
Odpružení vozidla

-Zmírnění rázů a otřesů přenášených do nosné části 
podvozku ( karosérie ) od nerovností vozovky                      

( jízdní komfort pro posádku )

-Zachovat trvalý kontakt všech kol s vozovkou                     
( pokud je to možné )

-Snížení namáhání nosných částí podvozku ( karosérie ) –
krut, ohyb, rázy, kmitavé namáhání, únava materiálu



Kompletní systém odpružení vozidla
( seznam všech používaných částí, nemusí se na vozidle vždy všechny použít )

1. Pneumatiky

2. Vozové pružiny

3. Odpružení kabiny vůči rámu3. Odpružení kabiny vůči rámu

4. Pružné uložení agregátů ( motor, převody, části 
náprav )

5. Odpružená sedadla 







Kvalita odpružení

Hodnocena poměrem odpružených a neodpružených hmot

( čím více odpružené hmoty, tím kvalitnější odpružení )

Odpružené hmoty - hmotnost částí vozidla „nad“ vozovými  Odpružené hmoty - hmotnost částí vozidla „nad“ vozovými  
( hlavními ) pružinami – rám, hnací agregát, karosérie, 

nástavba, náklad, části náprav podle typu 

Neodpružené hmoty - hmotnost částí vozidla „pod“ 
vozovými ( hlavními ) pružinami – kola vč. pneu, brzdy, tuhé 

nápravy, části výkyvných náprav, části řízení, koncové 
převody, části hnacích polonáprav



Pneumatiky ( z hlediska odpružení )

2 složky pružícího účinku:
- Stlačování vzduchu ( plynu ) nahuštěného v pneumatice – převažující účinek

- Deformace pláště pneumatiky – doplňující účinek

Hustící tlak :
- u silničních vozidel předepsán výrobcem v určitém intervalu podle zatížení

( kompromis mezi odpružením a valivými odpory )

- u vozidel pro provoz mimo zpevněné komunikace se snížením tlaku může 
ovlivnit průchodnost vozidla terénem se sníženou únosností

- u zemědělských vozidel dodržovat maximální měrný tlak na půdu – utužení 
půdy ovlivňuje úrodnost a navyšuje náklady na zpracování půdy









Vozové pružiny

1. Ocelové - pružné deformace ocelových prvků

- Listové

- Vinuté

- Zkrutné ( torzní ) tyče- Zkrutné ( torzní ) tyče

2. Nekovové - deformace pryže, stlačování plynové náplně

- Pryžové ( silentbloky ) 

- Pneumatický systém

- Hydropneumatický systém

3. Kombinace



Listové pružiny

Jde o nejstarší stále používanou pružinu, listová pera dobře sloužila 
už před stovkami let na kočárech. 

Tato skutečnost ukazuje na jejich velké výhody : 

jednoduchost a spolehlivost.

Do dnešních dnů listové pero přežilo kvůli své obrovské odolnosti. 
Dokáže přijatelně fungovat i v případě selhání několika listů. 

Jednoduchou konstrukční úpravou lze navíc dosáhnout výrazné 
progresivity pera. 

Tu využijí především užitkové stroje, zatěžované náklady o váze 
násobků vlastní hmotnosti.



Listové pružiny



Složení listové pružiny ( pera )

1. Hlavní list s oky – jedno oko pevně připojeno, druhý 
konec musí mít možnost posuvu, při propérování se mění 
délka, druhé oko v závěsu nebo třmenu, nebo nahrazeno 
kluznou patkou

2. Další listy – pro zvýšení tuhosti, listy se postupně zkracují

3. Třmeny a spony ( objímky, opasky )– vzájemně propojují 
listy, ale tak aby byl umožněn vzájemný posuv při 
propérování, středový čep ( šroub ) fixuje středy listů



Složení listové pružiny ( pera )



Progresivita pérování :

Progresivita je definována jako změna tuhosti                
při vyšším zatížení, při vyšším zatížení, 

u listových pružin se řeší 

pomocným svazkem opěrných listů,                                      
při větším zdvihu se listy hlavního svazku opřou                   

o pomocný svazek a zvýší se tuhost pružiny

( stačí jeden spodní opěrný list )



