
Ventilové rozvody čtyřdobých 
spalovacích motorů



Ventilové rozvody řídí výměnu obsahu pracovního 
prostoru válce:

- v době sání - plnění válce
- v dobách komprese a expanze - uzavření 

prostoru
- v době výfuku - vyprázdnění válce

Pro zlepšení plnění a vyprázdnění se jednotlivé pracovní 
doby rozvodu mohou překrývat – podle rozvodového 

diagramu motoru.



Základní části rozvodového mechanismu
1. Ventily – sací a výfukové, otevírají a zavírají sací a 

výfukový kanál
2. Vačková hřídel, na ní umístěné vačky stlačují ventily 

směrem do spalovacího prostoru, u 4T motoru musí mít 
přesně poloviční otáčky než kliková hřídel – převod 1:2

3. Ventilové pružiny – vracejí ventil do uzavřené polohy 
po ukončení zdvihu vačky

4. Vahadla, zdvihátka, zdvihací tyčky – pomocné části 
pro přenos síly z vačky na ventil, použití podle druhu 

rozvodu
5. Pohon vačkové hřídele, otáčí hřídelí v přesné poloze 

vůči klikové hřídeli a polovičními otáčkami 



Druhy rozvodů 4T motorů

SV – Side Valves
IOE – Inter Over Exhout
OHV – Over Head Valves
CIH – Camshaft In Head
OHC – Over Head Camshaft

- SOHC – Single OHC
- DOHC – Double OHC (2xOHC)
- Desmo OHC





SV – Side Valves
Nejstarší druh rozvodu, 
tzv. „spodový rozvod“, 
dnes pouze u malých 
zážehových motorů s 
malými otáčkami a 
nízkým výkonem –
zahradní mechanizace, 
malé lodní motory,
el.generátory, čerpadla, 
kompresory

Vačkový hřídel v bloku motoru, ventily také v bloku na jedné straně





Vlastnosti rozvodu SV

+ nejjednodušší, nejméně součástí, nízká cena, vysoká 
spolehlivost a životnost, jediný rozvod kde nehrozí 

kontakt ventilů s pístem, jednoduchá a snadno 
chlazená hlava motoru ( jako u 2T)

- nevhodný spalovací prostor s velkým povrchem, 
špatné proudění plynů ve válci – usazování 

nespálených zbytků paliva, nízká tepelná účinnost, 
nízký měrný výkon motoru









IOE – Inter Over Exhout

Vývoj rozvodu SV, pro 
zlepšení proudění ve válci je 
výfukový ventil umístěn v 
hlavě, tzv. F-hlava, druhý 
ventil zůstal vedle válce –
vývojový přechod mezi SV a 
OHV (Rolls-Royce – 1900)

Dnes se nepoužívá.

Vačkový hřídel v bloku motoru, sací ventil v bloku, výfukový v hlavě





OHV – Over Head 
Valves
Oproti SV označován jako 
„vrchový rozvod“ nebo 
„visuté ventily“. 
Vačkový hřídel stejně jako 
u SV v bloku motoru –
snadný pohon.
Ventily v hlavě motoru 
ovládány zdvihacími 
(rozvodovými) tyčkami –
„tyčkový motor“.

Vačkový hřídel v bloku motoru, 
ventily v hlavě motoru





Vlastnosti rozvodu OHV

+ přijatelná cena, vysoká spolehlivost a životnost, 
vhodnější tvar spalovacího prostoru, 

proti OHC: menší výrobní náročnost - jednodušší 
hlava motoru

- nejvíce kmitajících součástí, nevhodný pro vysoké
otáčky, velké tepelné dilatace



Použití rozvodu OHV

Přes 50 let nejpoužívanější rozvod, dnes nahrazen OHC.

Pro zážehové motory dnes téměř nepřijatelný – nezvládá 
vysoké otáčky, pouze několik zastaralých 

velkoobjemových konstrukcí – H&D, Chevrolet V8 a 
modernizovaná malá mechanizace.

Škoda MB 1000 stejný OHV motor 40 let- Fabia 1,4MPI

Rozšířený pro velké vznětové motory, malé otáčky a 
vysoká životnost.

Mezní velikost – nákladní automobily 
( 6 válec 12-13 litrů) – používají OHV i OHC, 

menší motory pouze OHC.















Caterpillar C175-16

16-válec objem 85 litrů

3000 kW při 1500 ot/min



CIH – Camshaft In Head

Zkrácený rozvod OHV, pro 
zmenšení setrvačných hmot je 
vačkový hřídel umístěn v 
hlavě, stačí krátké zdvihátko –
vývojový přechod mezi OHV a 
OHC (motocykly BMW)

Dnes se nepoužívá.

