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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

HORŇÁČEK, L. Ochranný rám závodního automobilu : bakalářská práce. Ostrava: VŠB 

– Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2012, 77 s.  

Vedoucí práce: Ing. Richtář, M. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem ochranného rámu závodního automobilu. 

V první části práce je popsán legislativní stav zpracovávané problematiky z hlediska 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a z hlediska technických předpisů. Další část 

se zabývá použitými materiály a zástavbovou studií ve zvoleném závodním automobilu. 

Závěrem práce je vytvořen 3D model pomocí modelovacího programu  

a vytvořen výkres sestavy a výrobní výkres hlavního oblouku. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

HORŇÁČEK, L. Racing car rollcage : Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2012, 

77 p. Thesis head: Ing. Richtář, M. 

Bachelor thesis describes the design of race car rollcage. First part describes 

legislative issue of safety cages in light of operation of vehicles on roads and in terms 

of technical regulations. In the next part are described the materials used in design 

of racing rollcage and construction study in the chosen racing car. The goal 

of this thesis is to create a 3D model using the modeling program and created 

the technical drawing of rollcage assembly and manufacturing drawing of main roll bar.  
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Seznam používaných výrazů a zkratek 

FIA ( Fédération Internationale de l´Automobile) - Mezinárodní automobilová federace 

NSŘ – národní sportovní řád 

MSŘ – mezinárodní sportovní řád 

ASN – Národní sportovní autorita pro automobilový sport FAS ČR 

FAS – Federace automobilového sportu 

AČR – Autoklub České republiky 

MDČR – Ministerstvo dopravy České republiky 

H – bod – znamená střed otáčení torza a stehen 3DH figuríny umístěné na sedadle 

ve vozidle a je lokalizován uprostřed osy otáčení zařízení 

R – bod – referenční bod sezení – konstrukční bod definovaný výrobcem vozidla 

pro každé místo k sezení a stanovený s ohledem na trojrozměrný referenční systém 

MIG (Metal Inert Gas) – Svařování v ochranné atmosféře netečného plynu tavnou 

elektrodou 

MAG (Metal Active Gas) – Svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu tavnou 

elektrodou 

TIG/WIG (Wolfram Inert Gas/ Tungsten Inert Gas) – Svařování v ochranné atmosféře 

netečného plynu netavnou elektrodou 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

EHK – Evropská hospodářská komise 

WRC (World rally car) – vozidla rally 

S2000 – Super 2000 – vozidla kategorie Super 2000 

PČR – pohár České republiky  
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1 Úvod 

V bakalářské práci se zabývám konstrukčním řešením ochranného rámu závodního 

automobilu. V současné době počítačové programy téměř úplně nahradily ruční 

rýsování. Navíc tyto programy umožňují menší náročnost na prostorovou představivost 

konstruktéra, protože ihned vidí ve 3D prostoru co vymodeloval. 

Z pohledu historie se ochranný rám, nebo tedy jeho část, objevil v roce 1962 

na závodním voze Lotus 25 (Obr. 1.1). Oblouk byl umístěný za hlavou jezdce 

 a byl přivařený ke skořepině vozu. 

Poté tuto skořepinovou konstrukci 

nahradila příhradová svařovaná 

konstrukce z ocelových trubek. 

Konstrukce nesla všechny části vozidla. 

Nosný příhradový rám byl svařen 

z ocelových trubek v rozměrech, které 

se používaly na rámy jízdních kol. 

Trubky měly průměr 12 až 30 [mm] 

a tloušťku pouze 1 [mm]. Váha rámu se pohybovala okolo 32 [kg].  V roce 1966, 

byla instalována první ochranná konstrukce do sprinterského automobilu v Cumberland 

Fairlands v Marylandu. Dále se ochranné rámy vyvíjely společně s technickým předpisy 

FIA. Podle toho jak sílily motory, pneumatiky byly širší, bylo nutné zesílit ochranný 

rám. 

Až do dnešních rozměrů, které se stále řídí technickými předpisy FIA. 

