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ABSTRAKT 
 

Tato práce uvádí základní pravidla a předpoklady pro konstrukci a použití vozů formule 1. 

Hlavní zaměření je na aerodynamiku, která je nejdůležitější disciplínou v tomto 

motoristickém sportu, dále je tato práce zaměřena na základní faktory týkající se motoru vozu, 

kol, nové technologie KERS a provedení volantu. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Formule 1, aerodynamika, pohon, kola, volant 

 

 

 

ABSTRACT 
This work shows basic rules and conditions for construction and use of cars formula 1. The 

main part of this work focus on the aerodynamics which is the most important discipline of 

this motosport. My work also deal with basic factors concerning the car´s motor, wheels, new 

technologies KERS and the design of the fancy roller. 
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1.  Úvod 
 Vozy formule jedna jsou auta určená pro rychlostní závody na okruzích či uzavřených 

tratích. Jedná se o pozemní vozidla, která se pohybují pomocí vlastního pohonu přinejmenším 

na čtyřech neutrálních kompletních kolech z nichž minimálně dvě musí být určené pro pohon 

vozidla a dvě pro řízení. Vozy se skládají ze stejných částí jako konfekčně používané 

automobily s tím rozdílem, že u vozidel formule jedna se konstruktéři snaží dosáhnout co 

nejefektivnějšího skloubení nejmodernějších technologií a výzkumu s pravidly, které určuje 

mezinárodní automobilová federace (dále jen FIA z francouzského Fédération Internationale 

de l´Automobile).  

Obr. 01 Jameson Buton ze stáje Brawn GP [10] 

1.1.  OBECNÉ ZÁSADY  
 Veškeré technické předpisy pro vozy formule 1 jsou uvedené společností FIA. Pokud 

má FIA doplněk k předpisům týkajícím se konstrukce auta, musí ho udát v platnost nejpozději 

do 30. června, aby nabyl účinnosti pro další období. Změny, které se týkají bezpečnostních 

důvodů mohou být uvedeny po kratším oznámení po konzultaci se všemi konkurenčními 

týmy,  které se šampionátu účastní. Dále může společnost FIA vyloučit vozidlo jehož stavba 

může být považována za nebezpečnou, ať už pro samotného řidiče vozidla, nebo pro ostatní 

vozy na trati. Automobily musí vyhovět předpisům v jejich plném rozsahu vždy po ukončení 

závodu. V případě kdy nějaká stáj formule jedna přijde s novou technologií, u které je její 
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zařazení podle pravidel nejasné, musí k její objasnění vytvořit potřebnou dokumentaci. 

Dokumentace se skládá z plného technického popisu nové technologie, dále výkresů či 

schémat v případě potřeby a konkurenčního názoru týkajícího se okamžitých důsledků, které 

tato novinka bude mít na jiné části vozu. Dále musí dokumentace ještě obsahovat konkurenční 

názor týkající se důsledků jak se budou ubírat trendy vývoje po uveřejnění této novinky. 

Pokud přijde stáj s novým systémem či technologií během šampionátu a tato novinka není 

v rozporu s pravidly FIA a zároveň není těmito pravidly jednoznačně pokryta, potom bude 

přijata do konce šampionátu, ve kterém je představena. Následně komise formule jedna bude 

požádána recenzovat technologii a v případě že po zvážení zjistí, že tato technologie 

nepřinese žádnou hodnotu vozům formule jedna, bude tato technologie specificky zakázána. 

V případě, že týmu bude tímto způsobem zakázána použitá technologie budou požádáni, aby 

uveřejnili technické podrobnosti o významném systému či proceduře. Po ukončení závodu je 

každý stáj povinná svým automobilem uspokojit technického delegáta FIA, že její auto 

vyhovuje všem předpisům. Návrh auta, jeho součástí a systémů musí demonstrovat jejich 

vyhovění s těmito předpisy po stránce bezpečností, zdravotní, součástí či použitých materiálů. 

K měření dochází na vyvážené, ustálené, vodorovné ploše. 

 

2.  KAROSERIE A AERODYNAMIKA VOZU 
 Ve světě formule jedna je aerodynamika nejdůležitější disciplínou. Největší důraz se 

klade na přítlak, který má za následek lepší kontakt pneumatik z vozovkou. Díky tomu je 

vozidlo rychlejší a lépe drží při průjezdu zatáčkami i ve vyšších rychlostech.  

 Přítlaku se docílí podobně jako u letadel, jejichž křídlo je ve tvaru slzy, která má 

spodní plochu rovnou. Z fyzikálních faktorů plyne, že vzduch plyne rychleji kolem zakřivené 

části křídla a tím dojde k poklesu tlaku u zakřivené části. Naopak u spodní ploché části křídla 

je rychlost vzduchu, který obtéká křídlo pomalejší a zároveň má větší tlak. Z rozdílů tlaků, 

které působí na plochy křídla plyne, že výsledná síla od vzduchu nadnáší letadlo. U závodních 

vozů se s tímto efektem pracuje taky, ale s tím rozdílem, že křídlo je orientováno naopak jak 

je zřejmé viz obr. 02, takže výsledný síla slouží jako přítlak, který tlačí auto do vozovky. 

