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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tématem této bakalářské práce jsou bezsynchronní převodovky motorových vozidel. Práce je 

zaměřena na základní výpočtové vztahy užívané při návrhu převodovek, rozdělení 

převodovek, popis bezsynchronních převodovek včetně popisu jejich konstrukce a srovnání 

synchronizovaných a bezsynchronních převodovek. Uvedeny jsou také principy 

bezprodlevových převodovek. Na závěr je uvedeno několik výrobců bezsynchronních 

převodovek. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

bezsynchronní převodovka, bezprodlevová převodovka, sekvenční převodovka, výpočet 

převodovky, zubová spojka 

ABSTRACT 

The topic of this bachelor thesis is Motor Vehicles Non-synchronous Transmission. The 

thesis is focused on the basic calculation formulas used in the design of gearboxes, the 

classification of gearboxes, the description of non-synchronous transmissions, including the 

description of their construction and the comparison between synchronous and non-

synchronous transmissions. Also included are the principles of quickshift gearboxes. The 

thesis concludes with a list of several manufacturers of non-synchronous transmissions.  

KEYWORDS 

Non-synchronous gearbox (dog-box), quickshift gearbox, sequential gearbox, gearbox 

calculation, dog-clutch 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Převodovka je důležitou součástí konstrukce motorového stroje. Uskutečňuje přenos točivého 

momentu a umožňuje lépe využít potenciál motoru pomocí změny rozsahu výsledných 

otáček. Pro motorová vozidla má velký význam rovněž možnost změny smyslu otáčení 

hnacích kol nebo využití běhu naprázdno u stojícího vozidla. 

Toto všechno navíc zajišťuje větší životnost motoru, ekonomičnost provozu a také větší 

komfort jízdy. 

Současné převodovky motorových vozidel často převyšují svou životností životnost celého 

vozidla. Na trhu se nabízí široký výběr převodovek schopných uspokojit nejrůznější nároky 

zákazníka. Samy automobilky většinou vyvíjejí pro každý motor vlastní převodovku nebo 

dolaďují převody, popřípadě i zavádějí u jednoho a téhož modelu více druhů systému řazení. 

Vyskytují se i samočinné převodovky imitující jiný systém. 

Při konstrukci sportovních a zejména závodních převodovek je důležité zkrátit čas řazení, což 

znamená nutnost použití bezsynchronní převodovky. Tato převodovka vyžaduje i poněkud 

jiné zacházení. 

Již před zpracováním práce bylo jasné, že odborné literatury k dané problematice není mnoho, 

proto jsem byl nucen kontaktovat přímo výrobce bezsynchronních převodovek. 

 

Pozn.: V automobilovém průmyslu se často využívá u otáček n místo základní jednotky s
-1

 

raději hodnota v min
-1

. 
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1 PŘEVODOVKA A JEJÍ NÁVRH 
Převodovka je jednou z nejdůležitějších částí motorového vozidla. Je součástí systému, který 

spojuje motor s hnacími koly a uskutečňují přenos točivého momentu. [1] Převodovka 

umožňuje regulovat točivý moment, rychlost vozidla, měnit směr pohybu vozidla, anebo také 

dlouhodobě rozpojit pohon vozidla při běžícím motoru. 

Účelem převodovky tedy je: 

 přenášet a měnit velikost točivého momentu motoru 

 měnit otáčky výstupní hřídele převodovky 

 měnit smysl otáčení hnacích kol vozidla 

 umožnit motoru běh naprázdno u stojícího vozidla [2] 

 

1.1 CHARAKTERISTIKY A PARAMETRY MOTORU 

Charakteristiky spalovacích motorů jsou většinou graficky znázorněné závislosti mezi 

základními veličinami. Mezi základní veličiny patří efektivní výkon Pe, točivý moment Mk, 

střední efektivní tlak pe, otáčky n, měrná spotřeba paliva mpe, hodinová spotřeba paliva mp, 

dále také určitá teplota a tlak, různé účinnosti, veličiny charakterizující exhalace apod. Tyto 

charakteristiky se dají poměrně přesně získat pro každý motor či přímo motorové vozidlo 

na zkušebním stavu, tzv. motorové brzdě, či se dají vymodelovat. Charakteristiky se dělí dle 

více hledisek. Základní dělení je podle zvolené nezávislé proměnné veličiny. 

OTÁČKOVÉ CHARAKTERISTIKY 

Otáčkové neboli rychlostní charakteristiky vyjadřují závislost zvolené veličiny (nejčastěji 

točivého momentu Mk a efektivního výkonu Pe) na otáčkách klikové hřídele. Jsou 

nejpoužívanější nejen v odborných kruzích, ale jsou známy i široké motoristické veřejnosti. 

Vyskytují se jako součást technické dokumentace motorů, vozidel či pracovních strojů apod. 

Dále se s nimi můžeme setkat v protokolech z měření, propagačních materiálech a 

prospektech výrobců respektive prodejců. 

 
Obr. 1: Příklad otáčkové charakteristiky [4] 
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ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKY 

Zatěžovací charakteristiky se zjišťují měřením spalovacího motoru na zkušebním stavu při 

udržování konstantních otáček jako parametru. Přitom se mění zátěžový moment z minimální 

hodnoty na hodnotu maximální pomocí změny polohy ovládacího zařízení regulujícího výkon 

motoru. Těmito zkouškami lze získat např. měrnou efektivní spotřebu paliva mpe. Tyto 

zkoušky jsou výhodné při posuzování stacionárních motorů či motorů kolejových vozidel. 

Slouží také jako podklad pro konstrukci úplných charakteristik motorů. 

 

ÚPLNÁ CHARAKTERISTIKA 

Na celkové posuzování spalovacích motorů z hlediska výkonu, momentu, spotřeby, teplot, 

škodlivin ve výfukových plynech a dalších vedlejších veličin se v praxi uplatňuje úplná 

(celková) charakteristika. Tato charakteristika umožňuje v jednom diagramu zobrazit několik 

závislostí současně pomocí průsečíkových diagramů. Nedá se získat měřením ani výpočtem 

přímo, ale je sestavená přenosem bodů vybrané veličiny s konstantní hodnotou do 

souřadnicového systému Pe - n, respektive Mk – n z otáčkové nebo zatěžovací charakteristiky. 

Používá se pro posouzení optimálního provozního režimu motoru. [3] 

 
Obr. 2: Příklad úplné charakteristiky spalovacího motoru [4] 
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Z těchto grafů lze snadno vyčíst výkon a moment při určitých otáčkách. Nás zajímá zejména 

výkon při maximálních otáčkách motoru Pn max, z něhož se pak dá určit teoretická maximální 

rychlost, kterou je schopno vozidlo s daným motorem dosáhnout na rovině dle následujícího 

grafu. [1] 

 

Obr. 3: Určení maximální teoretické rychlosti [1] 

 

1.2 ZÁKLADNÍ VZTAHY PRO VÝPOČET PŘEVODOVKY 

S ohledem na využitelnost motoru v poměrně malém rozpětí otáček vzhledem k rychlostem, 

které mají automobily dosahovat, je nutné využívat u spalovacích motorů převodovky, jež 

mění velikost momentu přenášeného na kola automobilu. Na obr. 4 lze vidět graf závislosti 

potřebné hnací síly FH při konstantním výkonu na rychlosti automobilu. Tato síla je přímo 

úměrná momentu Mk, který je poté přiváděn na kola automobilu, a tím je dosaženo pohybu 

vozidla. 