Při dnešní výrobě ochranného rámu, je nutné, aby byl homologován, jinak nemůže 

být do závodního vozu naistalován. Rám mohou vyrábět pouze firmy k tomu 

kompetentní a splňující podmínky pro homologaci ochranného rámu. Ochranné rámy 

jsou navrhovány tak, aby byly co nejtužší a aby co nejlépe rozkládaly síly, které 

vznikají při havárii. 

 Ochranný rám ve své podstatě slouží ke zpevnění a vyztužení karoserie 

a tím přispívá ke zlepšení ochrany posádky vozu. [1] 

Obr. 1.1 – Skořepina vozu Lotus 25 [1] 
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2 Legislativní stav řešené problematiky 

2.1 Ochranné rámy pro běžné použití 

Ochranný rám je možné instalovat do osobního vozu na základě homologace 

výrobce. Výrobce musí provést typové zkoušky ve státní zkušebně, nebo u firmy 

zabývající se touto činností jako je například Dekra automobil a.s. nebo TÜV – SÜD.  

Homologace je prováděna na základě technického listu (viz. Příloha A). Tento list 

přesně definuje jaké evropské normy a předpisy musí ochranný rám splňovat pro užití 

v provozu na pozemních komunikacích. Jsou to: 

- EHK č. 21 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich 

vnitřních výčnělků 

- 74/60/EHS Vnitřní výčnělky M1 

- 77/649/EHS Výhled řidiče směrem dopředu 

- 71/127/EHS Výhled dozadu 

- EHK č. 16 Bezpečnostní pásy 

EHK č. 21 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich vnitřních 

výčnělků  

Týká se určení oblasti nárazu hlavy, uspořádání homologačních značek. Určuje 

postup pro zkoušky materiálu pohlcujících energii, určuje postup pro stanovení bodu 

„H“ a skutečného úhlu torza pro polohy sezení v motorových vozidlech. Dále obsahuje 

popis trojrozměrné figuríny pro stanovení bodu „H“. Určuje třírozměrný referenční 

systém, referenční údaje týkající se místa k sezení. Určuje metodu měření výčnělků. [2] 

74/60/EHS Vnitřní výčnělky M1 

Tento předpis se zabývá stejnými metodikami a zkouškami jako předchozí. 

77/649/EHS Výhled řidiče směrem dopředu 

Předpis se zabývá stanovením bodu „H“ a skutečného úhlu trupu pro místa k sedění 

v motorových vozidlech. Dále je v předpisu řešen popis trojrozměrného zařízení 

pro stanovení H-bodu, trojrozměrný vztažný systém, vztažné údaje míst k sedění. 

V tomto předpisu je určena metoda stanovení rozměrových vztahů mezi základními 

referenčními značkami vozidla a trojrozměrnou referenční sítí. [3] 
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71/127/EHS Výhled dozadu 

Je zde určen postup určení poloměru křivosti „R“ odrazového povrchu zpětného 

zrcátka, postup pro určení H-bodu a pro ověření vzájemné polohy R-bodu a H-bodu. 

Dále přepis určuje konstrukční požadavky a zkoušky požadované pro EHS schválení 

typu konstrukcí částí pro zpětná zrcátka, zkušební postup pro určení odrazivosti, 

požadavky na EHS schválení typu konstrukční části a značení zpětných zrcátek, 

požadavky na montáž zpětných zrcátek na vozidla. [4] 

EHK č. 16 Bezpečnostní pásy 

Předepisuje zkoušky, kontroly a postupy související s bezpečnostními pásy. 

2.2 Ochranné rámy pro sportovní použití 

Ochranný rám musí, stejně jako ostatní změny či sportovní úpravy vozu, splňovat 

přesně dané technické podmínky dle mezinárodních technických řádů FIA 

a NSŘ a musí být homologován. Rám se řídí technickými předpisy mezinárodního 

sportovního řádu FIA. 

2.2.1 Pojmy používané v souvislosti s bezpečnostní konstrukcí 

V souvislosti s ochrannými rámy jsou dle Přílohy J FIA definovány následující 

pojmy. 

Ochranná konstrukce 

„Vícetrubková struktura instalovaná v prostoru pro posádku co nejblíže 

 ke karoserii, jejíž funkcí je omezit deformace karoserie (šasi) v případě nehody.“ [5] 

Oblouk 

Trubková konstrukce, která tvoří oblouk mezi dvěma upevňovacími deskami. 

