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ŠPECIFICKÉ VZDELÁVACIE CIELE 

Odbor: mechanik hasičskej techniky 

Kognitívne (Niemierkova taxonómia): 

Úroveň Formulácia cieľa 

Zapamätanie: Definovať,čo je to podvozok a objasniť, ako sa delí 

odpruženie.  

Porozumenie: Uviesť druh podvozku a využitie v prevádzke.  

Špecifický transfer: Porovnať a rozdeliť druhy podvozkov.  

Nešpecifický transfer: Posúdiť výhody a nevýhody konkrétneho podvozku.  
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1. Automobilové podvozky  
Charakteristika: Podvozok automobilu je jedna z hlavných častí auta. Zabezpečuje nám lepší 

komfort, bezpečnosť, stabilitu. Podvozok je rám, na ktorom sú upevnené ostatné časti automobilu 

(obr.1). U väčšiny vozidiel je na podvozku vyrazené VIN (overovacie číslo vozidla).   Podvozok 

auta spĺňa viacero funkcií, v prvom rade  mechanickú oporu. Jeho ďalšou významnou úlohou je 

odolávať statickému a dynamickému zaťaženiu, ktoré je pri  jazde vozidla bežné.  

 
Obr. 1 Automobilový podvozok /https://www.mjauto.cz/automobilove-podvozky/ 

 

1.1 Podvozok 

Konštrukčné prvky podvozku sú zostavené tak, aby tvorili tvar auta; do vnútra kostry sa potom 

montujú vnútorné súčiastky vozidla. Tento typ je ideálny pre menšie vozidlá a sú taktiež veľmi 

obľúbené u športových automobilov. Ponúka rovnomerné rozloženie zaťaženia, vysokú pevnosť 

auta ako celkovú, a teda aj vysokou mierou bezpečnosti v priestore pre cestujúcich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Odpruženie náprav automobilových 

podvozkov 

 

Pruženie -  perovanie  automobilu, ktoré vytvára pružné spojenie medzi nápravami a nadstavbou 

automobilu, pričom spĺňa:  

● zabezpečuje maximálne pohodlie pri jazde automobilu, 

● zaisťuje maximálnu bezpečnosť pri jazde automobilu. 

Z uvedených hľadísk určujeme 2 základné požiadavky z hľadiska pohodlia jazdy. Zvislé zrýchlenie 

karosérie čo najmenšie, zabrániť minimálnemu kývavému pohybu v zvislej pozdĺžnej rovine 

automobilu. Z hľadiska bezpečnosti je dôležité, aby kolísanie kolies bolo minimálne.  

 

2.2 Hmotnosť auta  

Celková hmotnosť auta sa delí na:  

Neodpružené časti: kolesá, nápravy, zavesenie kolies, pruženie a tlmenie.  

Odpružené časti: sú od neodpružených častí oddelené odpružovacím systémom. 

 Systémov na odpruženie máme viacero, ktoré si teraz rozdelíme: 

● oceľové pruženie (listové), 

● tlmičové pruženie, 

● vzduchové pruženie , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Listové pruženie 

Ako prvú možnosť pruženia si opíšeme listové pruženie. Je využívané pre pruženie nákladných 

alebo ťažkých terénnych automobilov. Kvôli váhe sú často namáhané na ohyb, preto sú  

konštruované na nosník  z viacerých listov, ktoré sú na seba naskladané (Obr. 2). Čím viac listov 

na sebe, tým je bezpečnosť a životnosť väčšia a menšia údržba.  

Podľa rozdelenia :  

● pozdĺžne 

● priečne 

● previsnuté 

  

Podľa umiestnenia:  

● predné 

● zadné 

    

 

Obr. 2 Listové pruženie - listové perá nasadené /http://www.autorubik.sk/clanky/pruzenie-perovanie-automobilu// 

 

 

Obr. 3 Listové pruženie - listové perá demontované /https://www.listovepera.sk/Listove-pero-KIA-ROCSTA-

d203.htm?tab=description/ 

 



2.4 Tlmičové pruženie  

Ďalšou možnosťou odpruženia náprav je tlmičové pruženie.  Tlmiče pruženia sú jedným 

z hlavných komponentov podvozku. Tlmičové pruženie je najčastejšie využívané pruženie pre 

osobné automobily. Slúžia na tlmenie nárazov a kmitov prechádzajúcich z vozovky 

prostredníctvom kolies na karosériu. Zároveň tlmia pohyb pružín, zvyšujú stabilitu vozidla, 

zlepšujú jeho ovládateľnosť, a tým zabezpečujú zvýšenie komfortu pasažierov. Tlmič je osadený 

medzi nápravou a rámom automobilu čo najbližšie k pružine (obr.5). V prípade použitia vinutých 

pružín je tlmič umiestnený v ich osi (obr.4). 

 

 

Obr. 4 Tlmič pruženia - demontovaný /https://www.autodielygafa.sk/blogs/tlmice-pruzenia---na-co-presne-sluzia-

242/ 

 

 

Obr. 5 Tlmič pruženia – nasadený  /https://www.autodielygafa.sk/blogs/tlmice-pruzenia---na-co-presne-sluzia-242/ 



2.5 Vzduchové pruženie 

 

Posledná možnosť odpruženia náprav je vzduchové pruženie. Je mimoriadne vhodné pre vozidlá s 

trvalým vysokým zaťažením – pojazdné dielne, pojazdné predajne či rôzne kempovacie dodávky. 

Ovládanie systému je nesmierne jednoduché: stlačením tlačidla na ovládacom paneli sa aktivuje 

kompresor a cez zásobník vzduchu doplní vzduchové vaky na náprave(obr.6). Preto sa tento 

systém pruženia využíva aj pre nákladné automobily do ťažkého terénu.  

Vzduchové pruženie (vzduchové vaky) sa ale taktiež montujú aj do osobných automobilov. 

Ide najmä o luxusnejšie značky, kde sa autá využívajú na dlhé cesty. Výhodou vzduchového 

podvozku je, že sa dá rýchlo a jednoducho nastavovať výška vozidla, pri ktorom sa hneď nastavuje 

aj komfort podvozku. 

 

Obr. 6 Vzduchový vak pruženia - nasadený /https://novosedlik.sk/portfolio/pridavne-vzduchove-pruzenie-2// 

 

Obr. 7 Vzduchový vak pruženia - domontovaný/http://bazarbox.sk/inzerat/vzduchove-vankuse-29573/ 

 

 

 

 



3. BOZP 
Používanie ochranných pomôcok pre ochranu zdravia, ako sú ochranné rukavice, ochranné 

okuliare oči, pracovný odev. 

 

Zdroje: 
        Fotografie použité z internetového zdroja. 

        https://www.mjauto.cz 

        www.google.sk  

        wikipedia  

 

 

Kontrolné otázky 

1.   Uveďte hlavnú výhodu odpruženia. 

2.   Vymenujte výhody a nevýhody listového pruženia. 

3.   Vysvetlite, na akom princípe funguje vzduchový podvozok. 

 

https://www.mjauto.cz/
http://www.google.sk/