Nová pravidla v oblasti aerodynamiky se zaměřují na častější předjíždění vozů během 

závodu: 

 

1. Pravidla snížují aerodynamickou citlivost vozů na turbulence. 

2.  Pravidla zpomalují auta ve velmi rychlých zatáčkách. 
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2.1.  PŘEDNÍ KŘÍDLO 
 Na obr. 03 jsou vidět nejdůležitější rozměry a základní tvary, kde je karoserie 

povolená. Karoserie, která bude navržena vně vyznačené oblasti je zakázaná. Velmi přísně je 

pravidly omezena střední část předního křídla (na obrázku žlutě) jedná se o část křídla, která 

má za následek vedení automobilu. Přední křídlo musí být konstruování tak, aby co nejsnáze  

Obr. 03 Zakótování základních rozměrů předního křídla vozu [1] 

 

Obr. 02  Schéma obtékání vzduchu 
kolem přítlačného křídla  [16] 
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proráželo vzduch a upravovalo jeho plynulé tečení vozu. 

 Přední křídlo je umístěno níže z původních 150mm na 75mm nad úroveň vozovky a 

jeho šířka vzrostla z 1 400mm na 1 800mm jako je celková šířka vozu. Křídlo je vysunuto od 

osy předních kol o 1 000mm. Na obrázku je vidět, kde všude je karoserie povolená, jednotlivé 

barevně odlišené plochy jsou omezeny rozměry. 

Zelená plocha vyznačená na obr. 03, která je vztažená pomocí úseček mezi 450mm a 

1 000mm před centrální osu předních kol, 250mm a 400mm od centrální osy vozidla a mezi 

75mm a 275mm nad základní rovinou nesmí překročit hodnotu 20 000mm2.  

Červená plocha vyznačená na obr. 03 se váže k vnějším částem křídla, vyznačených 

modře. Plocha je umístěna před přední osou kol v rozmezí 750mm a 840mm a její plocha 

z bočního pohledu nesmí být menší než 95 000mm2. 

Dále před osou předních kol v rozmezí 840mm a 900mm od osy vozu musí být 

naplánovaná karoserie vozu o ploše nejméně 28 000mm2 v půdorysu. Ze spodního pohledu 

musí karoserie v této oblasti tvořit celistvý povrch, který nesmí být víš než 100mm nad 

základní rovinou. 

Žádný podélný, vertikální či příčný průřez skrz přední část karoserie před osou 

předních kol a 840mm až 900mm od osy vozu nesmí překročit plochu větší než 15 000mm2. 

Obr. 04 Vyznačení plochy nastavitelné plochy předního křídla [1] 

Na obr. 04 je žlutě značená část karoserie na předním křídle, kterou může sám pilot 

vozu měnit, když je vozidlo v pohybu. Piloti mají možnost 2x za kolo nastavovat přední 

křídlo dle potřeby v rozsahu 6° pomocí elektronické jednotky dále jen ECU ( z anglického 

Electronic Control Unit).  
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2.2.  KAROSERIE KOLEM PŘEDNÍCH KOL 
 Na obr. 05 jsou nejdůležitější rozměry, které platí pro karoserii v okolí předních kol.                    

S výjimkou vzduchových potrubí nesmí být žádná karoserie v oblasti určené dvěma 

kolmicemi na základní rovinu, jedna kolmice je 325mm za osou předních kol do výšky 

100mm nad základní rovinu, druhá 450mm před přední osou kol  do výšky 200mm nad 

vozovku. 

Obr. 05 Zakótování základních rozměrů v prostoru kolem předních kol vozu [1] 

2.3. STŘEDNÍ ČÁST KAROSERIE  
 Po několika letech došlo k omezení počtu použitých přídavných křidélek a žáber vozu. 

Došlo tím k velkému snížení celkových nákladů v oblasti testování a konstrukce karoserie. 

V obr. 05 jsou zeleně vyznačené plochy se základními rozměry, které musí konstruktéři při 

návrhu karoserie dodržet. Pravidla striktně zakazují překročení zeleně vyznačených rozměrů, 

jinak bude navržená karoserie zakázána. Každý libovolný řez karoserií musí vytvořit na 

vnějším povrchu karoserie spojitou křivku a nesmí obsahovat paprsky menší než 75mm.  

 Jsou povoleny dvě výjimky: 

1. Otvory na obě strany od osy vozu za účelem výfukových otvorů. Kombinovaný 

plocha těchto otvorů nesmí být větší než 50 000mm2 na samotném povrchu karoserie. 

2. Otvory na obě strany od osy vozu za účelem umístění součástí sloužících k zastavení 

či hnaní hřídelí náprav, tyto součásti mohou čnít skrz karoserii, žádný z otvorů však 

nesmí zabírat větší oblast než 12 000mm2 na samotném povrchu karoserie. 
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Obr. 06 Zakótování základních rozměrů střední části karoserie vozu [1] 

2.4.  ZADNÍ ČÁST KAROSERIE  
2.4.1. ZADNÍ KŘÍDLO 

 Na obr. 07 jsou vyznačeny základní rozměry zadní části karoserie, kterými jsou 

konstruktéři omezeni. Vrchní část křídla je ve výšce 950mm a rovná se maximální výšce 

vozidla a jeho šířka je z původních 1000mm snížena na 750mm. Tyto změny udělaly zadní 

spoiler méně účinný a zároveň je jednodušší jeho konstrukce oproti minulým letem. Dříve 

bylo možné získat přítlak až 1 000kg díky zadnímu křídlu. Karoserie viditelná ze spodního 

pohledu do vzdálenosti 350mm za osu zadních kol nesmí být výš než 175mm nad základní 

rovinou. Všechny řezy s postraní či podélnou svislou rovinou by měly tvořit jednu spojitou 

křivku, která je viditelná zpod auta. Jediná výjimka v této oblasti pro přerušení povrchu je 