 

Obr. 4: Závislost hnací síly na rychlosti při konstantním výkonu [1] 

Pro ochranu motoru před jeho přetočením nad maximální otáčky se někdy používá stav při 

jízdě ze svahu se sklonem s = 1, 5%. Tento sklon lze totiž jen těžko rozeznat od roviny a 



BRNO 2013 

 

 

14 
 

PŘEVODOVKA A JEJÍ NÁVRH 

 
motorové vozidlo je při něm schopno dosáhnout vyšší než určené maximální rychlosti, a tím i 

překročit maximální provozní otáčky motoru. 

Na základě těchto grafů jsme schopni získat hodnotu základního (minimálního) převodu. 

Pro celkový převod ic mezi motorem a koly se používá vztah: 

   
  
  

 
(1)  

kde nm jsou otáčky motoru a nk jsou otáčky kola ve stejných jednotkách [min
-1

], nebo [s
-1

]. 

Celkový převod motorových vozidel se skládá z převodu stálého ir (ten nemůžeme za jízdy 

měnit) a převodu měnitelného v převodovce ip. 

         (2)  

Je třeba si uvědomit, že rychlost vozidla v [m/s] je závislá na velikosti dynamického poloměru 

kola rd [m] a otáčkách kola nk [s
-1

] v následujícím vztahu: 

            (3)  

Pokud si z tohoto vztahu vyjádříme otáčky kola nk a dosadíme do vzorce pro celkový převod 

ic, získáme: [1] 

   
         

 
 

(4)  

Po úpravě a převodu na jednotky, které se běžně využívají v automobilovém průmyslu, 

získáme vztah pro převod základní i0: 

                
         
    

 
(5)  

kde nm max [min
-1

] vyjadřuje maximální dovolené otáčky motoru, rd [m] je dynamický poloměr 

kola a v [km/h] je rychlost vozidla. [2] 

Základní (minimální) převod je celkový převod, který se nachází mezi motorem a hnacími 

koly při zařazeném nejnižším převodovém stupni v převodovce. Tento převod má vliv na 

dynamické vlastnosti vozidla a pracovní režim motoru. Také je definován jako převod, který je 

při jízdě využíván nejčastěji. [1] 

Pokud známe základní převod, jsme schopni určit rozsah rychlostních stupňů Ri, který 

vyjadřuje poměr mezi maximálním celkovým převodem ic max a minimálním převodem ic min, 

který je roven základnímu převodu i0. 

   
      
      

 
      
  

 
(6)  
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Jak již bylo výše uvedeno, celkový převod motorových vozidel se skládá z převodu stálého ir 

a převodu měnitelného v převodovce ip, tudíž tento rozsah převodů můžeme vyjádřit také jako 

poměr převodu maximálního měnitelného a převodu minimálního měnitelného. 

   
      

      
 

(7)  

Převodový (rychlostní) poměr i je poměr navýšení momentu nebo otáček hnací hřídele ku 

hnané hřídeli. Pro nesouosé převodovky, které mají dvě hřídele proti sobě, lze užít vztahu pro 

spoluzabírající ozubená kola [1] 

    
  
  
 
  
  

 
(8)  

 kde D2 [m] je průměr hnaného ozubeného kola, z2 [-] počet jeho zubů, D1 [m] je průměr 

hnacího ozubeného kola a z1 [-] počet jeho zubů. [2] 

Pozn.: Poměr pro jeden pár spoluzabírajících ozubených kol by neměl být celé číslo, a sice 

z toho důvodu, že by do styku přicházely stále stejné body ploch zubů a opotřebení zubů by 

tak nebylo rovnoměrné. [prof. Ing. Martin Hartl, Ph. D.] 

Vzhledem k tomu, že se využívají i souosé převodovky, které mají tři hřídele a dva páry 

ozubených kol, je vhodnější tento poměr vyhodnocovat následujícím vzorcem 

    
  
  

 
  
  

 
(9)  

kde M2 [N. m] vyjadřuje výstupní moment hnané hřídele, n2 [min
-1

] její otáčky, M1 [N. m] 

vyjadřuje vstupní moment hnací hřídele a n1 [min
-1

] její otáčky. Za povšimnutí stojí, že při 

snižujících se přenášených otáčkách se zvyšuje přenášený moment. [2] To je jeden z důvodů, 

proč využíváme převodovky u motorových vozidel. 

Pro výsledný poměr platí, že hodnotu i > 1 označujeme za převod dopomala a poměr i < 1 

označujeme za převod dorychla. 

 

1.3 VOLBA POČTU RYCHLOSTNÍCH PŘEVODŮ A JEJICH ODSTUPŇOVÁNÍ 

Pro zjištění vhodného počtu převodů a jejich odstupňování se využívá graf závislosti hnací 

síly na rychlosti vozidla podle hyperboly konstantního výkonu: 

                     (10)  

Vozidlo vybavené jen základním a maximální převodem by nedokázalo využít výkonu 

motoru. Vložení dalších převodů mezi tyto převody umožní využít mnohem více výkonu 

motoru vozidla při využívání středních hodnot hnací síly F. Vyšrafované oblasti na obr. 5 

značí nevyužitý výkon motoru vozidla. 
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Obr. 5: F-v diagram pro různý počet převodů [1] 

Navíc menší počet převodů stěžuje jejich řazení, protože skoky mezi jednotlivými stupni jsou 

příliš velké, což klade vysoké požadavky rovněž na systémy usnadňující řazení, jako je 

například synchronizační ústrojí. 

Dalším důležitým faktorem z pohledu využití co největšího možného výkonu motoru je 

přizpůsobení tvaru momentové charakteristiky motoru k hyperbole maximálního výkonu. Je-li 

momentová charakteristika motoru příliš plochá a momentová pružnost malá, nelze křivky 

tolik přizpůsobit a dochází pak ke ztrátě využitelnosti části výkonu motoru. [1] 

 

Obr. 6: Přizpůsobení tvaru momentové charakteristiky [1] 

 

1.4 PILOVÝ DIAGRAM 

Pilový diagram je přehledné znázornění závislosti otáček na rychlosti pro jednotlivé 

převodové stupně. V praxi se setkáváme se dvěma druhy odstupňování – geometrickým a 

progresivním. U geometrického tvaru dojde při přeřazení na vyšší rychlostní stupeň při 

určitých otáčkách k poklesu otáček vždy o přibližně stejnou hodnotu. Poměr dvou po sobě 

jdoucích převodů qn je vždy stejný. Oproti tomu u progresivního tvaru je vždy pokles 

s přibývajícími stupni o něco menší a se zmenšujícím se převodem se zmenšuje také poměr 
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dvou po sobě jdoucích převodů qn. Největší výhodu progresivního odstupňování lze dobře 

pozorovat právě na pilovém diagramu. Tou je menší rozdíl mezi nejvyšším rychlostním 

stupněm (v grafu V. rychlostní stupeň) a sousedním rychlostním stupněm (v grafu IV. 

rychlostní stupeň). [1] 

 

Obr. 7: Pilové diagramy (vlevo geometrické odstupňování a vpravo progresivní odstupňování) [1]
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2 ROZDĚLENÍ PŘEVODOVEK 
Podle změny převodových poměrů se převodovky dělí na: 

 plynulé 

 stupňovité 

Jako plynulé označujeme převodovky, kde dochází ke změně převodového poměru plynule, 

tj. bez přerušení toku momentu. Patří sem například převodovka pod označením variátor. 

Výhodou těchto převodovek je, že odpadá jakékoliv řazení, ke změně převodu dochází zcela 

automaticky, bez rázů a přerušení toku momentu. Většinou je však nutné zajistit dlouhodobé 

přerušení přenosu točivého momentu mimo převodovku. [1] 

 

Obr. 8: Princip variátoru [5] 

 

Obr. 9: Variátorová převodovka [6] 
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Stupňovité převodovky jsou dále děleny na převodovky: 

 s planetovými ozubenými koly 

 s čelními ozubenými koly 

Převodovky s planetovými ozubenými koly jsou konstrukčně náročnější a dražší. 