Hlavní oblouk (viz. Obr. 2.2 - a) 

Trubkový jednodílný oblouk, téměř vertikální, umístěný napříč ve vozidle 

bezprostředně za předními sedadly pro posádku. 
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Přední oblouk (viz. Obr. 2.2 - a) 

Shodný s hlavním obloukem, ale jeho tvar kopíruje sloupky předního čelního skla 

a horní okraj čelního skla. 

Boční oblouk (viz. Obr. 2.2 - b) 

Jednodílný trubkový oblouk, téměř podélný a téměř svislý, umístěný z obou stran 

vozidla, jehož přední sloupek kopíruje sloupek čelního skla. Zadní sloupek oblouku 

je téměř svislý a umístěný bezprostředně za předními sedadly. 

Boční půloblouk (viz. Obr. 2.2 - b) 

Shodný s bočním obloukem, ale bez přítomnosti zadního sloupku. 

Podélná vzpěra: 

Téměř podélná trubka, která spojuje horní části předního a hlavního oblouku. 

Příčná vzpěra: 

Téměř příčná trubka spojující horní části bočních půloblouků nebo bočních 

oblouků. 

Diagonální vzpěra: 

Diagonální trubka spojující jeden z horních rohů hlavního oblouku, nebo jeden 

z okrajů příčné vzpěry v případě bočního oblouku, s dolní upevňovací deskou proti 

oblouku nebo horní okraj jedné zadní vzpěry s dolní upevňovací deskou druhé zadní 

vzpěry. 

Demontovatelné vzpěry: 

Vzpěra bezpečnostní konstrukce, kterou je možné demontovat. 

Vyztužení konstrukce: 

Vzpěra přidaná k bezpečnostní konstrukci pro zlepšení její odolnosti. 

Upevňovací deska: 

Deska přivařená k okraji trubky oblouku umožňující její přišroubování 

nebo přivaření ke skeletu/šasi, většinou k výstužné desce. 
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Výztužná deska: 

Kovová deska, upevněná ke skeletu/šasi pod kotevní deskou oblouku sloužící 

ke zlepšení rozložení zatížení na skelet/šasi. 

Rohová výztuha: 

Výztuha ohybu nebo spoje z plechů ohnutých do tvaru „U“ (Obr. 2.1), 

jejichž tloušťka musí být alespoň 1.0 [mm]. Okraje těchto výztuh musí být umístěny 

ve vzdálenosti představující 2 až 4 násobek největšího průměru spojených trubek, 

vzhledem k vrcholu úhlu. [5] 

 

 

Obr. 2.1 - Rohová výztuha [5] 

 

2.2.2 Bezpečnostní konstrukce 

Montáž bezpečnostní konstrukce je povinná. 

Může být: 

a) vyrobena podle požadavků uvedených článků v Příloze J FIA; 

b) homologovaná nebo certifikovaná ASN v souladu s homologačními předpisy 

pro bezpečnostní konstrukci; 

c) homologovaná FIA v souladu s homologačními předpisy pro bezpečnostní 

konstrukci. 

Pro vozy varianty Kit Super 1600, Kit Super 2000, Kit Super 2000 rally, World 

Rally Car musí být konstrukce povinně homologována FIA. Jakákoli změna 

homologované nebo certifikované bezpečnostní konstrukce je zakázána. Za změnu 

je pokládána jakákoli operace, která je provedená na konstrukci obráběním 

nebo svařováním, která znamená trvalou změnu materiálu nebo struktury konstrukce. 
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Trubky bezpečnostní konstrukce nesmějí vést kapaliny nebo cokoli jiného. 