výhradně pro startér motoru. Každá část karoserie v této oblasti musí za všech okolností 

produkovat jednotný, pevný neprostupný povrch. Dále jsou povoleny pouze dva svislé panely 

ve vzdálenosti víc jak 75mm od střední osy vozu, které jsou podporovány dalšími panely u 

osy vozu pro zvýšení tuhosti. Dále je dovoleno zadní boční plochy protáhnout až ke spodnímu 

difusoru, to využívá například u stáje Red Bull pro zvýšení účinnosti difusoru. Dále na obr. 07 

je žlutě vyznačena plocha pro reklamní prostor.  Tato plocha je v rozmezí 300mm až 900mm 

nad základní rovinou vozu a ve vzdálenosti od osy zadních kol až 600mm za ní. Minimální 

obsah reklamní plochy je 330 000mm2. 
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r. 6 

Obr. 07 Zakótování základních rozměrů zadní karoserie vozu  [1] 
2.4.2.  DIFUSOR 

 Na obr. 07 jsou základní rozměry difusoru, které musí být dodrženy. Difusor je 

klíčový prvek v celkové distribuci vzduchu pod autem. Nyní je difusor posunut více za zadní 

kola a tím se přítlak přesunul převážně na zadní nápravu vozu. Z důvodů snížení plochy 

přítlačných křídel je difusor možnost jak získat část přítlaku zpět. Výška difusoru je zvětšená 

na 175mm, ale má být vysoká stejně po celé jeho šířce což má za následek, že chybí vysoký 

střední kanál a tím dochází ke snížení celkového přítlaku. Na obr.08 je zjednodušeně vidět jak 

difusor pracuje. Difusor se nachází v zadní části vozu a podílí se až 40% na vytváření 

aerodynamického přítlaku. Vzduch, který proudí pod podlahou vozu projde až do rozšířené 

oblasti, kde vznikne podtlak a tím se vyvine přítlačná síla na zadní nápravu vozu. Takto mají 

difusor vyvinuty stáje Ferrari, McLaren a další, kteří se striktně drželi pravidel při návrhu a 

konstrukci difusorů u svých vozů. 
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Obr. 7  

 

 

 

Obr. 08 Schéma proudění vzduchu u  jednoduchého difusoru [1] 

Týmy Brawn GP, Williams a Toyota využili předpisů, podle kterých je možné mít 

150mm uprostřed vozu prvek sloužící jako deformační zóna. Tento prvek využili ke 

konstrukci a vytvarování dalšího „druhého“ difusoru, avšak tento druhý difusor označují jako 

nárazovou zónu. Tímto účinně docílili prodloužení a zvýšení difuzoru v jeho centrální části 

jak vidíme na obr. 09. Difuzory těchto týmů usměrňují část vzduchu, která vychází z podlahy 

vozu, nasměrují ji lehce nahoru (podle některých údajů se jedná o sklon 10%), kde se nachází 

druhá část difuzoru a tímto způsobem dosáhnou přidání na síle klasického difuzoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 09 Schéma proudění vzduchu u dvojitého difusoru [2] 

Obr. 10 Zde jsou vidět rozdíly mezi jednoduchým difuzorem nalevo a dvojitým napravo.[3] 
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Na obr.11 je vidět jaký má vliv difusor na proudění tlaku. Místa jsou barevně rozlišena 

(modře místa o nízkém tlaku a červeně o vysokém tlaku). Z obrázku je zřejmé že pod zadní 

částí vozu vzniká podtlak, který má za následek přitlačení zadních kol k vozovce. Na obrázku 

není kvůli zjednodušení znázorněn střet vířivých proudů od difuzoru a přítlačného křídla. 

Obr.11 Ukázka proudění vzduchu kolem karoserie vozu [11] 

2.5.  ZÁKLADNÍ ROZMĚRY  
 Celková šířka vozu formule jedna nesmí překračovat hodnotu 1800mm s řízenými 

koly v přímé pozici. Daná šířka se kontroluje při nafouknutých pneumatikách na tlak 1,4 bar. 

Šířka vozu za předními osami kol nesmí překračovat 1 400mm. Šířka karoserie za osou 

zadních kol nesmí být větší jak 1 000mm v rozmezí 200mm nad základní rovinou a nesmí být 

ani širší jak 750mm více jak 200mm nad základní rovinou. Celková výška vozu nesmí 

překračovat hodnotu 950mm (nejvyššími místy je zadní křídlo a kryt motoru). Hmotnost vozu 

po ukončení závodu nesmí být menší než 605kg. 

 

2.6.  POROVNÁNÍ  TVARŮ VOZU PODLE PRAVIDEL PRO SEZÓNU 2008 
A 2009 

 Na následujících obrázcích je patrné, jak se projevili změny ve tvaru a jednoduchosti 

karoserie oproti minulým letem. Jednu z největších změn absolvovalo přední křídlo, jenž je 

nyní umístěno blíže vozovce a všechny jeho rozměry se od základu změnily jak je vidět na 

obr. 12 a 13. Podle nových pravidel je také zakázaná jakákoliv konstrukce karoserie nad 

neutrální plochou předního křídla. 
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Obr. 12 Pohled ze předu na změny tvaru vozu [4] 

Obr.13 Pohled ze shora na změny tvaru vozu  [4] 

 Na obr. 13, 14, 15 je vidět, jak jsou z celé karoserie odstraněny všechny pomocné 

křidélka a žábry, které napomáhaly a usměrňovaly tok vzduchu. Z obrázku je zřejmá nová, 

