistupňová dvouspojková převodovka firmy Getrag 7DCT300 [8] 

2.1.7 EDC 

Zkratka EDC označuje dvouspojkovou automatickou převodovku automobilky Renault. 

V roce 2010 představila automobilka Renault v modelu Megane svou první dvouspojkovou 

převodovku, která dostala označení EDC (Efficient Dual Clutch). Dvouspojková automatická 

převodovka EDC je produktem společnosti Getrag, která rovněž vyvinula dvouspojkovou 

převodovku Powershift pro automobilku Ford, Volvo a další. Šestistupňová převodovka EDC 

pro Renault má na rozdíl od převodovky Powershift suchou spojku a je dimenzovaná na nižší 

zatížení. Hmotnost celé převodovky EDC včetně dvouhmotného setrvačníku činí 82 kg. Podle 

výrobce je předností dvouspojkové převodovky EDC vysoký cestovní komfort při srovnatelné 

spotřebě paliva, jakou mají vozy s manuálním řazením. Převodovka EDC se chlubí naprosto 

hladkými rozjezdy díky delšímu prokluzování spojek.  
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Tato převodovka byla nejprve nabízena jako šestistupňový automat ve spojení 

s naftovým motorem 1,5 dCi. V této kombinaci však byly převodovce vyčítány především její 

pomalé reakce a poněkud nevyzpytatelná logika automatického řazení. Z tohoto důvodu přišel 

Renault s variantou používanou v Renaultu Clio RS Cup, která umožňovala volbu jednoho ze 

tří jízdních režimů. Bohužel i ve sportovních režimech převodovka zaostávala za konkurencí 

v rychlosti reakcí řazení. Z těchto důvodů připravila automobilka Renault, jako řešení pro 

kombinaci s motory TCe, novou sedmistupňovou variantu převodovky EDC vybavenou 

narozdíl od šestistupňové EDC převodovky mokrou spojku. Tato sedmistupňová automatická 

převodovka je určena pro kroutící momenty dosahující 300 Nm. Ale ani toto řešení není ideální, 

této převodovce je vyčítán příliš hrubý chod při rozjezdu, který autem v malých rychlostech 

citelně cuká. Princip řazení této převodovky se nijak neliší od dvouspojkové převodovky DSG. 

[13], [14] 

 

Obr. 13 Řez převodovkou EDC [14] 

2.1.8 BMW DKG 

Po třech generacích sekvenčních automatizovaných M převodovek vyvinula 

automobilka BMW pro novou generaci BMW M3 s M dvouspojkovou převodovku nové 

konstrukce se systémem Drivelogic. BMW vyvinulo tuto novou převodovku, která je určena 

pro vysokovýkonné a vysokootáčkové motory, které kladou na převodovky mnohem vyšší 

nároky. Nová převodovka DKG bude zvládat maximální točivý moment až 400 Nm a otáčky 

motoru až 9000 min-1 u čtyřlitrového osmiválce, který je ve vozech BMW M3. V porovnání 

s převodovkou DSG je to nárůst točivého momentu o 50 Nm.  

Tato převodovka je také vybavena dvouhmotovým setrvačníkem, který funguje jako 

tlumič torzních kmitů, ovládání spojek má na starost výkonný hydraulický okruh, bezúdržbové 

mazání je se suchou skříní. Převodový rozsah 4,8 a 7 převodových stupňů umožňuje novému 

ústrojí lépe vykrývat charakteristiku motoru, takže ve srovnání s běžnou automatickou 

převodovkou má stejný motor s dvouspojkovou převodovkou nejen sportovnější projev, ale 

i nižší spotřebu paliva. V případě BMW M3 to sice znamená o 20 kg vyšší pohotovostní 

hmotnost, ale akceleraci z 0 na 100 km/h za 4,6 s oproti běžnému času 4,8 s a kombinovanou 

spotřebu nižší o 0,5 l na 100 km v porovnání s manuální převodovkou.  
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U této převodovky si řidič může volit mezi samočinným nebo sekvenčním režimem, 