Bezpečnostní konstrukce nesmějí bránit jezdci a spolujezdci v nastoupení do vozu 

a vystoupení z něj. Vzpěry mohou zasahovat do prostoru vyhrazeného pro posádku 

a procházet přitom přístrojovou deskou, obložením a zadními sedadly. [5] 

2.2.3 Specifikace základní struktury 

Základní struktura musí být tvořena jedním z následujících způsobů: 

- 1 hlavní oblouk, 1 přední oblouk, 2 podélné vzpěry, 2 zadní vzpěry, 

6 upevňovacích desek (Obr. 2.2 - a) 

- 2 boční oblouky, 2 příčné vzpěry, 2 zadní vzpěry, 6 upevňovacích desek 

(Obr. 2.2 - b) 

- 1 hlavní oblouk, 2 boční půloblouky, 1 příčná vzpěra, 2 zadní vzpěry, 

6 upevňovacích desek (Obr. 2.2 - c) 

 

 

Obr. 2.2 - Základní struktury [5] 

 

Svislá část hlavního oblouku musí být co možná nejblíže k vnitřnímu obrysu 

skeletu. Přední sloupek předního nebo bočního oblouku musí kopírovat sloupky čelního 

skla a mít pouze jeden ohyb na své dolní svislé části. Po určení základní struktury 

se musí doplnit povinnými vzpěrami a výztuhami, k nimž mohou být přidány volitelné 

vzpěry a výztuhy. [5] 
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2.2.4 Povinné vzpěry a výztuhy 

Diagonální vzpěra: 

Konstrukce musí mít jednu z diagonálních vzpěr hlavního oblouku, v souladu 

s Obr. 2.3 – a až c. Pro vozy homologované od 1.1.2002 musí mít konstrukce 

dvě diagonální vzpěry Obr. 2.3 – d. Vzpěry musí být rovné a mohou být snímatelné. 

Dolní okraj diagonály se musí spojovat s hlavním obloukem maximálně 100 [mm] 

od upevňovací desky. Horní okraj diagonály se musí spojit s hlavním obloukem 

maximálně 100 [mm] od jeho spojení se zadní vzpěrou. [5] 

 

 

Obr. 2.3 – Diagonální vzpěry [5] 

 

Dveřní výztuhy: 

Jedna nebo více podélných vzpěr musí být namontovány z každé strany vozu 

v souladu s Obr. 2.4 - a, Obr. 2.4 – b, Obr. 2.4 - c, Obr. 2.4 - d. Mohou 

být demontovatelné. Boční ochrana musí být pokud možno co nejvyšší, ale horní bod 

jejího upevnění nesmí být vyšší než polovina výšky dveřního otvoru, měřeno od jeho 

základny. Jsou-li tyto horní upevňovací body umístěny před dveřním otvorem 

nebo za ním, toto omezení výšky zůstává platné pro příslušný průsečík vzpěry 

a dveřního otvoru. V případě ochrany ve tvaru „X“ (Obr. 2.4 - b) je doporučeno, 

aby dolní upevňovací body vzpěr byly upevněny přímo na podélníku a aby minimálně 

jedna z větví „X“ byla z jednoho dílu. Spojení vzpěr dveří s výztuhou sloupku čelního 

skla (Obr. 2.6) je povoleno. [5] 
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Obr. 2.4 – Dveřní výztuhy [5] 

 

Výztuha střechy: 

Horní část bezpečnostní konstrukce musí odpovídat jednomu z Obr. 2.5. Výztuhy 

mohou kopírovat zakřivení střechy. Pro soutěže bez spolujezdce, pouze v případě 

Obr. 2.5 - a, může být namontována pouze jedna příčná vzpěra, ale její přední spojení 

musí být na straně jezdce. Okraje zesílení musí být maximálně 100 [mm] 

od spojení mezi oblouky a vzpěrami (neplatí pro vrchol ve tvaru „V“ tvořený vzpěrami 

podle Obr. 2.5 - b a Obr. 2.5 - c). [5] 

 

 

Obr. 2.5 – Výztuhy střechy [5] 

 

Výztuha sloupku čelního skla: 

Musí být namontována z obou stran předního oblouku, pokud je kóta „A“ větší 

než 200 [mm] (Obr. 2.6). Může být zahnutá pod podmínkou, že je rovná při pohledu 

ze strany a úhel zahnutí nepřesáhne 20 [°]. Horní okraj výztuhy musí být maximálně 

100 [mm] od spojení mezi předním (bočním) obloukem a podélnou (příčnou) vzpěrou. 