Konstrukční náročnost roste zejména s počtem převodových stupňů. V počátcích 

automobilismu se v určité době experimentovalo s planetovými převodovkami, a to zejména 

kvůli možnosti řazení rychlostních stupňů pod zatížením. V historii se s nimi setkáme např. na 

voze Ford T z počátku dvacátého století. [7] Jejich ovládání je zajištěno poloautomaticky, 

nebo zcela automaticky, v obou případech brzděním jednotlivých částí. V motorových 

vozidlech se nyní vyskytují u samočinných převodovek. [2] Planetová soukolí najdeme v 

současnosti také v konstrukci diferenciálů a rozvodovek. 

 

Obr. 10: Planetová převodovka [2] 

 

2.1 PŘEVODOVKY STUPŇOVITÉ S ČELNÍMI OZUBENÝMI KOLY 

Tyto převodovky se prosadily zejména kvůli své poměrně jednoduché konstrukci a levnější 

výrobě. Proti převodovkám s čelními ozubenými koly hovořila dříve složitost procesu řazení. 

V počátcích automobilismu totiž převládalo řazení posuvnými koly. Tuto situaci definitivně 

zvrátila firma Cadillac roku 1928, kdy vypustila do sériové výroby první synchronizovanou 

převodovku tohoto druhu. [8] Tyto stupňovité převodovky dále dělíme na souosé a nesouosé. 

Nejčastěji se požívají šikmá čelní ozubení a přímá čelní ozubení (tato přímá ozubení spíše pro 

zpětný chod). [1] 

 

2.1.1 SOUOSÁ PŘEVODOVKA 

Souosá převodovka má tři hřídele, proto i jeden z užívaných názvů je převodovka 

tříhřídelová. Skládá se z hřídele hnací, předlohové a hnané. Jako souosá se označuje, protože 

vstupní a výstupní hřídel jsou vedle sebe na jedné ose. Malé ozubené kolo na hnací hřídeli je 

ve stálém záběru s největším kolem na předlohové hřídeli. Tato převodovka umožňuje 
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nejvyšší možnou účinnost, a to z toho důvodu, že dovoluje tzv. přímý záběr, kdy se přes 

zubovou spojku propojí souosé hřídele. Při přímém záběru se sice otáčí také předlohová 

hřídel, ale nepřenáší žádný moment, a tudíž převodovka pracuje bez přenosu momentu 

ozubeným kolem. V jiném případě jsou v záběru dva páry ozubených kol pro jízdu dopředu. 

Souosá převodovka se využívá v případě, kdy motor, převodovka a poháněná náprava jsou 

seřazeny v řadě za sebou. Nutnost tohoto uspořádání je patrná z obr. 11. Vstupní moment je 

do převodovky přiváděn z jedné strany a výstupní moment je z ní nutně odváděn protější 

stranou. [1] 

 

Obr. 11: Souosá (tříhřídelová) převodovka [1] 

 

2.1.2 NESOUOSÁ PŘEVODOVKA 

Nesouosá převodovka má dvě hřídele (vstupní a výstupní) uložené proti sobě, proto se také 

nazývá dvouhřídelová. Řazení může probíhat buď na hnací hřídeli, nebo na hnané hřídeli, či 

na kombinaci obou hřídelí. Vstup i výstup přiváděného momentu může být na stejné straně. 

Důvodem, proč se tyto převodovky používají u vozidel, které mají motor u hnané nápravy, je 

snadnější zakomponování převodovky do rozvodu. Přenos momentu pro jízdu dopředu je 

vždy prováděn jen jedním párem ozubených kol. Tato převodovka neumožňuje tzv. přímý 

záběr, ale nejvyšší rychlostní stupeň má vždy převodový poměr menší než jedna, tedy převod 

dorychla. [1] 
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Obr. 12: Nesouosá (dvouhřídelová) převodovka [1] 

 

Převodovky stupňovité pak můžeme ještě rozdělit podle systému řazení rychlostí na: 

 přímo řazené 

 nepřímo řazené 

 samočinné 

 U přímo řazené převodovky provádí změnu rychlostního stupně řidič vykonáním pohybu a 

vyvinutím síly. Snahou je snížení potřebné síly vyvinuté řidičem. K dosažení jistého komfortu 

jízdy je v současnosti používáno pět nebo šest převodových stupňů určených k jízdě dopředu. 

U nepřímo řazené převodovky řidič mění rychlostní stupeň většinou jednodušším pohybem, 

při němž je však také třeba vyvinout určitou sílu. O samotné zařazení se postará 

automatizovaný systém. Tento systém většinou využívá principu tlaku vzduchu, tlaku 

kapaliny, síly pružiny nebo elektromagnetické síly. Představitelem tohoto systému řazení je 

např. tzv. převodovka sekvenční, která může využívat různé kombinace těchto principů. 

U samočinné převodovky dochází ke změně rychlostního stupně zcela automaticky 

v závislosti na stylu jízdy řidiče a okamžitých podmínkách (např. otáčkách motoru, rychlosti 

jízdy, zatížení motoru, poloze akceleračního pedálu, či škrticí klapky apod.). [1] Samočinné 

převodovky mají nyní dokonce i devět převodových stupňů (v těchto případech jde o 

planetovou převodovku). [9] 

 

2.2 ZPŮSOBY ŘAZENÍ 

Díky řazení je umožněno řidiči spojit hřídele v převodovce a dosáhnout tak požadovaného 

rychlostního poměru, nebo zařadit tzv. neutrální polohu, která umožňuje chod naprázdno. Při 

řazení je třeba dosáhnout co nejplynulejšího záběru, aby ozubení na kolech netrpělo rázy a 

neopotřebovávalo se. V případě nevyrovnání obvodových rychlostí částí, které se mají spojit, 

nelze dosáhnout bezhlučného řazení. [1] 
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Způsoby řazení dělíme na řazení:  

 posuvnými koly 

 zubovými spojkami 

 spojkami se synchronizací [1] 

Souosé i nesouosé převodovky mohou využívat jakýkoliv z těchto způsobů řazení. 

 

2.2.1 ŘAZENÍ POSUVNÝMI KOLY 

Jedná se o nejstarší a v minulosti používaný způsob, který je z hlediska konstrukce také 

nejjednodušší. Při tomto způsobu nejsou kola ve stálém záběru, ale dostávají se do záběru 

axiálním posunem jednoho z ozubených kol řadicí vidlicí. Druhé kolo na protější hřídeli 

neumožňuje axiální posun a je stále ve stejné pozici. V současnosti se řazení posuvnými koly 

používá pro řazení zpětného chodu a jen výjimečně pro řazení 1. rychlostního stupně. 