k tomu není potřeba pohyb voliče mimo standardní dráhu, ale stačí k tomu pouze dotyk jedné 

z páček pod volantem. Řidič však nevybírá pouze mezi samočinným a sekvenčním režimem, 

ale má na výběr z 11 programů: 5 pro samočinné řazení a 6 pro sekvenční řazení. Rozdíl mezi 

těmito režimy je v razanci a komfortu chování převodovky, při jakých otáčkách převodovka 

bude řadit a jaká bude rychlost změny převodu. Každý program má specifické nastavení, 

například extrémní program D5 akceleruje M3 tak, že každý z rychlostních stupňů je využit až 

do maximálních otáček motoru. Naopak program D1 je určen pro zimní podmínky, kdy 

převodovka řadí měkce a automobil se rozjíždí na druhý převodový stupeň. Pokud si řidič zvolí 

manuální režim, dostává informace o optimálním okamžiku řazení pomocí šesti světelných diod 

v otáčkoměru. Dvě poslední červené diody značí, že je nejvyšší čas na změnu převodu. Tyto 

funkce lze nastavit dle přání každého řidiče.  

Součástí programu Drivelogic je také funkce Launch Control, tato funkce zaručuje 

maximální akceleraci z klidu. K aktivaci této funkce je nutné, aby vozidlo bylo v klidu, aby byl 

zařazen program S6 a podržena páka voliče vychýlená směrem vpřed. Po zobrazení startovací 

ikony na obrazovce palubního počítače budou otáčky motoru nastaveny na optimální úroveň, 

levá noha přitom brzdou nutí automobil, aby zůstal stát na místě. Ovladačem tempomatu lze 

ještě upravit startovní otáčky motoru. Po puštění páky voliče začne automobil akcelerovat 

s optimálním prokluzem zadních kol řízeným spojkami v převodovce. Pro rychlejší ovládání 

vyvinulo BMW nové ovladače pod volantem z hliníkové slitiny. Pravý ovladač slouží k řazení 

vyšších převodových stupňů, levý pro řazení nižších převodových stupňů. Tato převodovka 

byla konstruována tak, že by měla vydržet i jízdu na závodním okruhu. [15] 

 

2.1.9 HONDA 11 STUPŇOVÁ PŘEVODOVKA 

Automobilka Honda si nechala v roce 2016 patentovat novou 11 stupňovou převodovku 

se třemi spojkami. Tříspojková konstrukce této převodovky vychází z klasické dvouspojkové 

převodovky. Tato konstrukce by měla odstranit nedostatky dvouspojkové převodovky, kdy je 

přichystán vždy pouze jeden rychlostní stupeň. Nová konstrukce zajišťuje to, že jsou vždy 

přichystané další dva převodové stupně pro další řazení, jeden stupeň pro řazení nahoru a jeden 

pro řazení dolů. Tato jedenáctistupňová převodovka by měla mít lepší účinnost než současné 

moderní dvouspojkové převodovky. Pomocí jedenácti převodových stupňů může řídící 

jednotka vždy vybrat ten nejvhodnější převod, což v praxi bude znamenat plynulejší jízdu 

s rychlejším řazením, ale také úsporu paliva a snížení emisí. Avšak není jisté, zda se tato 

převodovka bude montovat do sériově vyráběných vozů. Výroba této převodovky je velice 

náročná a tím roste i riziko možnosti poruchovosti této převodovky. [16] 

 

2.1.10 MERCEDES 7G-DCT 

Sedmistupňová převodovka automobilky Mercedes-Benz je vyrobena pro kombinaci 

komfortní jízdy, sportovního charakteru a hospodárnosti. Tato převodovka bez 

hydrodynamického měniče je vhodná i pro motory s menším objemem a je schopná přenášet 

kroutící moment až do 350 Nm. Ovládání převodovky je přes plně integrovanou hydraulickou 

řídící jednotku s vyhodnocovacím systémem s 12 senzory. Umožňuje rychlé a hladké řazení 

rychlostních stupňů bez přerušení točivého momentu. Řidič si může zvolit mezi třemi jízdními 

režimy a tím si vybere charakteristiku řazení od úsporného režimu až po dynamickou jízdu. 
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Převodovka je opatřena pomocnou funkcí Kick-down, kdy elektronický jízdní systém během 

podřazování přeskakuje jednotlivé rychlostní stupně a tím umožňuje vozidlu vetší akceleraci. 