Vačkový hřídel v hlavě motoru pod 
vahadly, ventily také v hlavě



OHC – Over Head 
Camshaft

Nejpoužívanější rozvod u 
vysokootáčkových motorů, 
všechny zážehové motory 
pro vozidla a menší
vznětové motory – osobní
a nákladní automobily.

Vačkový hřídel nahoře na hlavě motoru, ventily v hlavě motoru



OHC – Over Head 
Camshaft

Nejpoužívanější rozvod u 
vysokootáčkových motorů, 
všechny zážehové motory 
pro vozidla a menší
vznětové motory – osobní
a nákladní automobily.

Vačkový hřídel nahoře na hlavě motoru, ventily v hlavě motoru



Vlastnosti rozvodu OHC

+ nejméně kmitajících součástí, vhodný pro vysoké
otáčky, malé tepelné dilatace

nejvhodnější tvar spalovacího prostoru 

- přestože má málo součástí je výrobně dražší, velká 
výrobní náročnost - složitá hlava motoru a především 
pohon vačkové hřídele, proti OHV – menší životnost, 

kratší servisní intervaly



Pro víceventilové rozvody (více než 2 ventily na válec) se 
používá uspořádání ventilů do dvou řad.

Varianty tohoto rozvodu se značí:
SOHC – Single OHC

Jeden vačkový hřídel nahoře na hlavě motoru, ventily v hlavě 
motoru ve dvou řadách

DOHC – Double OHC (2xOHC)
Dva vačkové hřídele nahoře na hlavě motoru, pro každou řadu 
jeden, ventily opět v hlavě motoru ve dvou řadách



SOHC                                       DOHC



Použití rozvodu OHC
Moderní rozvod pro motory všech velikostí – od malé 

mechanizace po velké vznětové motory.
Nejvýhodnější pro vysokootáčkové motory, ale používá 

se i pro těžké motory do 2000 ot/min.

Nejsnadnější konstrukce víceventilového rozvodu, 
ideální tvar spalovacího prostoru – vysoká účinnost a 

nízké emise.
Motocykly, osobní a lehké nákladní automobily - dnes 

téměř 100% používá OHC. 









Desmo OHC –
Desmodromický rozvod

Nepoužívá pružiny, jeden z 
nejstarších principů – Peugeot
před r.1900.
Otevírání i zavírání ventilů 
vačkou.
Dnes používá Ducati pro 
možnost nejvyšších otáček -
vysoký měrný výkon, výhodou 
je určitá exkluzivita, 
nevýhodou vysoká cena.











Druhy pohonu vačkové hřídele
- převod 1:2 -

Kliková hřídel

menší kolo

Vačková hřídel

větší kolo



1. Ozubenými koly
nejčastěji kola se šikmým ozubením, tichý a 

plynulý chod
největší životnost a spolehlivost.

- u SV a OHV nejčastější řešení, stačí i pouze 
jedna dvojice kol, nebo přes vložené kolo.

- u OHC složitá soustava kol od klikové hřídele k 
hlavě motoru, využití pro pohon příslušenství –

Volvo, DAF, JohnDeere









Kolo vačkového hřídele s 
tlumičem torzních kmitů





2. Řetězovými koly a válečkovým 
řetězem

zachovává směr otáčení, často dvouřadý i 
třířadý řetěz, přenáší velké síly a udržuje 

přesnost rozvodů
vysoká životnost, spolehlivost, ale i hlučnost.
- u OHV pro menší motory, krátký řetěz bez 

napínání
- u OHC dlouhý řetěz - nutné napínání - zdroj 

poruch, vedení pro omezení kmitů













3. Ozubenými koly a ozubeným 
řemenem

pryžový řemen vyztužený nosnými vlákny, 
nutné boční vedení a napínání řemene,

nejpoužívanější pohon u malých motorů s 
rozvodem OHC a středními otáčkami,

zuby mají přibližně lichoběžníkový profil,
nízká hlučnost, přijatelná cena.

Pravidelné výměny – hrozí přetržení !













4. Královská hřídel 
rozvodová hřídel s kuželovými ozubenými koly

motocyklové a letecké motory s rozvodem 
OHC – nízká hmotnost při životnosti 
srovnatelné s čelními ozubenými koly,

dnes pouze retro vozidla,
nízká hlučnost, vysoká výrobní cena





retro Kawasaki W800



Variabiln í ventilové rozvody

zlepšují plnění válců ve velkém rozsahu otáček

proto mají význam především
u nepřeplňovaných zážehových motorů

( první vario diesel – 2010 Mitsubishi DI-D Mivec)



Pevně nastavené ventilové rozvody

jsou navrženy na optimální plnění v oblasti 
max. kroutícího momentu

u nepřeplňovaných zážehových motorů
přibližně 2/3 max. otáček



Variabiln í ventilové rozvody

výhody:
pružnější chod 

( vyšší krout.moment v širším intervalu otáček)
vyšší max. výkon, lepší spotřeba paliva, nižší emise

nevýhody:
složitý systém, vyšší cena



Variabiln í ventilové rozvody

1.Proměnné časování sacích ventilů
(skokově 2 polohy)

