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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

VRÁNA, Z. Studie převodovek pro těžká užitková vozidla: Diplomová práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra částí a mechanismů strojů, 

2016, 64 s. Vedoucí práce: Maršálek, P. 

 

Diplomová práce se zabývá studií zaměřenou na převodovky pro těžká nákladní vozidla. 

V úvodu práce je stručně popsána konstrukce nákladního vozidla, dále, čím se vyznačují 

převodovky těchto vozidel. Následuje konstrukční popis 17 převodovek od 4 světových 

výrobců. K převodovkám jsou vypracovány schémata a také kinematická schémata 

s průběhem točivého momentu pro příslušný převod. Práce pokračuje porovnáváním 

uvedených převodovek. Dále jsou cíleným výběrem určeny 3 hlavní převodovky, ty jsou 

podrobeny detailnějšímu srovnání. Na závěr práce je určena převodovka pro geometrický a 

pevnostní výpočet, využije se výpočetních programů. Výstupy z těchto programů jsou v 

přílohách této práce. Dále je přiložen detailní výkres schéma vybrané převodovky. 

  

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

VRÁNA, Z. Study of Gearboxes for Heavy Commercial Vehicles: Master Thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Machine Parts and Mechanisms, 2016, 64 p. Thesis head: Maršálek, P. 

 

Master thesis is dealing with studies focusing on gearboxes for heavy goods vehicles 

(HGV). In the introduction is briefly described structure of the HGV and main 

characteristics gearboxes of these vehicles. After this follow structural description of 17 

gearboxes from four manufacturers in the world. For gearboxes are drawn schemas and 

kinematic schemas with torque curve for the appropriate transfer. Work continues by 

comparing the above gearboxes. Further are selected three main gearboxes and they are 

compared in details. At the end is selected gearbox for geometric and strength calculation 

with using computer programs. The outputs from these programs are in annexes of this 

thesis. Is also attached detailed schematic drawing of selected gearbox . 
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PRÁCE 

 

Vzhledem k výlučnému duševnímu vlastnictví výsledků diplomové práce, opíraje 

se o článek 1 Zásad pro vypracování diplomové (bakalářské) práce, dokumentu 

FS_SME_05_003, je komplexní vyřešení zadání práce zařazeno jako technická zpráva. 

Cituji z dokumentu FS_SME_05_003 „… Tato technická zpráva bude k dispozici pouze 

oponentům a členům komise pro obhajobu, kteří tímto budou vázáni mlčenlivostí o jejím 

obsahu.“ 

Z pozice vedoucího diplomové práce uznávám v plném rozsahu obsah technické 

zprávy jako úspěšné vyřešení diplomové práce. 
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