Automobilka Mercedes-Benz by měla v průběhu roku 2018 představit novou, devítistupňovou 

převodovku 9G-DCT, která by měla nahradit stávající převodovku 7G-DCT. Nová převodovka 

9G-DCT by měla zvládat točivý moment až do 500 Nm a pomocí většího počtu převodových 

stupňů a lepšího řazení také snížit emise CO2. [17], [20] 

 

Obr. 14 Řez převodovkou 7G-DCT [20] 

2.1.11  VÝHODY A NEVÝHODY 

Dvoutoké převodovky mají výhody podobné jako manuální a automatické převodovky. 

Hlavní výhodou je vysoká účinnost, ta je jen nepatrně menší než u manuální převodovky 

z důvodu pohonu olejového čerpadla. Další výhodou je řazení pod zatížením – tím že se 

nepřeruší tok momentu na kola, získáme možnost plynulé jízdy. Díky dvěma spojkám 

a předpřipravenému rychlostnímu stupni trvá samotné řazení pouze desetiny vteřiny. Prodleva 

při řazení může nastat v případě řazení jiného rychlostního stupně, než který byl připravený pro 

řazení, čas takového řazení pak může být delší.  

Největší nevýhodou těchto převodovek jsou vysoké výrobní náklady a tím i vysoká 

pořizovací cena. Nevýhodou může být vyšší hmotnost oproti manuálním převodovkám. 

Převodovky také vyžadují pravidelnou údržbu, její nedodržování může vést k velmi nákladné 

opravě, případně výměně převodovky. 

 

 



BRNO 2018 

 

 

 

27 
 

PŘEVODOVKY ŘAZENÉ POD ZATÍŽENÍM 

 
2.2 PLANETOVÉ PŘEVODOVKY 

Planetová převodovka umožňuje řazení pod zatížením. Při řazení nedojde k přerušení 

momentového toku. Planetové soukolí má proti předešlým čelním soukolím řadu výhod. Hnací 

moment přiváděný centrálním kolem se převádí na několik satelitů, takže v ozubení působí 

menší síly. Modul ozubení může být menší než u čelního soukolí dvoutokých převodovek.  

Tento typ převodovek dobře přenáší vysoké otáčky a má dobrou účinnost. Prostor, ve kterém 

je planetové soukolí uloženo, je velice dobře využit.  

Nevýhodou planetových převodovek je velká složitost převodovky a velký počet 

součástí při větším počtu převodových stupňů. Z tohoto důvodu se upustilo od stavby 

převodovky typu Wilson, která byla pětistupňová nebo čtyřstupňová. Při využití jedné 

planetové převodovky je rozdíl mezi převodovými stupni příliš veliký, což je nevhodné pro 

využití ve vozidle. Z důvodu složitosti se nejvíce využívají převodovky dvoustupňové 

a třístupňové, které mají výstup momentu při všech rychlostních stupních i zpětném chodu 

z jednoho dílu převodovky. Umožňují zpětný chod a pracují ve spolupráci s hydrodynamickou 

spojkou nebo s hydrodynamickým měničem. Řazení těchto převodovek je zajišťováno pomocí 

pásové či elektromagnetické brzdy a ovládá se poloautomaticky, anebo automaticky. Tato 

kapitola byla zpracována pomocí [1], [2] 

 

2.2.1 KONSTRUKCE 

Planetové převodovky jsou složeny ze soukolí planetového převodu, které je tvořeno 

satelity, unašečem satelitů, korunovým kolem a centrálním planetovým kolem. Všechny tyto 

otočné součásti jsou soustředěny okolo hlavní osy. Satelity jsou uloženy otočně na čepech 

unašeče satelitů a jsou v záběru s ozubením kola a s vnitřním ozubením kola korunového. 

