
Rozdělení náprav podle funkce :

řídící ( rejdové ) -nebo- pevné ( neřízené )

poháněné (hnací i nosné)-nebo-nepoháněné (pouze nosné) 

Nápravy motorových vozidel



Co tvoří pojezdové ústrojí ?

Kolová vozidla – nápravy, kola, pneumatiky 

Pásová vozidla – hnací, vodící a napínací kola, pásy









Nápravy

1. Tuhé
2. Výkyvné

(nezávislé zavěšení)



1. Tuhé

- nápravnice
(u rejdových : rozvidlená -nebo- nerozvidlená)

- mostové nápravy



Tuhá náprava
má kola pevně spojena do jednoho celku. 

To znamená, že kola nemohou měnit svou 
vzájemnou polohu!

Má větší neodpružené hmoty a může zhoršovat 
jízdní vlastnosti na nekvalitních cestách. 

Starší vozy a užitková vozidla mají tuhé nápravy 
zavěšené pouze na listových perech. 

Při odpružení vinutými pružinami je tuhá náprava 
podélně vedená dvěma rameny a příčně ustavená 

panhardskou tyčí.



Nápravnice

Jednoduchá příčka spojující protější kola,
různé konstrukce podle použití:
- trubky (kruhové i čtvercové)
- odlitky ( šedá i tvárná litina)

Používá se u nepoháněných náprav.
Její výhodou je relativní jednoduchost a nižší 

výrobní náklady. 









Panhardská tyč





Nerozvidlená



Rozvidlená





Actros





Mostová náprava

Používá se u poháněných náprav,
obsahuje rozvodovku,

proto bývá její hmotnost značná.
! Neodpružená hmota !

Může být jednodílná nebo vícedílná. 
Při použití vinutých pružin opět panhardská tyč.







Actros



Volvo FH 16 bez reduktoru





Přední náprava Jeep









2. Výkyvné
(nezávislé zavěšení)

- kyvadlové
( 1 kloub – nezkrácená, 2 klouby – zkrácená )

- lichoběžníkové
( dvojice příčných ramen )

- úhlové
- klikové

- McPherson
- víceprvkové zavěšení



Kyvadlová náprava
je tvořena příčnými rameny 

-s osou kývání rovnoběžnou s podélnou osou 
vozidla

- nebo se šikmou osou kývání 
Patří ke starším konstrukcím, má menší 
neodpruženou hmotu než tuhá náprava. 

Dochází u ní ale ke značným změnám odklonu kol, 
což může vést k přetáčivé nestabilitě. 

Dnes se tato náprava již u osobních vozů 
nepoužívá.  















Lichoběžníková náprava
tvoří ji dvojice příčných ramen trojúhelníkového 

tvaru nad sebou, 
kdy horní rameno bývá kratší než spodní. 

Pružina a tlumič jsou přes kloub spojeny s dolním 
ramenem tak, aby nezabíraly příliš místa. 

Lichoběžníková náprava se používá obvykle na 
předních nápravách vozů vyšších tříd a zaručuje 

dobré jízdní vlastnosti.











Audi A4 – lichoběžníková náprava









Úpravou lichoběžníkové nápravy
vznikla konstrukce zvaná

Push-rod
(popř. Pull-rod)

používaná v supersportovních a závodních 
(formulových) vozech, 

má nízkou stavbu a prvky s větším 
aerodynamickým odporem 

jsou přemístěny pod kapotáž.













Úhlová náprava

má rozvidlená úhlová ramena 
(vlečené trojúhelníkové závěsy).

Osa kývání nápravy svírá určitý úhel 
s podélnou i příčnou osou nápravy.

Nejčastěji jako zadní poháněná náprava 
s vinutými pružinami.







Úhlová náprava BMW E30







Kliková náprava

je tvořena podélnými klikami. 
Nejběžnější provedení je kliková náprava 

s vlečenými rameny, spojenými torzně poddajnou 
(zkrutnou) příčkou. 

Proto bývá označována jako polotuhá náprava.

Tento typ zadní nápravy používá většina vozů 
nižších tříd s předním pohonem.

Je nejlevnější a má vyhovující jízdní vlastnosti, 
navíc nahrazuje stabilizátor. 





Zadní náprava se zkrutnou příčkou







Náprava McPherson
u tohoto zavěšení kol jsou kola ustavena příčným 
(většinou trojúhelníkovým) ramenem uchyceným 

pod osou kola, pružicí a tlumicí jednotkou a 
spojovací tyčí. 

Výhody této konstrukce jsou v malé neodpružené 
hmotě, robustní konstrukci spodního ramene a 

kompaktní stavbě. 
Konstrukce, která dostala název podle svého 

vynálezce, byla po desetiletí zdokonalována a dnes 
představuje standardní koncepci pro většinu vozidel 

nižší a střední třídy.







Zavěšení kola McPherson vzniklo zjednodušením 
drahé lichoběžníkové nápravy







Přední náprava Audi





Víceprvková náprava 
(Multilink )

toto nezávislé zavěšení ustavuje kolo 
prostřednictvím několika ramen, 

čímž lze optimálně nastavit požadované 
kinematické vlastnosti zavěšení. 

Různé požadavky na dynamiku jízdy, 
jízdní komfort a zastavěný prostor daly vzniknout 

mnoha různým konstrukčním provedením.



Víceprvková náprava 
(Multilink )

protože obsahuje více součástí je nejdražší,
navíc při provozu na horších komunikacích se dříve 

poškodí její pružná uložení a opravy jsou drahé.
Ale má nejlepší jízdní vlastnosti, proto se používá 

u vozů vyšších tříd alespoň na zadní nápravě 
(pasivní přiřizování –potlačení nedotáčivosti) 

nebo dokonce i na přední nápravě. 
Např. Škoda Octavia - s předním pohonem vzadu 

klikovou nápravu, 4x4 multilink.











Audi A4



Allroad A6



Víceprvková zadní náprava BMW







Škoda Octavia 4x4 – zadní poháněná víceprvková náprava



3. Náprava De-Dion
„přechod mezi tuhou nápravou a nezávislým 

zavěšením“ 



Náprava De Dion
spojuje přednosti nezávislého zavěšení kol (malá neodpružená 
hmota) a tuhé nápravy (neproměnné postavení kol vzájemně i 
vzhledem k vozovce). Poprvé ji použil baron De Dion vroce 
1896. Kola jsou spojena tuhým nosníkem, příčně ustaveným 

v rámu nebo karoserii, na něž přenáší boční síly, např. 
panhardskou tyčí nebo Wattovým přímovodem. Rozvodovka 

je spojena nepohyblivě s rámem nebo karoserií a je tedy 
součástí odpružených hmot. Hnací moment se na kola přenáší 
tak jako u nezávislého zavěšení kloubovými hřídeli, jejichž 
hmotnost se jen částečně přičítá k neodpruženým hmotám. 





Alfa Romeo 75





Wattův přímovod
je tříčlenný pětikloubový mechanismus, který se používá 

k ustavení tuhých náprav automobilů v příčném směru jako 
dokonalejší alternativa jednodušší panhardské tyče. 

Náprava je kloubově spojena se středem kratšího prostředního 
ramene, jehož konce jsou zakotveny na odpružené hmotě vozu 

stejně dlouhými delšími výkyvnými rameny. 
V celém zdvihu pérování se střed nápravy pohybuje ve 

svislém směru, a to i když se náprava naklání vzhledemke 
karoserii vlivem nestejného propérování jednotlivých kol.





Zadní náprava Opel Astra – kliková náprava s vlečenými rameny 
doplněná Wattovým přímovodempro zlepšení jízdních vlastností