Toto řazení patří mezi ta, která vyžadují vhodnou manipulaci i zkušenosti řidiče 

s přeřazováním. Vyrovnání obvodových rychlostí je totiž možné dosáhnout jen manipulací se 

spojkovým a akceleračním pedálem. V případě nevyrovnání obvodových rychlostí je obtížné 

zařadit a řazení je hlučné. [1] 

 

2.2.2 ŘAZENÍ ZUBOVÝMI SPOJKAMI 

Řazení zubovými spojkami znamenalo značné usnadnění řazení. Z páru ozubených kol je 

jedno volně otočně spojeno se svou hřídelí a druhé je spojeno pevně s druhou hřídelí. Všechna 

ozubená kola jsou tak ve stálém záběru a nedochází tak k axiálnímu posunu kol. Do spojení 

s hřídelí, a tedy do přenosu momentu se ozubená kola zapojují přes zubové spojky na jejich 

bocích a bocích přesuvníku. Přesuvník je posuvně uložen na hřídeli a jeho posun zajišťuje 

řadicí vidlice. Jeho rotace, a tudíž i jeho moment jsou přenášeny drážkováním na hřídeli. I 

toto řazení má však stejná úskalí jako řazení posuvnými koly. Výhodou řazení zubovými 

spojkami oproti řazení posuvnými koly je zejména menší průměr ozubených spojek, a to 

znamená snadnější vyrovnání obvodových rychlostí. [1] 

 

2.2.3 ŘAZENÍ SPOJKAMI SE SYNCHRONIZACÍ 

Toto řazení je v současných motorových vozidlech nejvíce zastoupeno. Jedná se o velmi 

podobný princip jako v případě řazení zubovými spojkami s tím rozdílem, že je systém 

doplněn zařízením pro samočinné srovnání obvodových rychlostí spojovaných částí (tedy 

ozubeného kola a jeho hřídele). Toto vyrovnání se provádí například třením kuželové plochy 

a synchronizační spojky. Řazení pak umožňuje zejména snadnější změnu převodů bez 

zbytečného zvukového projevu. Vzhledem k vynechání složitých technik při řazení ulehčuje 

řízení a umožňuje řidiči jeho snadné zvládnutí řazení. [1] 
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Obr. 13: Řazení rychlostních stupňů: a) posuvným kolem, b) zubovou spojkou se synchronizací [1] 
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3 BEZSYNCHRONNÍ PŘEVODOVKY 
V současnosti je třeba rozlišit dva druhy bezsynchronních převodovek. Z hlediska 

historického vývoje se převodovky bez synchronizace využívaly na počátku automobilismu. 

Hlavní důvod byl prostý – synchronní mechanismus ještě nebyl vyvinut. Obrovskou 

nevýhodou těchto převodovek bylo, že se ne vždy podařilo zařadit a že pro hladké řazení bylo 

třeba pokročilých řidičských technik a dovedností (tzv. řazení s meziplynem či dvojím 

vyšlápnutím spojky), pro srovnání obvodových rychlostí ozubených kol. Tyto klasické 

bezsynchronní převodovky se již prakticky nevyužívají.  

V současné době se však využívají bezsynchronní převodovky jiného typu. Tyto převodovky 

jsou určeny pro sportovní a závodní účely. Rozdílem oproti minulosti je však stálý záběr 

ozubených kol. Do záběru s hřídelí se ozubená kola dostávají pomocí ozubeného přesuvníku, 

jehož zuby se ocitají v kontaktu se zuby na boční straně ozubeného kola, čímž přenášejí 

moment. Tyto převodovky se označují také jako typ Hewland. Bezsynchronní převodovky se 

využívají proto, že umožňují rychlejší přeřazení. Bezsynchronní převodovky klasického typu 

a typu Hewland tedy spojuje jen stejné označení. Pro přeřazení je třeba alespoň snížit 

přiváděný moment do převodovky, aby došlo k uvolnění přesuvníku. 

 

3.1 TYPY BEZSYNCHRONNÍCH PŘEVODOVEK 

V soutěžním využití se setkáme s několika druhy bezsynchronních převodovek. Nejlépe si 

příklady různých typů převodovek ukážeme na disciplíně motorsportu zvané rallye, kde je na 

stejné trati možno sledovat krátce po sobě všechny druhy řazení v závislosti na dané třídě 

konkrétního vozu. (Dokonce v nejnižších třídách je dle pravidel nutno použít sériovou - 

synchronní převodovku.) Zkušený divák dokáže poznat, jaký druh převodovky daný vůz 

používá. Nejběžnější příznak bezsynchronní převodovky lze pozorovat při zařazení 

převodového stupně z neutrálu, kdy se bezsynchronní převodovka projevuje vykývnutím vozu 

směrem dopředu, což je způsobeno nárazem při prvním kontaktu zubových spojek přesuvníku 

a ozubeného kola. Přesuvník se otáčí rychlostí hřídele a narazí do druhé (hnací) stojící spojky 

na ozubeném kole. To vede k předání kinetické energie, která doputuje až na poháněná kola 

vozidla a způsobí postřehnutelný pohyb vozu. Bezsynchronní převodovka se dále odlišuje 

specifickým zvukovým projevem (lupáním) doprovázeným při řazení, zejména bez použití 

spojky, neplynulým jízdním projevem. Bezsynchronní převodovky můžeme dále rozdělit dle 

jejich systémů řazení. 

 

3.1.1 PŘÍMO ŘAZENÁ BEZSYCHRONNÍ PŘEVODOVKA 

Jedná se o klasickou převodovku s tzv. řazením do H, která na první pohled může připomínat 

převodovku sériovou. Řidič provádí obdobné pohyby, ale již může při řazení vynechat 

spojkový pedál. Nepoužijeme-li spojku, je třeba alespoň odlehčit pedál akcelerátoru, aby 

došlo k poklesu otáček motoru. Zástupce těchto převodovek najdeme nejčastěji ve vozech 

jako např. Mitsubishi Lancer, Subaru Impreza, ale také ve starších vozech typu Škoda Felicia 

Kit Car. 
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3.1.2 SEKVEČNĚ ŘAZENÁ PŘEVODOVKA 

Sekvenční řazení znamená, že klasická řadicí páka s drahami do H je nahrazena pákou, u 

které stačí k řazení jen přímočarý pohyb dopředu nebo dozadu. Jedním směrem je provedena 

volba vyššího převodového stupně a druhým směrem volba nižšího. Jedním pohybem je 

možné najednou provádět změnu jen o jeden převodový stupeň. Řazení probíhá postupně dle 

schématu R-N-1-2-3-4-5-6. To znamená, že tato převodovka snižuje možnost vzniku chyby 

řidiče, kdy by mohlo dojít k uřazení se o více převodových stupňů naráz. Dále řidič ulehčuje 

řazení použitím jednoduššího pohybu. To je jeden z důvodů, proč se soutěžní týmy 

nespokojují jen s přímo řazenou převodovkou. Při řazení je sepínáno čidlo, které na určitou 

dobu aktivuje tzv. zástih zapalování, nebo u motorů se vstřikováním dojde k deaktivaci 

přívodu paliva do motoru, případně nastane kombinace obojího. Zástih znamená, že jiskra, 

která má zažehnout směs není vyvolána krátce před dosažením horní úvrati, ale až při pohybu 

pístu motoru směrem dolů tak, aby hnací systém přenášel nulový nebo minimální moment, ale 

aby do výfukového systému neproudila nespálená směs. To znamená, že je možné přeřadit i 

při sešlápnutém akceleračním pedálu. U této převodovky bývá také pojistný systém pro 

zařazení neutrálu, aby nedocházelo k  mylnému vyřazení zejména při rychlém podřazování o 

více stupňů. 

Pro aktivaci zástihu se používá například tenzometrické čidlo, které reaguje na změnu síly 

změnou odporu. Změna odporu vede ke změně napětí, které je sledováno. Elektronicky je 

nastavena doba, po kterou bude trvat zástih. Tato doba může být pro každou změnu 

převodového stupně jiná. Tento způsob využívá i např. Škoda Fabia S2000. Druhým 

způsobem, který se dá použít, je sledování pootočení řadicí kulisy čidlem. Při změně polohy 

neboli otáčení je přesně na tuto dobu nastaven zástih. Tento způsob umožňuje kratší aktivaci 

zástihu jen po dobu nezbytně nutnou a tím i kratší přerušení toku momentu na hnanou hřídel. 