Z jednoduchého planetového soukolí se dá získat celkem sedm převodových stupňů, toho se 

ovšem v dnešní praxi nevyužívá. V automatických převodovkách se většinou využívá 

kombinace dvou nebo tří planetových soukolí. Planetové převodovky jsou výrobně složitější 

a dražší v porovnání s klasickými hřídelovými převodovkami s ozubenými koly.  

 

Obr. 15 Soukolí planetového převodu [1] 
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2.2.2 RYCHLOSTNÍ STUPNĚ JEDNODUCHÉHO PLANETOVÉHO SOUKOLÍ 

Řazení převodových stupňů v planetové převodovce probíhá pomocí brždění 

jednotlivých kol lamelovými nebo pásovými brzdami. Různé převody jsou tvořeny buď 

pohonem centrálního nebo korunového kola a zabrzděním příslušných kol nebo vzájemným 

spojením všech ozubených kol. Pomocí toho můžeme řadit jedním jednoduchým planetovým 

soukolím tři rychlostní stupně dopředu a jeden zpětný chod. K tomu je však potřeba větší počet 

vstupních a výstupních hřídelů. Z toho důvodu je toto jednoduché uspořádání nevhodné pro 

vozidlové převodovky. Pro automatické převodovky se nejvíce využívá planetové soukolí 

Simpson nebo Ravigneaux v kombinaci s dalším jednoduchým planetovým soukolím. 

2.2.2.1 PRVNÍ RYCHLOSTNÍ STUPEŇ 

Centrální kolo je poháněno, korunové kolo je zabrzděno. Unašeč satelitů se otáčí ve 

stejném smyslu jako centrální kolo, se kterým je spojený. Satelity se odvalují po vnitřním 

ozubení korunového kola, které je zabrzděno, a tím vzniká převod do pomala. V tomto případě 

bude mít hnaný hřídel menší otáčky než vstupní hnací hřídel centrálního kola. 

2.2.2.2 DRUHÝ RYCHLOSTNÍ STUPEŇ 

Korunové kolo je hnací, centrální je zabrzděno. Unašeč satelitů se otáčí ve stejném 

smyslu jako hnací korunové kolo. Satelity se odvalují po ozubení zabrzděného centrálního kola 

a tím vzniká také převod do pomala. Velikost tohoto převodu je menší než u prvního 

převodového stupně, protože počet zubů centrálního kola je menší než u kola korunového. 

2.2.2.3 TŘETÍ RYCHLOSTNÍ STUPEŇ 

Všechna kola jsou spojena, centrální i korunové kolo mají stejný smysl otáčení i počet 

otáček. Satelity se neodvalují a pracují pouze jako zubové spojky, unašeč satelitů má stejné 

otáčky jako centrální kolo a korunové kolo. Tento rychlostní stupeň je přímý záběr, tedy 

převodový poměr i = 1.  

2.2.2.4 ZPĚTNÝ CHOD 

Unašeč satelitů je zabrzděn, centrální kolo je hnací. Satelity pracují jako vložené 

ozubení a mění smysl otáčení korunového kola. Korunové kolo, spojené s hnaným hřídelem, 

má v tomto případě opačný smysl otáčení než hnací hřídel s centrálním kolem. 

 

2.2.3 PLANETOVÉ SOUKOLÍ SIMPSON 

Toto planetové převodové soukolí je charakteristické společným centrálním kolem. 

Soukolí také obsahuje dvě korunová kola stejného průměru a se stejným počtem zubů, dále šest 

shodných satelitů a dva unašeče satelitů. Výstup z tohoto soukolí je vyveden na výstupní hřídel 

pomocí jednoho korunového kola. 
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Obr. 16 Schéma planetového soukolí Simpson [2] 

2.2.4 PLANETOVÉ SOUKOLÍ RAVIGNEAUX 

Planetové soukolí Ravigneaux je složeno ze dvou planetových soukolí, u kterých se 

ušetří jedno korunové kolo a jeden unašeč satelitů. Soukolí obsahuje jedno společné korunové 

kolo, primární centrální kolo, sekundární centrální kolo, tři až pět primárních a stejný počet 

sekundárních satelitů. Různé rychlostní stupně jsou vytvořeny stejně jako u jednoduchého 

planetového soukolí zabrzděním nebo uvolněním jednotlivých částí soukolí. Výstup na hnaný 

hřídel může být vyveden z korunového kola nebo z unašeče. 