Dolní okraj výztuhy musí být maximálně 100 [mm] od kotevní desky (přední) předního 

(bočního) oblouku. [5] 
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Obr. 2.6 – Výztuha sloupku čelního skla [5] 

 

Zesílení úhlů a spojů: 

Spoje mezi: 

- diagonálními vzpěrami a hlavního oblouku, 

- výztuhami střechy (konfigurace Obr. 2.5 – a; a pouze pro vozy 

homologované od 01.01.2007), 

- výztuhami dveří (konfigurace Obr. 2.4 - b), 

- výztuhami dveří a zesílením sloupku čelního skla (Obr. 2.6) 

musí být zesíleny minimálně 2 rohovými výztuhami, uvedenými 

v kapitole 2.2.1. Pokud vzpěry dveří a výztuha sloupku čelního skla nejsou umístěny 

ve stejné rovině, výztuha může být tvořena svařenými plechy pod podmínkou, že budou 

dodrženy rozměry v kapitole 2.2.1. [5] 

2.2.5 Volitelné vzpěry a výztuhy 

Není-li v kapitole 2.2.4 uvedeno jinak, vzpěry a výztuhy uvedené na Obr. 2.5, 

Obr. 2.6, Obr. 2.7 – a až Obr. 2.7 – f a Obr. 2.7 - h až Obr. 2.7 – q; jsou volitelné 

a mohou být instalovány podle uvážení výrobce. Musí být svařené nebo instalované 

pomocí demontovatelných spojek. Všechny výše uvedené vzpěry a výztuhy mohou 

být použity odděleně nebo ve vzájemné kombinaci. [5] 
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Výztuha střechy (Obr. 2.5) 

Pro soutěže bez spolujezdce, pouze v případě Obr. 2.5 - a, může být namontována 

pouze jedna úhlopříčná vzpěra, ale její spojení vpředu musí být na straně jezdce. 

Výztuha sloupku čelního skla (Obr. 2.6) 

Tato výztuha může být zahnuta pod podmínkou, že bude rovná při pohledu 

ze strany a že úhel zahnutí nepřesáhne 20[°]. 

Diagonály zadních vzpěr (Obr. 2.7 - f) 

Konfigurace z obrázku Obr. 2.7 - f může být nahrazena konfigurací 

z Obr. 2.7 - g, pokud je použita výztuha střechy odpovídající Obr. 2.5 - c. 

Upevňovací body předního zavěšení (Obr. 2.7 - i) 

Rozšíření musí být spojena v horních upevňovacích bodech předních zavěšení. 

Příčné vzpěry (Obr. 2.7 - j až Obr. 2.7 - q) 

Příčné vzpěry instalované na hlavním oblouku nebo mezi zadními vzpěrami mohou 

sloužit k upevnění bezpečnostních pásů. U vzpěr vedených na Obr. 2.7 – j 

a Obr. 2.7 - k musí být úhel mezi středovou vzpěrou a vertikálou minimálně 30 [°]. 

Příčná vzpěra připevněná na přední oblouk nesmí vyčnívat do prostoru vyhrazeného 

pro posádku. Může být umístěna co možná nejvýše, ale její horní okraj nesmí 

přesahovat horní část přístrojové desky. Pro vozy homologované od 01.01.2007 nesmí 

být umístěna pod sloupkem řízení. [5] 

2.2.6 Výztuha úhlů nebo spojení 

Výztuhy musí být buď z trubek, nebo plechů ohnutých do tvaru „U“  

podle kapitoly 2.2.1. Tloušťka dílů tvořících výztuhu střech musí být minimálně 

1,0 [mm]. Okraje výztužných trubek nesmějí být níže nebo dále než je střed výztuh, 

ke kterým jsou připevněny, s výjimkou spojení předního oblouku, které mohou být 

připojeny ke spojení výztuha dveří/přední oblouk. (Obr. 2.7 - o až Obr. 2.7 - q). [5] 
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Obr. 2.7 – Výztuhy úhlů nebo spojení [5] 
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2.2.7 Minimální konfigurace bezpečnostní konstrukce 

Vzpěry dveří a výztuha střechy se mohou lišit v souladu s kapitolou 2.2.4. 