Zkušený jezdec však může dosahovat přibližně stejné doby nutné k přeřazení sekvenčním 

řazením u převodovky přímo řazené. [11] 

SEKVENČNÍ PŘEVODOVKA MECHANICKY ŘAZENÁ 

U mechanicky řazené převodovky dojde při přeřazení k mechanickému pootočení řadicí 

kulisy o určitý úhel a ten, vlivem zakřivení určitých drah, posune řadicí vidlice. Tím se 

přesune jeden přesuvník do záběru a druhý je z něj vysunut. V současnosti se tato převodovka 

používá také u vozidel WRC, které představují vrchol soutěžního náčiní pro rallye, či třeba 

vozidel S2000. Představitelem těch vozů tak je např. Ford Fiesta WRC [10] či Škoda Fabia 

S2000. [11] 

 

Obr. 14: Řadicí válcová kulisa [11] 
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SEKVENČNÍ PŘEVODOVKA S ELEKTO-HYDRAULICKÝM ŘAZENÍM (POLOAUTOMATICKÁ) 

Tato převodovka může být ovládána jen „pádly“ pod volantem (jedná se většinou o 

elektronické snímače) a k přeřazení dochází automatizovaným systémem pomocí hydrauliky. 

Princip změny převodu může být shodný s mechanicky řazenou sekvenční převodovkou, 

anebo může být ovládán každý přesuvník zvlášť přímo hydraulickými písty. Síla a s ní 

spojený pohyb nutný k přeřazení vychází z hydraulického systému. Další výhodou je také 

možnost elektronického zamezení zařazení takového rychlostního stupně, který by vedl 

k poškození motoru či převodovky. Tím poskytuje největší možnou ochranu před chybou 

řidiče. Používala se u starších vozů WRC (ještě s dvoulitrovým přeplňovaným motorem). 

Důvodem, proč se u současných WRC nepoužívá, je zejména snaha o snížení nákladů na 

stavbu vozu. Přesto je stále možno najít vozy s touto převodovkou zejména v národních 

šampionátech. Představitelem těchto vozů je např. Ford Focus RS WRC [10]. 

 

Obr. 15: Ford Focus RS WRC 09 
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4 KONSTRUKCE BEZSYNCHRONNÍ PŘEVODOVKY 
Hlavní části převodovky motorových vozidel jsou obal, hnaná hřídel, hnací hřídel, ozubená 

kola, přesuvníky, řadicí vidlice a řadicí tyče. 

Při konstruování závodní převodovky je kromě životnosti převodovky dalším důležitým 

faktorem její váha. Proto se u převodovek určených pro vrcholové odvětví motoristických 

disciplín používají speciální materiály. Při výběru vhodného materiálu je tedy důležité 

sledovat jeho pevnost a hustotu. Nejvhodnějším materiálem je titan a jeho slitiny, které se 

vyznačují vhodnou kombinací těchto vlastností. Nevýhodou použití titanu je jeho cena. 

Při konstrukci nové převodovky je třeba znát přesný účel využití vozidla. V případě 

závodního využití je nutné pečlivě prostudovat předpisy pro danou disciplínu a seznámit se 

s možnostmi úprav pro výkonnostní třídu, ve které má vůz soutěžit. Mnohé předpisy totiž 

omezují možné úpravy převodovek, což má za účel nejen vyrovnat výkonnostní rozdíly, ale 

také snížit náklady na stavbu vozu. 

Pro některé kategorie, jako například vozy S2000 pro rallye, je předepsáno několik 

výrobců/dodavatelů převodovek, z nichž je nutné vybírat. [12] 

Při zachování některých dílů z původní převodovky (např. hřídelí) je třeba se zamyslet, jak 

byl pozměněn výkon motoru a alespoň odhadnout, zda tyto díly mohou stále vyhovovat.  

 

4.1 OBAL PŘEVODOVKY 

Obal převodovky patří mezi ty součásti, které často bývá při úpravách nutné zachovat dle 

nařízení regulí. Když už dochází k návrhu nového obalu, výrobci se snaží o co nejnižší 

hmotnost při zajištění soudržnosti. Nově konstruovaný obal je kromě použití vhodnějšího 

materiálu přesně navrhován tak, aby měl co možná nejmenší tloušťky stěn s cílem úspory 

hmotnosti.  

 

4.2 HŘÍDELE 

Konstrukce hřídelí je téměř shodná pro synchronní i bezsynchronní převodovky. Na hřídeli 

jsou drážky, které přenášejí moment a v nichž je uchycen buď přímo přesuvník, anebo jeho 

jádro po němž se posouvá. Hlavní změnou je opět použití kvalitnějšího materiálu. Ten skýtá 

prostor pro zmenšení rozměrů za účelem snížení hmotnosti nově vyráběných hřídelí. Pro 

zjednodušení výroby bezsynchronní převodovky lze využít i jejích původních hřídelí. 

 

4.3 OZUBENÁ KOLA 

U ozubených kol je již nutná výroba nových soukolí. Tato kola využívají přímého čelního 

ozubení, aby se zamezilo vzniku axiálních sil. To umožňuje použití radiálních ložisek. 

Největší rozdíl je na boku kola v podobě zubových spojek. Zatímco synchronní převodovka 

má velké množství menších zubů, do kterých zapadá poměrně přesně zubová spojka 

synchronizačního ústrojí, na ozubeném kole bezsynchronní převodovky naopak najdeme jen 
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několik robustnějších zubů, do nichž s vůlí zapadají zuby přesuvníku. Počet zubů bývá 

v rozmezí od tří do desíti. Nejčastěji se používá zubů pět nebo šest. Důležité je vytvoření 

úkosů na bocích zubů, které zajišťují přesuvník při akceleraci a deceleraci. Tyto úkosy jsou 

dále důležité při řazení, aby došlo k úplnému nasunutí zubových spojek přesuvníku a 

ozubeného kola. Běžně se používá sklon úkosu v rozmezí 3° až 5°. 

 

Obr. 16: Ozubené kolo se zubovou spojkou 

 

4.4 PŘESUVNÍKY 

Přesuvníky nahrazují synchronizační ústrojí a umožňují přenos momentu z ozubeného kola na 

hřídel (v případě umístění na hnané hřídeli) nebo naopak (v případě umístění na hnací hřídeli). 

Také na přesuvnících, konkrétně na jejich zubech zubové spojky, je nutné vytvořit stejné 

úkosy, aby dosedaly celou svou plochou na protizuby ozubeného kola. Dále je nutné, aby 

geometrie zubů přesuvníku odpovídala geometrii zubů zubové spojky ozubeného kola. 

Přesuvník může přenášet moment rovnou na hřídel, nebo je jeho přenos zprostředkován přes 

jádro. 

 

Obr. 17: Přesuvník z převodovky vozu F1 
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Obr. 18: Přesuvník z převodovky pro Mitsubishi Lancer EVO 9 

 

Obr. 19: Přesuvník převodovky Sadev 

ŘADICÍ SYSTÉM SIDU 

Tento systém byl vyvinut Ing. Dušanem Šimkem. Umožňuje snadnější vestavbu a použití 

širších ozubených kol. Nepotřebuje úkosy na bocích zubových spojek, protože přesuvník (na 

obr. 20 červeně) zajišťuje jádro (na obr. modře), které je pevně spojeno s hřídelí. Zajištění je 

provedeno úběrem materiálu na jádře, kam zařazený přesuvník při přenosu momentu zapadne 

(na jádru označeno fialově). Na tento systém je aplikován užitný vzor. 