 

Obr. 17 Schéma planetového soukolí Ravigneaux [2] 
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2.2.5 VÝHODY A NEVÝHODY 

U planetových převodovek není potřeba vyrovnávat odvodové rychlosti řazených částí, 

což zjednodušuje řazení. Ozubená kola jsou ve stálém záběru, tím je zajištěn tichý chod 

převodovky. Protože kola jsou ve stálém záběru a řazení probíhá bržděním jednotlivých částí, 

umožňují tyto převodovky řazení pod zatížením. Další výhodou těchto převodovek jsou 

kompaktnější rozměry v porovnání s ostatními mechanickými převodovkami. Ozubená kola 

přenášejí menší zatížení, díky tomu planetové převodovky lépe přenášejí větší točivé momenty 

a mají delší životnost.  

Velkou nevýhodou těchto převodovek je jejich složitost a také vyšší pořizovací cena. 

Převodovka má pevně dané převodové poměry, mezi nimi jsou velké rozdíly, což je pro 

automobilový průmysl nevhodné. V převodovkách automobilů se většinou využívají dvě nebo 

tři planetová soukolí za sebou. 

 

2.3 BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY 

Bezstupňové převodovky se řadí mezi automatické převodovky a mohou být také 

označovány CVT (Continuosly Variable Transmission). Jako první představila převodovku 

Variomatic nizozemská firma van Doorne ve vozech DAF. Později se se svými převodovkami 

přidali další automobilky, Ford s převodovkou CTX a Fiat s převodovkou Uno-matic. Tyto 

automobilky využívaly variátory pro vozy s malým obsahem motoru, protože variátory 

nezvládaly přenášet velké točivé momenty. O další posuv ve vývoji se postarala společnost 

Schaeffler, která vyvinula převodovky pro vozy Audi nebo Subaru. V dnešní době najdeme 

bezstupňové převodovky ve velkých vozech s výkonnými motory. Některé variátory se 

využívají i v traktorech, kde přenáší velké kroutící momenty. Tato kapitola byla zpracována 

pomocí [1], [2],[21] 

  

2.3.1 KONSTRUKCE 

Oproti klasickým převodovkám s několika ozubenými soukolími používá variabilní 

převodovka CVT jenom dvě klínové řemenice s proměnlivým průměrem, spojené ocelovým 

pásem z velmi přesných článků. První řemenice je hnací a je pevně spojena se vstupním 

hřídelem. Druhá řemenice je hnaná a je pevně spojena s výstupní hřídelí. Každá řemenice je 

tvořena párem ocelových kuželových kotoučů. Jeden z kotoučů je vždy nepohyblivý a druhý 

kotouč se může pohybovat v axiálním směru. Tímto pohybem se mění průměr řemenice, na 

kterém se pohybuje ocelový pás. U jedné řemenice se průměr zvětšuje a u druhé se zmenšuje, 

tím je zajištěna změna převodového poměru převodovky. Přenos točivého momentu z hnací 

hřídele na hnaný hřídel je realizovaný ocelovým pásem z velmi přesných článků. Pro rozjezd 

vozidla je využíván hydrodynamický měnič nebo lamelová spojka, která je elektronicky řízena. 