Progresívní listová pružina
( parabolická )



Typy pružnic

Konstantní ohybové napětí v listech :

1. Trapézové pružnice

Listy konstantní tloušťky, ale různé délky, v podstatě 
pomyslně na pásy nařezaný dvojitý lichoběžník (trapéz ) pomyslně na pásy nařezaný dvojitý lichoběžník (trapéz ) 
nebo kosočtverec

2. Parabolické pružnice

Listy konstantní délky, ale proměnné tloušťky, profil listu 
plochá parabola

Příčný posun listů většinou 
zamezen podélnými drážkami



Listové pružiny podle tvaru a uspořádání listů

1. Přímé – vlaky

2. Čtvrteliptické – veteráni, přídavné pružiny, mechanismy (A)

3. Jednoduché půleliptické – nejrozšířenější (B)

4. Dvojité eliptické ( kočárové )4. Dvojité eliptické ( kočárové )







Podélná listová pružina



Příčná listová pružina



Zadní tuhá 
náprava 

uložená na 
dvojici 

listových listových 
pružin





Vlastnosti listových pružin

Výhody :

Dokáží vést nápravu ( nepotřebuje vodící ramena a 
panhardskou tyč ), snadno řešitelná progresivita, samotlumící 

účinek třením mezi listy ( pro malé rychlosti nepotřebuje 

Nevýhody :

Konstrukčně složité ( více součástí ), malé využití materiálu 
(rozměrné a těžké ), náročné na opravy a údržbu ( nutnost 

mazání mezi listy )

účinek třením mezi listy ( pro malé rychlosti nepotřebuje 
tlumiče ), vysoká únosnost při dostatečném zdvihu pérování, 

spolehlivost, životnost ( malé namáhání materiálu ), 
nezasahují do nákladového prostoru



Vinuté pružiny
Po konstrukční stránce se jedná o pružinu vzniklou stočením drátu z 

pružinové oceli do šroubovice s úpravou dosedacích závitů ( aby 
zatěžující síla působila v ose, jiným řešením je použití tvarových 

opěrných kotoučů ). Na obrázku je tvar šroubovité pružiny a průřezy 
používaných drátů. Protože tato pružina nemá téměř žádné vnitřní 

tření, je její charakteristika lineární, a proto je nutné při jejím použití tření, je její charakteristika lineární, a proto je nutné při jejím použití 
zařadit do konstrukce tlumící prvky. 







Progresivita vinuté pružiny

Progresivitu lze zajistit třemi způsoby (mohou se kombinovat) :

1. Různé stoupání závitů ( na části pružiny menší stoupání, 
po stlačení na sebe závity dosednou, zbývající závity s větším 

stupáním nesou celé zatížení – pružina ztvrdne )

2. Pružiny s proměnným průměrem – kuželové a 
soudečkové – závit o jiném průměru má jinou tuhost, závity 
postupně dosedají na opěrnou plochu nebo na sousední závit

3. Doplnění pryžovým blokem – po částečném stlačení 
dosedne jedna opěrná plocha na pryžový blok uvnitř pružiny







Vlastnosti vinutých pružin

Výhody :

Konstrukčně jednoduché, nenáročné na údržbu (stačí čistit a 
zabraňovat korozi), dobré využití materiálu, menší (ale 

prostorově náročné –duté) a lehčí než listové 

Nevýhody :

Nemají schopnost vést nápravu, k přenosu sil je třeba dalších 
součástí, tlumící účinek je téměř nulový, vždy doplněny 

tlumiči, při jednoduchém uložení zabírají místo v nákladovém 
prostoru

prostorově náročné –duté) a lehčí než listové 



Zkrutné ( torzní ) tyče
Po konstrukční stránce se jedná o broušenou tyč obvykle kruhového 

průřezu zkrucovanou po celé délce. Na koncích jsou konstrukční 
úpravy pro přenos krout.momentu – zesílené konce s drážkováním 

nebo šestihranem. Protože ani tato pružina nemá téměř žádné vnitřní 
tření, je její charakteristika lineární, a proto je nutné při jejím použití 

zařadit do konstrukce tlumící prvky. zařadit do konstrukce tlumící prvky. 