 

Obr. 20: Systém SIDU [11] 
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4.5 ŘADICÍ VIDLICE A ŘADICÍ TYČE 

Řadicí vidlice jsou uzpůsobeny přesuvníkům. Používá se vůle přesuvníku ve vidlici o 

velikosti asi 0,25 mm. Snahou je omezit používání řadicích tyčí. Například u sekvenční 

převodovky je vhodné spojení řadicí kulisy přímo s vidlicí. Tím se dá ušetřit další hmotnost. 

4.6 POŠKOZENÍ BEZSYNCHRONNÍ PŘEVODOVKY 

Největším problémem z hlediska poškození převodovky nebo jejích součástí jsou zejména 

dva druhy nárazu zubových spojek. 

Prvním je kontakt zubových spojek těsně u hrany krátce předtím, než by nastal úhel 

nezařazení. Tento kontakt způsobuje postupné zničení hrany, čímž se potom zvětšuje úhel 

nezařazení, neboť úkos přestává být funkčním po celé své délce.  

 

Obr. 21: Poškozená hrana zubové spojky 

Další poškození nastává v případě uřazení se o více stupňů najednou (zejména při řazení 

nižších rychlostních stupňů), kdy je rozdíl rychlostí hřídele a ozubeného kola tak velký, že 

dojde k silnému nárazu přesuvníku na decelerační straně zubové spojky ozubeného kola. 

Je proto nutné dodržovat servisní intervaly pro výměnu ozubených kol a přesuvníků. Do 

určité míry dokáže tomuto poškození předcházet použití sekvenční převodovky 

s elektronickým odpojováním motoru. 
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5 POPIS GEOMETRIE ZUBOVÝCH SPOJEK 
Při podrobnějším zkoumání lze pozorovat rozdíly ve tvarování zubu. Tyto rozdíly se dají 

charakterizovat dvěma základními konstrukcemi. Pro výběr správné metody je třeba si 

uvědomit problematiku úhlu nezařazení a mrtvého kroku Na obojí má vliv počet zubů zubové 

spojky, jejich tvar a velikost. 

 

5.1 ÚHEL NEZAŘAZENÍ 

Jde o úhel, při kterém není možné zařadit. To znamená, že zubové spojky ozubeného kola a 

přesuvníku se dotýkají na čele a přesuvník nemůže dosáhnout své krajní polohy. Je to úhel od 

přední hrany zubu zubové spojky ozubeného kola k zadní hraně zubové spojky na přesuvníku. 

Snahou je, aby tento úhel byl co nejmenší. Chceme-li přeřadit při přechodu přesuvníku právě 

tímto úhlem, doba nutná pro přeřazení prodlužuje. 

 

Obr. 22: Nákres úhlu nezařazení 

 

5.2 MRTVÝ KROK 

Jde o úhel, který stanovuje rozsah vůle zubových spojek přesuvníku a ozubeného kola. Pokud 

uvažujeme kontakt zubových spojek v krajní poloze (tedy akceleraci či deceleraci), tak se 

jedná o úhel mezi volným okrajem zubu přesuvníku a nejbližším volným okrajem zubu 

zubové spojky na ozubeném kole. Tento úhel je nutný pro zařazení. Velká vůle má za 

následek větší prodlevu při přechodu z akcelerece do decelerace a zejména pak z decelerace 

do akcelerace. V praxi se volí mrtvý krok o velikosti 36°až 44°. 
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Obr. 23: Nákres mrtvého kroku (přesuvník nakreslen dvakrát - v obou krajních polohách) 

 

5.3 KONSTRUKCE GEOMETRIE ZUBOVÝCH SPOJEK 

Jsou využívány dva typy konstrukce – dostředná a pomocí oskulační kružnice. Při 

konstruování je třeba sledovat výsledný úhel nezařazení a mrtvý krok, případně rozměry 

zubů, aby byla zajištěna správná funkce a životnosti převodovky. 

 

Obr. 24: Typy konstrukce zubů: a) dostředná, b) pomocí oskulační kružnice 

 

5.3.1 DOSTŘEDNÁ KONSTRUKCE 

Hrany jsou voleny jednoduše tak, aby směřovaly do středu přesuvníku a ozubeného kola. 

Úhel rozevření může být různý pro zuby přesuvníku a ozubeného kola. 
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Obr. 25: Nákres tvorby dostředné konstrukce 

5.3.2 KONSTRUKCE POMOCÍ OSKULAČNÍ KRUŽNICE 

Ve středech ozubeného kola a přesuvníku se zvolí kružnice o stejném průměru. Z těchto 

kružnic jsou vedeny konstrukční čáry jako tečny k nim sklopené o určitý úhel vzhledem k ose 

zubu. Na těchto konstrukčních čarách pak leží hrany zubů.  

 

Obr. 26: Nákres tvorby konstrukce pomocí oskulační kružnice 
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6 SROVNÁNÍ SYNCHRONIZOVANÝCH A BEZSYNCHRONNÍCH 

PŘEVODOVEK 
Pro jednodušší porovnání vezměme dvě převodovky stejného typu – tedy přímo řazené, kde 

jedna je synchronizována, a druhá je bezsynchronní. 

Hlavním důvodem, proč se bezsynchronní převodovky využívají pro sportovní či závodní 

účely je možnost rychlejšího přeřazení. U synchronizovaných převodovek je totiž třeba řadit 

„s citem“, což znamená počkat, až se vyrovnají otáčky zubové spojky a ozubeného kola tak, 

aby mohlo dojít k hladkému přeřazení. Toto „čekání“ sice netrvá nijak dlouho, ale při jízdě na 

čas i tato chvilka znamená ztrátu. Je třeba si uvědomit, že při řazení je totiž přerušen tok 

momentu na kola. Synchronizovaná převodovka může znamenat komplikaci v případě 

nutnosti rychlého podřazení o více stupňů v krátkém časovém sledu vlivem pomalejšího 

řazení. Bezsynchronní převodovka dále umožňuje řazení bez použití spojky a tím ulehčuje 

práci řidiči, který se může více věnovat ovládání vozu.  

Problémem synchronizované převodovky je, že synchronizační ústrojí při vyšších otáčkách 

motoru musejí pracovat s vyššími obvodovými otáčkami, a tak je jejich namáhání vyšší než 

při rychlostech v běžném provozu. To v kombinaci s kratším časem, za který chce řidič 

přeřadit, může způsobovat problémy při řazení či dokonce problémy technické spojené se 

spálením třecích části. Časem se tak synchronizace stává nefunkční, což znamená prakticky 

nemožnost zařadit. 

Dalším rozdílem je větší hlučnost u bezsynchronní převodovky. Jednak při řazení, kde je 

způsobena nevyrovnanými obvodovými otáčkami ozubeného kola a přesuvníku, a také při 

jízdě z důvodu využití čelního ozubení s přímými zuby, které je hlučnější než ozubení se 

šikmými zuby. 
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7 BEZPRODLEVOVÉ PŘEVODOVKY 
Zejména ve Formuli 1 se konstruktéři výsledný čas pro řazení snaží ještě více krátit. Zde 

používané převodovky se označují jako bezprodlevové a vyznačují se prakticky kontinuálním 

tokem momentu. Popisy nejnovějších převodovek jsou pečlivě střeženy a některé týmy F1 se 

často musí uchýlit k přebírání převodovek od partnerských stájí. V těchto převodovkách je 

zapotřebí množství elektronických systémů, jejichž hlavním úkolem je, aby nedošlo 

k současnému záběru dvou převodových stupňů, což by mělo za následek destrukci celé 

převodovky. 