Aby byla zajištěna možnost reverzace otáček motoru pro řazení zpětného chodu, je součástí 

převodovky také planetové soukolí. 
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Obr. 18 Převod pomocí speciálního lamelového řetězu [18] 

2.3.2 PRINCIP 

Tyto převodovky mění převodový poměr plynule, bez rázů a trhání. Pro rozjezd vozidla 

je potřeba velký převodový poměr, ten je zajištěn tak, že na hnací řemenici je nastaven nejmenší 

průměr řemenice, který obíhá ocelový pás, a na hnané řemenici je nastaven největší průměr 

řemenice. Tím je zajištěn převod do síly. Pro velké rychlosti není potřeba převod do síly, ale 

hlavně do rychlosti. To je zajištěno opačným nastavením průměrů. Na hnací řemenici je největší 

průměr a na hnané řemenici nejmenší průměr. Změna průměru hnané řemenice a hnací 

řemenice probíhá současně. Na hnací řemenici je pohyblivý kužel nastavován do požadované 

pozice hydraulicky. Na hnací řemenici je pohyblivý kužel tlačen na ocelový pás pomocí 

pružiny. Pohyb hnané řemenice je proveden současně s pohybem hnací řemenice ovládané 

hydraulicky díky konstantní délce ocelového pásu. 

 

Obr. 19 Princip funkce CVT [1] 
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2.3.3 OVLÁDÁNÍ 

Ovládání variátoru řídí řídící jednotka. Jednotka vyhodnocuje aktuální jízdní odpory, 

zatížení motoru, otáčky motoru, rychlost vozidla a další parametry, které následně vyhodnotí 

a zvolí nejlepší převodový poměr. Pomocí těchto parametrů dokáže řídící jednotka udržovat 

motor vozidla v nejvýhodnějším pásmu otáček motoru. Tím zajistí nejlepší využití točivého 

momentu a výkonu motoru. Díky tomu dochází k nejefektivnějšímu využití paliva, snížení jeho 

spotřeby a také snížení emisí.  

 

2.3.4 LINEARTRONIC 

CVT převodovku představila jako první v roce 2009 automobilka Subaru. Tato 

převodovka se od konkurenčních převodovek liší použitím speciálního lamelového řetězu, 

který vykazuje nižší míru tření a vyšší pevnost než jiné řetězy nebo řemeny. Díky tomu má tato 

převodovka vyšší účinnost a přispívá také k nižší spotřebě paliva. Převodovka Lineartronic má 

kompaktní konstrukci, malé rozměry a umožňuje režim ručního řazení. V tomto režimu je 

přednastaveno šest převodových stupňů, mezi kterými může řidič volit.  Subaru využívá tuto 

převodovku pro podélné uložení ve voze a stálý pohon všech kol vozidla. [18] 

 

Obr. 20 CVT převodovka Lineartronic [18] 

2.3.5 MULTITRONIC 

Automobilka Audi používá označení Multitronic pro svou bezstupňovou samočinnou 

převodovku. Tato převodovka používá pro přenos točivého momentu široký ocelový řetěz 

s plochými články. Převodový poměr je upravován pomocí hydraulicky ovládaných kuželů, 

které plynule mění výsledný převodový poměr. Audi využívá převodovku Multitronic pro 

pohon pouze jedné nápravy. [19] 
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Obr. 21 Řez převodovkou Multitronic [19] 

2.3.6 VÝHODY A NEVÝHODY 

CVT převodovky mají několik svých předností, ale také nějaké nedostatky. Tou největší 

výhodou je určitě možnost plynulé změny převodového poměru. Tím je zajištěná plynulá jízda 

bez cukání a velmi tichý chod převodovky. Díky plynulé změně převodového poměru může 

řídící jednotka stále udržovat motor v pásmu jeho nejefektivnějších otáček. To nám zajišťuje 

využití nejlepší hodnoty výkonu a také točivého momentu. Díky tomu dochází k nejlepšímu 

využití paliva, jeho úspoře a také snížení emisí.  

Mezi nevýhody těchto převodovek patří menší účinnost, ta je způsobena využitím 

ocelového řetězu k přenosu točivého momentu mezi kuželovými koly. Největší nevýhodou 

převodovek CVT je jejich nízká životnost. Ta je způsobená využitím článkového řetězu pro 

přenos točivého momentu. Dříve byly CVT převodovky omezené přenášeným výkonem, 

velikost přenášeného točivého momentu vzrostla, ale stále tyto převodovky mají své limity. 