čistá a jednoduchá linie karoserie vozů. Základní deska vozů zůstala skoro stejná až na její 

ukončení difusorem, jak je patrné z obr. 16. Velká změna se projevila i na zadním křídle     

obr. 15. Všechny změny mají za následek snížení výsledného přítlaku vozu a zmenšení 

turbulencí, které vůz svým průjezdem vytváří.  
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Obr. 15 Pohled ze zadu na změny tvaru vozu  [4] 

Obr. 16 Pohled ze spod na změny tvaru vozu  [4] 

Obr. 14 Boční pohled na změny tvaru vozu  [4] 
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3.  POHONNÉ ÚSTROJÍ VOZU 
3.1.  MOTOR 
 Motor je srdcem každého závodního automobilu. Při rozdělení na procenta je motor 

15%, podvozek a aerodynamika vozu 50% a pneumatiky 35% celkového výkonu vozu během 

závodu. Jelikož se stále zvyšuje spolehlivost motorů, musí nyní stejný motor být použit ve 

třech závodech po sobě oproti předchozím dvěma.  Na obr. 17 je vidět umístění motoru u 

vozu Ferrari F60. 

Obr.17Umístění motoru [16] 

 

 Jsou povoleny pouze čtyřdobé motory s vratným pohybem pístů. Objem motoru je 

omezen hranicí 2400cc, otáčky motory nesmí přesahovat 18 000ot./min a je zakázané 

přeplňování motoru. Výkon motoru na hranici 18 000ot/min se pohybuje okolo 720-750 Hp. 

Motory musí být osmiválce s válci uspořádanými do V a úhlem rozevření 90°. Velikost V-

úhlu má co dělat s pořadím zapalování a s primární rovnováhou v motoru. Každý spalovací 

takt bere dvě otočení hřídele (fáze sání a spalování). Na každý válec připadají dva sací a dva 

výfukové ventily. Palivo pro vozy F1 se svým složením velice blíží komerčně používaným 

palivům. U vysokootáčkových motorů vozů F1 se používá speciální olej s podobnou 

viskozitou jakou má voda.  
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3.2.  ROZDÍL OPROTI SILNIČNÍM MOTORŮM 
 Základní rozdíl je ve větší objemové účinnosti závodního motoru. Objemová účinnost 

slouží k popsání množství paliva/vzduch ve vztahu k atmosférickému tlaku vzduchu. 

V případě, že by byl válec naplněn palivem/vzduchem o atmosférickém tlaku vzduchu, pak by 

motor pracoval o 100% objemové účinnosti. V případě kdy dochází k plnění válců pomocí 

turbokompresoru, došlo by k přetlakovému plnění válce a objemová účinnost by byla vyšší 

než 100%. V případě kdy bude směs paliva natažena do válce pomocí vakua bude objemová 

účinnost naopak menší než 100%. S vyšší objemovou účinností roste síla, kterou je motor 

schopen produkovat. Protože je jakýkoliv způsob přeplňování motoru ve formuli 1 zakázaný, 

tak se objemová účinnost zas tak neliší od normálního silničního motoru. 

 Z celkové energie paliva, které se používá v motoru se v průměru využije asi 1/3 

k výslednému výkonu motoru. Z tohoto vyplývá tepelná účinnost motoru, která je závislá na 

regulaci předstihu, tepelných nátěrech, těsnosti motoru a návrhu. Běžně používané motory 

mají tepelnou účinnost okolo 0,26, oproti tomu závodní motor má přibližně 0,34. Tento 

zdánlivě malý rozdíl má za následek asi o 30% větší výkon u závodních automobilů. 

 Z celkové vygenerované síly je část použita pro vlastní chod motoru. Rozdíl mezi 

celkovou  sílou, která je motorem produkována a silou, která se dostane z motoru dál je 

mechanická účinnost. Ta je závislá na tření v motoru, tření v ložisku, plášti pístu a na 

ostatních pohyblivých dílech motoru. Dále také závisí na otáčkám motoru, protože 

s rostoucími otáčkami se zvětšuje síla potřebná k protáčení motoru. Z toho plyne, že jsou 

důležité ztráty, ke kterým v motoru dojde, jakmile se týmu povede snížit tření v motoru, sníží 

se i síla potřebná k protáčení motoru a to se projeví ve výkonu na vozovce a ve spotřebě 

paliva. 

 Tohle jsou základní věci, které řeší konstruktéři závodních motorů. Oproti běžným 

motorům se podstatně snižuje životnost závodních motorů v důsledky jejich vysoké účinnosti. 

Konstruktéři musí skloubit vše dohromady včetně volby správných materiálů. To je nezbytné 

ke snížení vnitřních tření a celkové váhy motoru. Dále je důležité omezit hmotnost vnitřních 

částí, armatur, které by měli být tak tenké jak je to jen možné pro rychlý vratný pohyb až 

300krát za minutu. Dalším bodem, který je klíčový po získání co největší síly z motoru je 

výfuk. Menší změna délky, nebo formy výfuku drasticky ovlivňuje výsledný výkon motoru. 

Tady je omezení od FIA, která nedovolí proměnné výfukové systémy. 