 

7.1 PŘEVODOVKA TYPU DSG 

V roce 2002 představilo Ferrari revoluční převodovku typu DSG (Direct Shift Gearbox) pro 

použití v závodech Formule 1. I tato převodovka se podílela na neuvěřitelném vítězném tažení 

týmu. Jen dva závody poznaly jiného vítěze než stáj Ferrari. O jezdeckém titulu bylo 

rozhodnuto již 6 závodů před koncem sezóny a tým Ferrari získal více než dvojnásobek bodů 

druhého týmu Williams a více bodů než je součet bodového přídělu ostatních týmů. 

Jejich úspěch tkvěl z velké části v převodovce. Převodovka DSG má totiž dvě části (dvě 

hřídele hnací a dvě hnané) ovládané dvěma spojkami. Jde tedy o tzv. dvoutokou převodovku. 

Tyto části jsou spínány střídavě, na jedné části jsou liché a na druhé sudé převodové stupně. 

To umožňuje, aby byl v převodovce předřazen stupeň, který bude řidič potřebovat následně. 

Tento systém však vyžaduje složitý elektronický systém, který vyhodnocuje jízdu, aby bylo 

jasné, který rychlostní stupeň má být nachystán. Rovněž rozměry a hmotnost této převodovky 

jsou oproti převodovce s jedním párem hřídelí o něco větší. I proto jsou již tyto převodovky 

nahrazeny. [13, 14] 

 

Obr. 27: Převodovka typu DSG [15] 

7.2 ZEROSHIFT 

Tato převodovka využívá systému dvou přesuvníků namísto jednoho mezi sousedními 

ozubenými koly. Přesuvníky se axiálně pohybují v jádru, které je drážkováním spojeno 

s hřídelí a zajišťuje přenos momentu na hřídel. 
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Obr. 28: Konstrukční řešení dvou přesuvníků [16] 

 

Důležité je všimnout si, že na jedné straně zubu přesuvníku je prizmatický úkos pro zajištění 

zařazeného převodu, a že na druhé straně se nachází úkos negativní, který má za úkol 

přesuvník vyřadit. A dále je třeba si také povšimnout, že pro jedno kolo zajišťuje zub 

deceleraci, zatímco pro druhé sousední kolo zase akceleraci. 

Jako ukázku systému řazení si vezmeme případ přeřazení dvou sousedních stupňů, které má 4 

hlavní fáze. Uvažovaný případ je pro přeřazení o stupeň nahoru. 

V první fázi máme tedy oba přesuvníky v levé krajní poloze. Vůz je v akceleraci, a tedy 

přesuvník zajišťující deceleraci je sice připraven, avšak je nyní odlehčen.  

 

Obr. 29: Zeroshift - první fáze (plně zařazen levý převodový stupeň) [16] 

Ve druhé fázi se přesuvník, který zajišťoval deceleraci, přesouvá do pravé krajní polohy, a tak 

zajistí akceleraci pro ozubené kolo vpravo.  
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Obr. 30: Zeroshift - druhá fáze) [16] 

Tím se zvýší rychlost otáčení hřídele a nastává třetí fáze. Přesuvník, který zajišťoval 

akceleraci pro levé ozubené kolo, má vyšší rychlost otáčení než má levé ozubené kolo, a tím 

ztrácí kontakt a je odlehčen. V této chvíli může být hydraulicky odřazen nebo případně dojde 

k jeho mechanickému odřazení vlivem negativního úkosu. V poslední, čtvrté fázi je tento 

přesuvník umístěn do pravé krajní polohy, a tak je zajištěna též decelerace pravého ozubeného 

kola, a tedy i vozu. To vše proběhne v řádu několika desítek milisekund. 

 

Obr. 31: Zeroshift - čtvrtá fáze (plně zařazen pravý převodový stupeň) ) [16] 

Pro posun přesuvníků se jako pravděpodobný jeví systém hydraulického ovládaní. Systém 

ovládaný mechanicky řadicí kulisou není možný z důvodu nesymetrického postupu řazení o 

stupeň nahoru a dolů. 

Nevýhodou tohoto systému je nutnost přesného řízení a také větší počet přesuvníků, vidlic, 

tyčí a hydraulických pístů, které se negativně projevují na hmotnosti celé převodovky. [16] 
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7.3 ZAMYŠLENÍ NAD SOUČASNOU PŘEVODOVKOU VE FORMULI 1 

Informace z týmů F1 nasvědčují, že se již nyní nepoužívá ani systém dvou přesuvníků, a týmy 

se opět vrátily k převodovkám s jedním přesuvníkem. Na rychlosti převodovek a plynulosti 

přenosu momentu to však znát příliš není. Toho mohlo být docíleno poměrně snadno. Většina 

převodovek uvažuje postupné rozmístění jednotlivých soukolí. Uvažujme, že jedním 

přesuvníkem neřadíme dle klasického rozložení sousední převody ( tedy 1. a 2. stupeň), ale 

sousední převodové stupně jsou např. liché (1. a 3.). Při tomto rozložení tak můžeme být stále 

v záběru prvního převodníku 1. stupeň a přitom se již řadí stupeň 2., který je řazen jiným 

přesuvníkem. Po naběhnutí do záběru 2. stupně je přesuvník u 1. stupně unášen vyšší 

rychlostí, kterou se otáčí hřídel, a dojde tak k jeho uvolnění a možnosti ho vyřadit. To vše se 

však musí odehrát velmi rychle, aby nedošlo ke kontaktu prvního přesuvníku s decelerační 

stranou ozubeného kola, kde by mohlo nastat opětovné uzamknutí převodu, čímž by došlo k 

zařazení dvou stupňů současně a ke zničení převodovky. Tento způsob by vyžadoval velmi 

přesné elektronické snímání a řízení. 

 

Obr. 32: Zjednodušený nákres současné bezprodlevové  převodovky 
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8 VÝROBCI BEZSYNCHRONNÍCH PŘEVODOVEK 

8.1 HEWLAND 

Tato britská společnost vyvinula na konci 60. let 20. století revoluční závodní převodovku. 

Tato převodovka s jednoduchou a hlavně novou koncepcí řazení využívala jako první systému 

bezsynchonního řazení podobného tomu dnešnímu. Díky tomu je označována bezsynchronní 

převodovka také pojmem typ Hewland na počest firmy, která s touto koncepcí přišla. Tato 

společnost byla založena roku 1957 Mikem Hewlandem a proslavila se zejména výrobou 

závodních převodovek na míru, což zajišťovala jako jedna z prvních společností na světě. A 

hned v úvodu své historie se prosadila se svými převodovkami až do závodů Formule 1. 

Zakladatel Mike Hewland zemřel v roce 2012. [17] 

 

8.2 XTRAC 

Tato společnost byla založena roku 1984 Mikem Endeanem. Od počátku se specializovala na 

vozy s pohonem čtyř kol. Za léta působení se Xtrac zapsal do mnohých odvětví 

automobilového sportu jako jsou závody rallye, F1, DTM, IndyCars, BTCC, vytrvalostní 

závody nebo dálkové soutěže. [18] 

 

8.3 DALŠÍ ZAHRANIČNÍ VÝROBCI PŘEVODOVEK 

Mezi další významné zahraniční výrobce pro rallysport patří například britský Prodrive, jehož 

převodovky se vyskytovaly ve vozech skupiny WRC, či francouzský Sadev, který dodává 

převodovky pro vozy menších výkonů, např. třídy R2. Ve světě Formule 1 se často k výrobě a 

vývoji převodovek uchylují přímo jednotlivé týmy. 