2.Variabiln í ovládání vačkových hřídelí

3.Plně variabiln í rozvody
(změna časování i zdvihu ventilů)



1.Proměnné časování sacích ventilů 
u rozvodu DOHC

od klik.hřídele poháněná výfuková vačka přímo,
sací vačkový hřídel poháněn od výfukového přes 

proměnné nastavení





3 pracovní režimy:

1. Volnoběh a nízké otáčky (do 2000) – sací „později“
malé překrytí, výf.plyny se nevrací do sání

2.Střední a vyšší (2-5000) – sací „dříve“ až o 20°
větší překrytí, sací dříve zavírá – neuniká směs zpět do 

sání, vyšší krout.moment

3.Vysoké otáčky (nad 5000) – sací „později“
sání zavírá až za DÚ, setrvačností proudu směsi se 

válec více naplní, větší výkon



Používané řešení

Vario Cam – původně konstrukce Porsche,
(1992 – Porsche 968 – R6 3,0 )

postupně celý koncern VW
posuvný napínák řetězového převodu, mění počet 

článků řetězu na protějších stranách





2. Variabilní ovládání vačkových hřídelí 
opět u rozvodu DOHC

vačková hřídel se natáčí vůči rozvodovému kolu,
ne skokově ale plynule



Vanos – BMW,
pouze sací vačková hřídel se natáčí vůči 

rozvodovému kolu, mechanismus se šikmým 
ozubením, axiálním posuvem dojde k pootočení

Double Vanos – varianta s natáčením obou 
vačkových hřídelí

Rozsah změny : 
sací ventily až 60°, výfukové až 40°











CVVT – KIA, Hyundai, Volvo
vačková hřídel (nebo obě – Dual CVVT)
se opět natáčí vůči rozvodovému kolu,

ale jednodušeji rotačním hydromotorem, 
jeho skříň je rozvodové kolo. 

Proti ozubeným systémům levnější a jednodušší
Rozsah změny opět kolem 40°









Tento systém s rotačním hydromotorem začalo 
využívat i Porsche ( a koncern VW)

jako novou generaci
VarioCAM

s rozsahem změny 30°

( a Toyota jako VVT-i, resp. Dual VVT-i )







3.Plně variabilní rozvody

Dnes celá řada různých řešení.
Změna zdvihu ventilu ze 2 důvodů:

1.skoková (2 polohy) 
mění víření směsi při plnění válce

2. Plynulá
nahrazuje škrtící klapku – snížení aerodynamických 

ztrát v sacím potrubí



VTEC – Honda
jedno z nejstarších řešení – sériové vozy 1989

předtím 5 let F1

u 4 ventilového rozvodu, vždy dvojice ventilů 
(sacích i výfukových)

ovládaná trojicí vahadel a trojicí vaček
krajní vačky jsou stejné, prostřední je „ostrá“

1.nízké otáčky a zatížení – krajní vačky
2.vysoké otáčky a zatížení – vahadla jsou 

propojena západkou a musí kopírovat vnitřní vačku







Opět velmi podobný systém s trojicí vaček 
(vnější dvojice a odlišná prostřední)

začalo využívat i Porsche 
(1999 – Porsche 996 Turbo)

a postupně koncern VW jako variantu
VarioCAM Plus

přepínání funkce vačky řeší speciální hydraulické 
zdvihátko







Úplně odlišný princip
- elektrohydraulické ovládání ventilů -
ventily nejsou ovládány přímo vačkou, 

ale tlakem oleje, který vyvolá vačka – ale tlakový 
puls je zpracován ovládacím ventilem,

použitelné jen pro sací ventily – nižší teplota.

systém Fiat MultiAir použitý u přeplňovaného 
dvouválce Twin Air 0,9 litru
nepotřebuje škrtící klapku







Ze systému Double Vanos byl firmou BMW vyvinut
Valvetronic – r.2001 model 316

ovládání vačkových hřídelí je jako u Double Vanos,
ale přibyla třetí hřídel 

(přestavovací excentrická)
ovládaná elektrickým servomechanismem 

a soustava mezivahadel.
Opět mění plynule zdvih sacích ventilů

( od 0,3 do 9,7 mm za 300 ms) 
a nahrazuje škrtící klapku.









Systém s velice podobným principem jako
BMW - Valvetronic 

používá Toyota pod označením
Valvematic

opět vychází z variabilního časování (Dual VVT-i),
ale také přidává proměnný zdvih 
a tedy nahrazení škrtící klapky.

Konstrukčně poněkud jednodušší než BMW, 
VVT-i používá rotační hydromotor.









A velmi podobný je i systém 
MIVEC

od firmy Mitsubishi