 Běžně používané vozy mají svůj startér u vozů formule 1 se startování provádí pomocí 

přídavného startéru, který se nasazuje pouze dočasně. 
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3.3.  KONSTRUKCE KLIKOVÉ HŘÍDELE 
 Přestože vypadá motor V8 jako zkrácená původní V10 je to technicky zcela jiný 

koncept s vlastními specifickými nároky. V8 má zřetelně jiné pořadí zapalování a kliková 

hřídel se vykazuje jinou konstrukcí. Klikové hřídele mohou být konstruovány buď na čtyři 

zdvihy rozležené v 90° nebo čtyři zdvihy rozležené v 180° . Standardní motory jsou vybavené 

90° variantami klikového hřídele z důvodu jejich lepších dynamických vlastností. Oproti 

tomu je 180° varianta klikového hřídele preferována u motorů závodních automobilů. 

Zlepšený výkon to dovoluje a zároveň  srovná nevýhody v rámci dynamiky motoru. 

 

3.4.  ROZMĚRY, VÁHA, TĚŽIŠTĚ A MATERIÁLY MOTORU 
 Průměr otvoru válce nesmí přesahovat 98mm, rozteč jednotlivých válců je pevně 

stanovena na 106,5 (+/- 0,2mm). Osa klikové hřídele musí být minimálně 58mm nad základní 

rovinou vozu. Celková váha motoru musí být minimálně 95kg a celkové těžiště nesmí být 

méně než 165mm nad základní rovinou. Podélná a boční poloha těžiště motoru musí spadat 

pod oblast, která je geometrickým středem motoru (+/- 50mm). Geometrický střed motoru 

v postranním smyslu je považován, že leží na ose klikové hřídele a leží uprostřed mezi středy 

největších podélných vrtání válců. 

 Materiály motoru jsou slitiny na bázi hořčíku. Nátěry jimiž je možno motor opatřit 

nesmí překročit tloušťku 0,8mm. Písty jsou vyráběny ze slitin, které jsou založené na bázi Al-

Si, Al-Cu, Al-Mg, Al-Zn. Pístní čepy, klikové hřídele a vačkové hřídele musí být vyrobeny 

z Fe slitiny a obrobeny z jednoho kusu materiálu. 

  

3.4.  CHLAZENÍ MOTORU 
 Těsně nad pilotem je airbox viz obr. 18, který slouží jako přívod vzduchu do motoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Airbox-jeho tvar a umístění [15] 
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Mezi airboxem a motorem je vedení z uhlíkového vlákna obr. 19 pozice 1, které se postupně 

rozšiřuje, jak se blíží k motoru. Se zvyšujícím se objemem vzduchu., klesá jeho rychlost. Tvar 

musí být navržen s ohledem na to, aby co nejlépe plnil všechny válce stejně, tím se docílí 

vyšší objemové účinnosti a dále nesmí narušit vnější aerodynamiku vozu. Na obr. 19 je 

odkrytá zadní část závodního vozu Renault R25. Prvek označený 1 je airbox, který vede 

vzduch do motoru 2, kde je smíšený s palivem ve válcích. Toto neslouží přímo k chlazení, ale 

je to požadavek pro správný chod motoru. Ploché panely 4, které se nachází po stranách 

v téměř svislé poloze jsou topná tělesa, která slouží k chlazení motoru a oleje. Pozice 3 značí 

výfukové potrubí z motoru a pozice 5 a 6 odkazují na závěs zadní nápravy vozu. 

 

Obr. 19 Odkrytá zadní část kapoty vozu Renault R25  [5] 

 

3.5. PŘENOS VÝKONU NA HNACÍ KOLA 
 Stejně jako v  konvenčně používaných autech i vozy formule 1 mají spojku, 

převodovku a diferenciál k přenesení výkonu motoru na hnací kola. Ačkoli tyto součásti 

poskytují stejnou funkci jako u konvenčních aut, přenosový systém ve vozech F1 je radikálně 

odlišný.  Na obr. 20  je vidět rozložení a umístění jednotlivých součástí sloužících k přenosu 

hnacího momentu na hnací kola. 
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Obr. 20 Rozdělení a umístění pohonného ústrojí vozu  [16] 

 

 

 

 

 

Nahoře: 1, kovová litinová skříň převodovky; 2 struktura 

z uhlíkového vlána sloužící k absorbování případného nárazu 

 

Dole: 1, kryt převodovky; 2, diferenciál; 3, body sloužící 

k přichycení zadní struktury absorbující náraz; 4, bodové 

připevnění; 6, olejové nádrže; 7, body sloužící k přichycení 

tlumičů; 8, čepy sloužící k vystředění převodovky proti motoru 
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3.5.1. SPOJKA 

Spojka se fixovaná mezi motorem a převodovkou. Spojky u vozů F1 musí odolávat 

vysokým teplotám okolo 500°C. Spojka je elektro-hydraulická a její váha je do 1,5kg. Jejich 

konstrukce je lamelová a navržená tak, aby dovolovala co největší přenos výkon motoru. 

Nízká hmotnost znamená, že mají nízkou setrvačnost a umožňují řidiči rychlejší řazení. Pilot 

pokud chce řadit, stačí aby pohybem u volantu stisknul páku nahoru nebo dolů ve směru 

řazeného stupně a palubní počítač ovládám sám další postup řazení. Průměr spojky u vozů F1 

je pouhých 100mm. 

 

3.5.2.  PŘEVODOVKA 

 Převodovky použité u vozů F1 jsou jiné oproti převodovkám u normálních aut. Jsou 

poloautomatické a nemají žádnou synchronizaci řízení. Podle předpisů musí mít převodovka 

minimálně 4 maximálně však 7 převodových stupňů. Vozy F1 mají i rychlostní stupeň pro 

zpětný chod, ale jeho výsky je spíše kvůli uspokojení pravidel, než aby byl prakticky využitý. 