 

2.4 ODHAD VÝVOJE  

V posledních letech významně vzrůstá obliba převodovek řazených pod zatížením, 

především dvoutokých převodovek. Ty se nyní staly běžnou součástí vozů střední a nižší třídy, 

oproti dřívějšímu využití pouze ve sportovních nebo prémiových vozidlech. Velkou oblibu si 

tyto převodovky získaly díky vysokému komfortu při řazení bez rázů, ale také díky velmi 

rychlému řazení bez přerušení toku točivého momentu na kola. Tento fakt také pozitivně 

ovlivňuje spotřebu paliva.  

V dnešní době se automobilky předhánějí, která vyvine lepší převodovku s co nejmenšími 

mechanickými ztrátami a největším počtem převodových stupňů. Standardně se vyrábějí 

sedmistupňové převodovky, ty by v brzké době mohly vystřídat převodovky devítistupňové či 

dokonce jedenáctistupňová převodovka, kterou si nechala patentovat automobilka Honda.  Zda 

se tato jedenáctistupňová převodovka dostane do sériové výroby je ovšem nejisté, z důvodu její 

velké složitosti a náročnosti na výrobu. 
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  Dále se také automobilky snaží o snižování hmotností nových převodovek, protože 

výsledná hmotnost celého automobilu je velmi důležitá z pohledu výběru motoru. Velmi 

důležitou roli také hraje účinnost celé převodovky, s rostoucí účinností se dá lépe využít 

potenciál motoru, šetřit palivo a tím přispívat ke snížení emisí. Především ve velkých městech 

se po omezení vjezdu vozidel s nevyhovující emisní třídou hledí na emisní třídu nových 

vozidel. 

Dle mého odhadu bude počet převodovek řazených pod zatížením, hlavně dvoutokých a 

také bezstupňových, stále přibývat. Tento nárůst bude na úkor manuálních převodovek, ovšem 

manuální převodovky by neměly být úplně nahrazeny z důvodu jejich nízké ceny a také 

jednoduchosti jejich konstrukce. 
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ZÁVĚR 
Tato závěrečná práce je vypracována jako rešerše na téma převodovky řazené pod 

zatížením osobních automobilů. Cílem této bakalářské práce je utvořit ucelený přehled 

jednotlivých principů, konstrukcí a odhadnout další vývoj v této oblasti. V první kapitole je 

popsané rozdělení převodovek, způsoby změn převodových stupňů a také druhy řazení 

převodových stupňů. Dále následovalo rozdělení jednotlivých konstrukcí, které bylo na 

dvoutoké, planetové a bezstupňové převodovky. 

Dle zvoleného rozdělení je hlavní část této bakalářské práce věnována podrobnému 

popisu konstrukčních uspořádání. U všech zvolených konstrukcí je popsána jejich konstrukce, 

princip přenosu točivého momentu a ovládání. Největší skupinou jsou převodovky dvoutoké, 

v práci jsou uvedeny různí zástupci této skupiny a popsané rozdíly mezi jednotlivými 

konstrukcemi, jejich výhody a také nevýhody. Dále jsou zde popsané planetové převodovky 

a také bezstupňové převodovky. Poslední část této práce je věnována odhadu dalšího vývoje 

v této oblasti, předpokládám že obliba dvoutokých a také bezstupňových převodovek bude stále 

narůstat na úkor převodovek manuálních. 

Téma této bakalářské práce jsem si vybral z důvodu mého zájmu o převodové ústrojí 

automobilů a také z důvodu zájmu o automobilový průmysl celkově. Převodovky řazené pod 

zatížením jsou velice zajímavé téma s velkým využitím v budoucnosti, myslím že cíl 

bakalářské práce je splněn. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
CO2   Carbon Dioxide 

CVT   Continuosly Variable Transmission 

dCi   Diesel Common-rail Injection 

DCT   Dual-clutch transmission  

DKG   Doppel Kupplungs Getriebe 

DKG   Doppelkupplungsgetriebe 

DSG   Direct Shift Gear  

EDC   Efficient Dual Clutch  

EPS   Electronisch-pneumatische Schaltung 

PDK   Porsche Doppelkupplungs 

TCe   Turbo control Efficiency  

VW   Volks Wagen 

 