( rad,° )



Progresivita zkrutné tyče

Progresivitu lze zajistit pouze konstrukčně složitou 
úpravou, navlečení vnější trubky, která se začne zkrucovat 

až po určitém úhlu zkroucení vnitřní hlavní tyče.

Umístění na vozidle :

-Podélně

-Příčně

Při podélném uložení může být tyč delší – větší úhel 
zkroucení a zdvih pérování



Vlastnosti torzních tyčí
( podobné vinutým pružinám )

Výhody :

Konstrukčně jednoduché, nenáročné na údržbu (stačí čistit a 
zabraňovat korozi), využití materiálu je lepší než u listových 

ale horší než u vinutých, podobně dlouhé, ale lehčí než listové, 

Nevýhody :

Nemají schopnost vést nápravu (vedlo by to k nežádoucímu 
ohybovému namáhání), k přenosu sil je třeba dalších součástí, 

tlumící účinek je téměř nulový, vždy doplněny tlumiči, 
potřeba velmi pevného bodu na rámu (karosérii) pro 

zachycení reakčního momentu

ale horší než u vinutých, podobně dlouhé, ale lehčí než listové, 
prakticky nezabírají místo v nákladovém prostoru



Podélně uložená torzní tyč



Příčně uložená torzní tyč



Pryžové pružiny ( silentbloky )
Využívají elastických vlastností pryže ( syntetické, popř.přírodní ) 

Používají se k doplňkovému odpružení :

- koncové polohy vozových pružin ( dorazy )

- odpružení částí pohonného agregátu, náprav, popř. karosérie- odpružení částí pohonného agregátu, náprav, popř. karosérie

Nejrozmanitější tvary a způsoby uložení, nejčastěji ve formě dvou 
kovových částí určených k připojení, navzájem spojených 

přivulkanizovanou pryží ( u dorazů jen 1 pevná část )

Namáhání na tlak, krut, střih či kombinace, nesmí být namáhány na 
tah – malá pevnost, na tlak jsou „tvrdší“ , na krut a střih dovolují 

větší deformace, mají samotlumící účinek

U uložení náprav mohou nahradit i klouby ( velké deformace )



















Vlastnosti pryžových pružin

Výhody :

Konstrukčně jednoduché, nenáročné na údržbu, využití 
materiálu je dobré – vysoká elasticita materiálu, při vhodné 
konstrukci mohou vést nápravu, dobré samotlumící účinky, 

Nevýhody :

Při požadované progresivitě složité tvary (odstupňování), 
citlivé na teplotu ( v blízkosti brzd ), postupně se projevují 

trvalé deformace, stárnutí a křehnutí pryže – pokles pružnosti

konstrukci mohou vést nápravu, dobré samotlumící účinky, 
malá hlučnost a zanedbatelné opotřebení



Systém pneumatického odpružení
Pruží vzduchová náplň v uzavřené nádobě ( pružný měch nebo ocelový 

válec utěsněný membránou ) vystavená stlačování vnější silou, 
připojovacím otvorem je nádoba spojena se systémem.

Funkce :

Při změně zatížení se vzduchová náplň stlačuje nebo rozpíná, změna Při změně zatížení se vzduchová náplň stlačuje nebo rozpíná, změna 
rozměru (výšky) pružiny vyvolá změnu vzdálenosti nápravy a rámu –

regulační ventil na tuto změnu zareaguje zvýšením nebo snížením tlaku v 
pružině – pružina získá původní výšku.

Automatické udržování světlé výšky vozidla a progresivita pérování

Doplňkové funkce :

Naopak úmyslné změny světlé výšky (spojování soupravy, nákladová 
rampa) nebo vyzdvižení nezatížené nápravy, 



Pružný měch s obručemi – Vlnovcová pneumatická pružina







Pneumatické odpružení 

s automatickým 
regulátorem světlé výšky 

– vzájemné polohy – vzájemné polohy 
nápravy a rámu





Pneumatická pružící jednotka s možností nadzvednutí odlehčené nápravy 
- zmenšení valivých odporů při jízdě nezatíženého vozidla                        

- snížení opotřebení pneu                                                                             
- popř. zvýšení přítlaku hnací nápravy při rozjezdu za snížené adheze





Vlastnosti systému pneumatického 
odpružení

Výhody :
Automatická progresivita systému a udržování světlé výšky 

vozidla, umožňuje změny světlé výšky, vysoký komfort 
odpružení, malá hlučnost.