Převodovka je k motoru spojena pomocí 4 až 6 čepů o vysoké pevnosti. Materiály 

převodovky byly původně na bázi hořčíku, v roce 1998 Stewart Arrows navrhl převodovku 

z uhlíkového vlákna. To pomohl  rozdělení zátěže, ale způsobilo velké problémy 

s přehříváním a vzniku sil mezi rameny nápravy. V roce 2000 tým Minaret poprvé zhotovil 

převodovku z titanu. Její výhody byly v nízké hmotnosti okolo 5kg. Ozubená kola 

v převodovce jsou vysoce namáhána a používají se pouze pro jeden závod. Pravidelně se mění 

aby nedošlo k jejich selhání. U seřízení převodovky se hledí hlavně na vysoké zrychlení vozu. 

Každá převodovka je řízená počítačem reakce převodovky na řazení rychlostního stupně je asi 

mezi 20-40 milisekundami. 

  

3.5.3  DIFERENCIÁL 

 Diferenciál umožňuje zadním kolům vozu se točit v jiných rychlostech. U vozů 

formule jedna si využívá omezené diference na rozdíl od osobních vozů. Využívá se diference 

uklouznutí k tomu, aby to napomáhalo maximalizovat trakci při průjezdu zatáčkami. U 

obyčejných vozů se používá otevřený diferenciál. Otevřený diferenciál teoreticky dodržuje 

rovnost kroutícího momentu pro zadní kola a motor, zatímco u vozu F1 diferenciál využívá 

tření k tomu aby měnilo vztah mezi kroutícím momentem a poháněnými nápravami. 

Elektrohydraulické zařízení použité u vozů F1 mění kroutící moment při přenosu na 

poháněnou nápravu v jiných stupních pro každé kolo.   
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3.6. KERS 
KERS znamená systém na  rekuperaci kinetické energie ( z anglického Kinetic Energy 

Recovery Systém). Systém KERS byl zaveden FIA, aby vývojová komunita formule 1 

směřovala k zelenějším technologiím. Kinetická energie se nachází je-li vozidlo v pohybu a 

můžeme si ji představit jako energii, kterou musíme vynaložit k zastavení pohybujícího se 

vozu. K zastavení vozu dojde pomocí brzd, které kinetickou energii přemění vlivem tření na 

teplo a energie je tak nenávratně ztracena. Při použití systému KERS tato energie není 

ztracena, ale ukládá se, aby byla využita k pohonu vozu. Uložení energie může být buď 

v baterii (chemická energie), nebo setrvačník (mechanická energie), akumulátor (hydraulická) 

a mnoho dalších úložišť. Takto uloženou energii může pilot znovu použít, aby motor získal 

výkon navíc. Pravidla omezují maximální přidaný výkon pomocí systému KERS na 60kW a 

uvolněnou energii 400kJ v jednom kole. To znamená, že pilot dosáhne vyššího výkonu o 

60kW po dobu asi 6,5 sekund na jedno kolo. 

3.6.1. MECHANICKÝ SETRVAČNÍK 

Na rozdíl od ostatních týmů stáj Williams  používá mechanický setrvačník a počítá 

s jeho použitím i u obyčejných automobilů. Systém Williamsu je odlišný od ostatních, není 

roztáčen přes převodovku, ale pomocí elektromotoru. Při brzdění vodidla dodává 

elektromotor energii setrvačníku, který se roztáčí. Je-li potřeba využít výkon dodává 

setrvačník výkon hnacím kolům přes elektromotor viz obr. 21 a 22. 

 
Obr. 21 Ukládání  energie při brzdění pomocí setrvačníku [6] 
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Obr. 23Využití uložené energie v setrvačníku [6] 

 

Výhodou tohoto systému je, že jej lze prakticky umísit kamkoliv ve vozidle a tak 

optimalizovat vliv gyroskopického efektu na jízdní vlastnosti. Setrvační tak funguje jako 

baterie nebo kondenzátor, jen může mít i mechanický vliv na jízdní vlastnosti auta. Podle 

Williamsu bude systém setrvačníku s elektromotorem výhodnější než současné hybridní 

technologie, protože je lehčí než bateriové systémy a je schopen dodávat vysoké výkony 

podobné superkapacitorům. 

 

3.6.2. KERS VYUŽÍVAJÍCÍ BATERIE 

S novou technologií KERS byla první priorita jednotlivých týmů zvážit veškeré 

výhody uložení energie. Tým Renault oproti Williamsu věří, že baterie mají větší příslib pro 

budoucnost a pro využití této technologie silničním vozům v příštích letech. KERS Renaultu 

používá tedy chemické úložiště (baterie). Baterie jsou Lithium-iontové od společnosti SAFT  

(francouzská společnost se zkušenostmi se špičkovými bateriemi). Aby byl systém KERS 

kompletní potřebuje krom baterií systém na přeměnu energie z různých forem    ( kinetické, 

elektrické, chemické ). Tuto přeměnu provádí elektrický motorgenerátor (MGU), který se 

využívá k přeměně kinetické energie u vozu na elektrickou a naopak. Bohužel velkou 

nevýhodou provedení s bateriemi je hmotnost KERSu, která se pohybuje okolo 50kg a 

vyžaduje hodně místa. Těmto faktům se snaží týmy formule 1 zcela vyhnout. Z toho důvodu 
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je klíčové, aby MGU mělo co nejnižší hmotnost. Díky spolupráci s Magneti Marelli se 

podařilo vyrobit kompaktní a lehké řešení, které vyhovuje potřebám F1. 