 

8.4 KAPS 

Česká firma se sídlem v Kojetíně zabývající se výrobou závodních převodovek již od roku 

1989. V jejich sortimentu se objevují zejména bezsynchronní přímo řazené převodovky pro 

vozy Mitsubishi Lancer a Subaru Impreza určené na závody rallye. Zajímavostí je, že tato 

firma vyvinula unikátní systém řazení převádějící klasickou převodovku na sekvenční systém 

řazení. Tato firma využívá pro uzamčení zařazeného převodu i systém SIDU. [20, 11] 

Sequential Shifting System SSS (Sekvenční řadící mechanismus) upravuje řazení na vaší 

původní převodovce z tzv. modelu H na sekvenční řazení. SSS instalace nevyžaduje zásah do 

interiéru či převodovky vašeho vozu. Umožní vám: měnit rychlostní stupně bez postranního 

pohybu, řadit rychle a přesně a sledovat zařazenou rychlost na ukazateli.[19] 

 

8.5 GARDO 

Zlínská firma zabývající se nejen výrobou převodovek, ale i výrobou komponent pohonu 

teprve od roku 2005, ale již nyní dosahuje skvělých výsledků a vysokých životností 

vyráběných součástí. I tato firma využívá pro uzamčení zařazeného převodu systém SIDU. 

[21] 
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ZÁVĚR 

 

ZÁVĚR 
Z práce je patrné, že konstrukce sportovní převodovky dokáže snížit čas přeřazení na 

minimum. Zdá se, že čas nutný k přeřazení je již nyní na svém minimu. K minimálním době 

řazení již nestačí pouze využívat mechanických principů, ale je třeba používat složitých 

elektronických systémů. Nejkvalitnější převodovky mohou dosahovat ceny i téměř třetiny 

vozu. Zkrácení doby přeřazení nedosáhneme jen vhodnou konstrukcí, neméně důležité je i 

odladění převodovky. Rozdíl mezi sériovou (synchronní) převodovkou a vrcholem toho 

odvětví představuje časovou ztrátu dosahující desetin sekundy na jedno přeřazení. 

Nejlépe si význam dobře naladěné převodovky vysvětlíme na příkladu z  Formule 1. Pro 

názornost si vezměme jeden okruh např. ten městský v Monte Carlu v Monaku. Jezdec zde 

zařadí 38x během jednoho kola. Závod se jede na 78 kol, tedy na jezdce čeká celkem 2964 

přeřazení. Pokud by rozdíl v převodovkách co do doby přeřazení (tedy doby s přerušením 

toku momentu na kola vozu) u dvou týmů dosahoval jen 0,02s, tak by se ztráta pouze při 

řazení v průběhu celého závodu vyšplhala k jedné minutě. Což je dle výsledků z roku 2012 

ztráta, která by již jezdce degradovala na začátek druhé desítky. Na okruhu s rekordem kola 

1:14,439 by to představovalo ztrátu téměř celého jednoho okruhu jen kvůli převodovce. [22, 

23] 

Tento příklad jasně a zřetelně dokazuje, jaký význam hraje převodovka, protože v současné 

situaci v motorsportu, kde již dávno nerozhodují minuty, ba nestačí sekundy a dokonce 

u mnohých nehrají roli již ani desetiny sekundy, je třeba věnovat pozornost opravdu každé 

části vozu. Je opravdu fascinující, jak i za takových podmínek dokážou dva rozdílné týmy, 

s rozdílnými vozy poháněnými každý svým motorem, s různými jezdci dosáhnout v cíli 

závodu minimálního rozestupu. 

Co se týká českých výrobců bezsynchronních převodovek, lze říci, že kvalitou dosahují 

mezinárodní úrovně a mnozí výrobci vyvážejí své výrobky i do zahraničí. Při zpracování 

tohoto tématu jsem zjistil, že výrobci spolupracují nebo čerpají informace od Ing. Dušana 

Šimka ze Vsetína, který tak zastupuje významnou roli v rozvoji tohoto odvětví na našem 

území. 

Při zpracování jsem se potýkal s nedostatkem literatury, která by detailně popisovala 

problematiku bezsynchronních převodovek, proto jsou důležitým zdrojem této práce přímé 

konzultace s výrobci bezsynchronních převodovek. Při zpracování jsem tak získal nejen 

znalost problematiky, ale také cenné kontakty. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

D [m] poloměr ozubeného kol 

i0 [-] základní převod 

ic [-] celkový převod 

ip [-] měnitelný převod 

ir [-] stálý převod 

Mk [N. m] točivý moment 

n [s
-1

] otáčky 

P [W] výkon 

Pe [W] efektivní výkon 

pe [Pa] střední efektivní tlak 

Pn max [W] výkon při maximálních otáčkách 

q [-] poměr převodů 

rd [m] dynamický poloměr hnaného kola 

Ri [-] rozsah rychlostních stupňů  

s [%] sklon vozovky 

z [-] počet zubů 

   
F1 

 

Formule 1 

WRC 

 

World Rally Car 

 



BRNO 2013 

 

 

44 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 1: Příklad otáčkové charakteristiky .................................................................................. 11 

Obr. 2: Příklad úplné charakteristiky spalovacího motoru ....................................................... 12 

Obr. 3: Určení maximální teoretické rychlosti ......................................................................... 13 

Obr. 4: Závislost hnací síly na rychlosti při konstantním výkonu ............................................ 13 

Obr. 5: F-v diagram pro různý počet převodů .......................................................................... 16 

Obr. 6: Přizpůsobení tvaru momentové charakteristiky ........................................................... 16 

Obr. 7: Pilové diagramy (vlevo geometrické odstupňování a vpravo progresivní 

odstupňování) ........................................................................................................................... 17 

Obr. 8: Princip variátoru ........................................................................................................... 18 

Obr. 9: Variátorová převodovka ............................................................................................... 18 

Obr. 10: Planetová převodovka ................................................................................................ 19 

Obr. 11: Souosá (tříhřídelová) převodovka .............................................................................. 20 

Obr. 12: Nesouosá (dvouhřídelová) převodovka ...................................................................... 21 

Obr. 13: Řazení rychlostních stupňů: a) posuvným kolem, b) zubovou spojkou se 

synchronizací ............................................................................................................................ 23 

Obr. 14: Řadicí válcová kulisa ................................................................................................. 25 

Obr. 15: Ford Focus RS WRC 09 ............................................................................................. 26 

Obr. 16: Ozubené kolo se zubovou spojkou ............................................................................. 28 

Obr. 17: Přesuvník z převodovky vozu F1 ............................................................................... 28 

Obr. 18: Přesuvník z převodovky pro Mitsubishi Lancer EVO 9 ............................................ 29 

Obr. 19: Přesuvník převodovky Sadev ..................................................................................... 29 

Obr. 20: Systém SIDU .............................................................................................................. 29 

Obr. 21: Poškozená hrana zubové spojky ................................................................................. 30 

Obr. 22: Nákres úhlu nezařazení .............................................................................................. 31 

Obr. 23: Nákres mrtvého kroku (přesuvník nakreslen dvakrát - v obou krajních polohách) ... 32 

Obr. 24: Typy konstrukce zubů: a) dostředná, b) pomocí oskulační kružnice ......................... 32 

Obr. 25: Nákres tvorby dostředné konstrukce .......................................................................... 33 

Obr. 26: Nákres tvorby konstrukce pomocí oskulační kružnice .............................................. 33 

Obr. 27: Převodovka typu DSG ................................................................................................ 35 

Obr. 28: Konstrukční řešení dvou přesuvníků .......................................................................... 36 

Obr. 29: Zeroshift - první fáze (plně zařazen levý převodový stupeň) ..................................... 36 

Obr. 30: Zeroshift - druhá fáze ................................................................................................. 37 

Obr. 31: Zeroshift - čtvrtá fáze (plně zařazen pravý převodový stupeň) .................................. 37 

Obr. 32: Zjednodušený nákres současné bezprodlevové  převodovky ..................................... 38 

 