Nevýhody :

Konstrukčně složitý systém náročný na údržbu, nemůže vést 
nápravu, minimální samotlumící účinky –vždy doplněno 
tlumičem. Prostorově náročný (velké rozměry pružících 

jednotek), citlivost na teplotu ( v blízkosti brzd ), stárnutí a 
křehnutí pryže – pružící jednotky se musí měnit, praskají.

odpružení, malá hlučnost.





Použití systému pneumatického 
odpružení

Složitý systém potřebuje zdroj tlakového vzduchu !

U užitkových vozidel se využívá 4.okruh vzduchotlakého 
brzdového sytému.brzdového sytému.

U vozidel s kapalinovými brzdami (osobních) se musí doplnit 
zdrojem (kompresorem) stlač.vzduchu – zvyšuje cenu.

Použití pouze u drahých modelů luxusních značek,             
popř. u terénních a SUV vozidel – změny světlé výšky při 

provozu na vozovce a mimo zpevněné komunikace. 

Automatické změny podle rychlosti a režimu jízdy, 
přizvednutí vozidla před srážkou atd.







Systém hydropneumatického odpružení

Pruží plynová náplň v uzavřené tlakové nádobě,                           
nejčastěji dusík oddělený membránou od hydraulického 
systému, který přenáší síly od zavěšení kol nebo náprav.

Funkce a vlastnosti jsou podobné jako u pneumatického 
systému, díky použití plynu pod větším tlakem jsou 

pružící jednotky menší (ocelové tlakové nádoby 
kulovitého tvaru), systém zabírá méně místa a je méně 

náchylný na poškození, škrcení oleje ve válci navíc plní 
funkci tlumiče.



Systém hydropneumatického odpružení

Použití:

U osobních vozidel pouze Citroen – dlouho vyvíjený 
systém s vysokým komfortem a možností vyrovnávat 
příčné náklony v zatáčce (HydrActive), kvůli ceně a příčné náklony v zatáčce (HydrActive), kvůli ceně a 

poruchovosti dnes opouštěný.

U pracovních strojů s rizikem poškození klasického 
pneumatického systému – pružící jednotky přemístěny 

do chráněného prostoru – Valtra, Kubota a další.                         
Odpružení přední nápravy traktorů a nosičů nářadí –
změna výšky spojovacího zařízení při připojování 

příslušenství.



















Vlastnosti systému 
hydropneumatického odpružení

Výhody :
Automatická progresivita systému a udržování světlé výšky 

vozidla, umožňuje změny světlé výšky, vysoký komfort 
odpružení, malá hlučnost, funkce tlumiče – škrcení 

Nevýhody :

Konstrukčně složitý drahý systém náročný na údržbu, nemůže 
vést nápravu. Prostorově méně náročný než pneumatický 

systém (menší rozměry pružících jednotek), vysoká 
poruchovost hydraulického systému – netěsnosti, drahé 

opravy.

odpružení, malá hlučnost, funkce tlumiče – škrcení 
hydraulického systému. 



Kombinovaný systém odpružení

Nejčastěji je kombinováno u užitkových vozidel 
pneumatické odpružení s automatickou progresivitou a 
funkcí udržování světlé výšky s klasickými ocelovými funkcí udržování světlé výšky s klasickými ocelovými 

pružinami (listové, popř. torzní tyče), které zvyšují 
zatížitelnost (nosnost) nápravy. 

Největší význam u vozidel pro provoz mimo veřejné 
komunikace – lomy, staveniště.

Zatížení náprav přesahuje limity pro vozovky            
(10 nebo 11,5 tuny na nápravu).







Nosnost dvojnápravy Tatra – 32 tun.