 Výsledný MGU je velmi malý a aktivní je jen při brzdění a asi 6,5 sekundy při 

akceleraci vozu. Zbytek kola se systém chladí. Čím je KERS efektivnější, tím jsou menší 

tepelné ztráty. Systém Renaultu dosahuje celkové efektivnosti více než 70% od zachycení 

energie na zadní nápravě, přes její přeměnu na elektřinu, uložení v bateriích, čerpání z baterií, 

až po konečnou přeměnu na kinetickou energii zpět na hnací nápravu. Na obr. 24 je schéma 

bateriového systému KERS. 

Obr. 24 Schéma systému KERS využívající chemické úložiště [14] 

 

3.6.3. VYSLEDEK PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU KERS 

Pilot vozu může využít navíc výkon 60 kW (asi 80 koní), který je omezen na 400 kJ na 

každé kolo. Při používání systému KERS se sníží čas na průjezd jednoho kola v průměru asi o 

0,2 až 0,3 sekundy. Aby došlo k maximálnímu využití tohoto systému musí být systém co 

nejlehčí a nejkompaktnější, jinak se jeho výhody rychle vytratí. Hmotnost tohoto systému u 

jednotlivých vozů je tajemstvím, ale v případě že by KERS nefungoval jak má, bude velkou 

přítěží, protože 10kg váhy vozidla navíc zhorší čas na kolo asi o 0,35 sekundy. Proto musí 
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dojít k dokonalému rozložení hmotnosti vozu a vyvinutí spolehlivého a vysoce účinného 

systému KERS. Pro tuto sezonu je podle FIA používání systému KERS u vozů formule 1 

dobrovolné, povinné bude až od příštího roku 2010. V systému KERS je příslib, že bude 

docházet k častějšímu předjíždění vozů přímo na trati a závody se stanou atraktivnější pro 

diváka. 

 

4. KOLA A PNEUMATIKY 
Kola jsou umístěna externě od karoserie vozu a jsou čtyři. Všechna kola musí být 

udělaná ze stejného materiálu a rozměry kola jsou ve předu mezi 305mm a 355mm a v zadu 

mezi 365mm a 380mm. Celkový průměr kola nesmí překračovat 660mm v případě, že jsou 

nasazeny pneumatiky pro suchý povrch a 670mm u pneumatik určených pro mokrý povrch. 

Pneumatiky se musí používat, tak jak jsou od výrobce dodávány, týmy si nesmí pneumatik 

nějak upravovat (rýhování, používání rozpouštědel či změkčovadel). Nové pneumatiky nesmí 

překračovat větší plochu styku s vozovkou než 240cm2 na přední nápravě a 375cm2 na zadní 

nápravě. Pneumatiky se mohou foukat vzduchem, dusíkem či CO2 na tlak 1,4bar. K dodávání 

pneumatik je určen jeden výrobce a to firma Bridgestone. Z důvodu, že odpadla konkurence 

mezi dodavateli pneumatik musí forma Bridgestone dodávat pneumatiky, které jsou 

konzistentní a jednotlivé směsi se musí lišit.  

Dále je v platnosti pravidlo, že vozy musí během závodu využít dvě různé směsi 

pneumatik (měkčí a tvrdší), což zase vede k vyšší atraktivnosti závodu pro diváky a 

znevýhodňuje jednotlivé týmy. Měkčí směs pneumatiky určená pro závod se označuje 

zeleným proužkem po celém obvodu pneumatiky na jejím vnějším obvodu. Navíc od této 

sezóny (2009) došlo k návratu ke slickům. Pneumatiky bez drážek mají lepší přilnavost a tím 

zvyšují ovladatelnost vozu. Jelikož došlo ke značné úpravě aerodynamiky vozů není výsledná 

rozdíl v ovladatelnosti tak znatelný. Větší rozdíl u slicků je v tom, že pneumatiky se déle 

zahřívají díky větší ploše, ovšem teplotní rozpětí, kde slicky nejlépe pracují je větší než u 

dříve používaných pneumatik s drážkami.  

Došlo i k malým změnám v rozdílu mezi mokrým a extrémně mokrým obutím. FIA 

sice pravidly tento typ pneumatik nijak neupravila. Bridgestone si ale uvědomila, že díky 

úpravě aerodynamiky se snížil přítlak a tím i ovladatelnost vozu – tuto změnu kompenzují 

slicky v případě suché vozovky, v případě mokré vozovky pneumatiky zůstaly beze změny, 

takže se dodavatel snaží vyvíjet takovou směs, která by měla lepší přilnavost. Základní 
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značení pneumatik je podle stavu vozovky na extrémně mokré, přechodné a suché. Na obr. 25 

jsou vidět základní typy měkkých pneumatik. 

Obr. 25 Značení měkkých pneumatik  [13] 

 

5. Volant 
S příchodem nových pravidel do formule 1 se rozšířil i počet činností, které musí piloti 

během jízdy ovládat. Nově musí piloti ovládat systémy na rekuperaci kinetické energie KERS 

a nastavení předního přítlačného křídla.  Dále přibyly nové funkce i pro výjezd Safety caru.  

Na obr. 26 je volant Roberta Kubici z BMW Saubers i s popisem  k čemu slouží jednotlivé 

prvky na volantu. 

 

Displeje  

1) Informace od FIA/vedení závodu  

2) Kontrolky pro řazení rychlostních stupňů  

3) Víceúčelový displej (např. zařazená rychlost) 
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Tlačítka Přepínače  

4) N = neutrál 17 až 19) Nastavení diferenciálu 

5) W = aktivace předního křídla 20) Tempomat pro testy 

6) Víceúčelové tlačítko 21) Přepínač (např. mezi KERS, 

7) Aktivace KERS předním křídlem, otáčkami motoru) 

8) - = posun v předvolbách dolů 22) Přizpůsobení vozu pneumatikám 

9) + = posun v předvolbách nahoru 23) Nastavení předního křídla 

10) Ack = tlačítko pro potvrzení 24) Nastavení pedálů 

11) PL = omezovač rychlosti pro boxovou uličku 25) Nastavení palivové směsi  

12) Volné tlačítko (náhradní)  

13) Vysílačka Pákové ovladače  

14) Box = zastávka v boxech 26) Řazení rychlostí nahoru 

15) BP = spojka 27) Řazení rychlostí dolů 

16) SC = mód pro výjezd Safety caru  28) Spojka  

 

Obr. 26 Volant Roberta Kubici ve voze BMW Saubers [8] 
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6. ZÁVĚR  
Jednotlivé součásti vozu formule 1, které jsem zmínil v této práci jsou vybrány z toho 

důvodu, že se jich nejvíce týkají nové změny, které uvedla FIA v pravidlech. Za posledních 

deset let nedošlo k větší změně, nebo posunu u vozů F1 z pohledu diváka. Novými pravidly 

FIA otevřela novou nepokrytou oblast v konstrukci vozu. V posledních letech platilo, že kdo 

si zajel poleposition skončil i na nejvýše bodovaných místech v cíly a o umístění se místo 

během závodu a přímo na trati rozhodovalo v kvalifikaci nebo pokud došlo k chybě, tak 

v boxem. Dále za poslední roky nešlo ani k většímu rozvoji týmů, na špičce bodování se až na 

ojedinělé výjimky objevovaly stále stejná jména, nebo aspoň stejná loga stájí. FIA upravila 

pravidla tak, že otevřela nové možnosti a je zřejmé podle začátku této sezóny, že je tento sport 

zase o něco atraktivnější. Do bojů o body se najednou dostaly týmy o podstatně menších 

rozpočtech a menším počtu zaměstnanců. Týmy jako Brawn GP, Red Bull překonávají týmy, 

které byly špičkou ve světe formule 1 dlouhá léta jako Ferrari, McLaren.  

V závodech formulí 1 nejde jen o to že jednotlivé automobilové značky mají na 

daných vozech svá loga, ale jde o skloubení nejmodernějších technologií, materiálů, 

konstrukčních myšlenek a nápadů s realitou, která může být v budoucnu použita k zlepšení 

bezpečnosti, účinnosti a dalších prvků u konvenčně vyráběných vozů. 

 

6.1. BUDOUCNOST F1 
Už od příští sezóny je povinnost stájí používat ve všech autech systém KERS, je to 

jedna z novinek, která nebyla povinně zavedena už v této sezóně. Jedná se o novou součást ve 

voze, která má za následek krátkodobý nárůst výkonu, ten má pomoci pilotovi v předjíždění. 

Všechna nová pravidla mají docílit  zvýšení zájmu fanoušků u sportu, který začal z pohledu 

veřejnosti trochu upadat. Rázné kroky v aerodynamice vozu způsobily podstatné snížení 

přítlaku a pokles turbulencí, které vůz za sebou vytváří, což je příslibem častějšího předjíždění 

během závodu. Závody se tak stávají zajímavější a divák uvidí větší boje o mistrovské body 

přímo na trati.  

 Největší změnou do budoucna je plánované zavedení finančních stropů. Týmy se tak 

budou muset poprat s finanční hranicí, kterou nesmí překročit. To vyvolalo velice odlišné 

názory u jednotlivých stájí. V případě zavedení stropů nebudou mít týmy dost finančních 

prostředků, na které jsou zvyklé k testování a konstrukci svých monopostů. Proti zavedení 

finančních stropů se nejvíce ohradila stáj Ferrari, která zvažuje úplně ukončení své účasti 

v šampionátu F1. Naopak menší stáje toto pravidlo vítají. Díky tomu, že FIA masivně snížila 
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náklady spojené s vybudováním zázemí a se vstupem nového týmu do šampionát formule 

jedna roste zájem o účinkování v tomto prestižním motoristickém odvětví. FIA dala příslib, že 

stáje, které nepřekročí roční rozpočet 30 miliónů liber dostanou větší volnost v oblasti 

technických předpisů. Dále byla snížena kauce, kterou musí složit nový tým, jenž se chce 

zúčastnit šampionátu ze 48 miliónů dolarů na jeden milion. Mezi stáje, které na veřejnosti 

projevily zájem o účinkování v šampionátu patří úplně nový americký tým USGPE (dříve 

USF1), která má fungovat v Severní Karolíně v městě Charlotte.  Dalším zájemcem je tým 

formule 3 Litespeed sídlící v britském Norfolku, nebo britská Lola, která je známá svými 

návrhy závodních aut. Tito zájemci však plánují svůj příchod do šampionátu, jestliže dojde 

k schválení rozpočtových stropů. Ten však ve své verzi s dvojími technickými pravidly velmi 

vadí některým současným stájím, které hrozí odchodem. Pokud žádný ze současných týmů 

formuli 1 neopustí, zůstanou ve startovním poli tři volná místa, což by zaplnily nový 

kandidáti, přičemž dalšími zájemci můžou být například Prodrive Davida Richardse nebo 

iSport. 

Obr. 27 Sebastian Vettel ze stáje Red Bull racing [3]  
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