Minimální konfigurace bezpečnostní konstrukce je definována v tabulce 1. [5] 

 

Tabulka 1 – Minimální konfigurace [5] 

Homologované vozy Se spolujezdcem Bez spolujezdce 

od 01.01.2002 do 31.12.2004 Obr. 2.8 - a 
Obr. 2.8 - d nebo 

symetricky 

od 01.01.2005 do 31.12.2005 Obr. 2.8 - b 
Obr. 2.8 - e nebo 

symetricky 

od 01.01.2006 Obr. 2.8 - c 
Obr. 2.8 - f nebo 

symetricky 

 

 

Obr. 2.8 – Minimální konfigurace ochranné konstrukce [5] 

 

2.2.8 Rozebíratelné spoje 

Použití rozebíratelných spojů je možné. Pokud se v konstrukci bezpečnostní klece 

použijí rozebíratelné spoje, musí vyhovovat typu schválenému FIA. Jakmile 

jsou spojeny, nemohou být svařovány. Rozebíratelné spoje jsou zakázány ke spojení 

horních částí hlavního, předního oblouku, bočních oblouků a půloblouků. [5] 
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2.2.9 Umístění ochranné konstrukce 

Kompletní ochranné klece musí být celé umístěny podélně mezi upevněními prvků 

předního a zadního zavěšení, nesoucími svislé zatížení (pružiny a tlumiče). Dodatečné 

výztuhy přesahující tyto limity jsou povoleny mezi bezpečnostní konstrukcí 

a upevňovacími body zadní torzní tyče na skelet/šasi. Každý z těchto upevňovacích 

bodů může být spojen s bezpečnostní konstrukcí jedinou trubkou o rozměrech 

Ø30 x 1,5 [mm]. V čelním průmětu musí být výztuhy úhlu a spojení horních dílů 

předního oblouku viditelné pouze přes plochu čelního skla, popsanou na Obr. 2.9 - a. 

[5] 

Pro všechny bezpečnostní konstrukce „Super Production“ a „Super 2000“ 

homologované od 01.01.2000 a pro všechny bezpečnostní konstrukce vozu pro rally 

homologovaných od 01.01.2001: 

Umístění zesílení konstrukce v otvoru dveří musí splňovat uvedené podmínky 

(viz Obr. 2.9 - b): 

- Rozměr A musí být minimálně 300 [mm]. 

- Rozměr B musí být maximálně 250 [mm]. 

- Rozměr C musí být maximálně 300 [mm]. 

- Rozměr D (měřeno od horního rohu čelního skla, bez spoje) musí být 

maximálně 100 [mm]. 

- Rozměr E nesmí přesáhnout polovinu výšky otvoru dveří (H). [5] 

 

 

Obr. 2.9 – Umístění ochranné konstrukce [5] 
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2.2.10 Upevnění ochranné konstrukce ke skeletu/šasi 

Minimální upevňovací body jsou: 

- 1 pro každý sloupek předního oblouku; 

- 1 pro každý sloupek bočních oblouků nebo půloblouků; 

- 1 pro každý sloupek hlavního oblouku; 

- 1 pro každý sloupek zadní vzpěry. [5] 

2.2.11 Upevnění bezpečnostních pásů na ochranné kleci 

Ramenní pásy mohou být upevněny k bezpečnostnímu rámu nebo na rozpěrnou tyč 

pomocí ok, nebo mohou být připevněny k horním upevňovacím bodům předních pásů. 

Také je možné, aby se ramenní pásy opíraly nebo byly připevněny na příčnou vzpěru 

upevněnou mezi zadní vzpěry ochranné konstrukce (viz. Obr. 2.10). [5] 

 

 

Obr. 2.10 – Upevnění bezpečnostních pásů [5] 

 

V tomto případě použití příčné vzpěry musí být splněny následující podmínky: 

Příčná vzpěra je trubka o minimálních rozměrech Ø38 [mm] x 2,5 [mm] 

nebo Ø 40 [mm] x 2 [mm] z uhlíkové oceli tažené za studena o minimální pevnosti 

350 [MPa]. Výška této vzpěry musí být taková, aby ramenní pásy směrem dozadu 

směřovaly dolů pod úhlem mezi 10[°] a 45[°] vzhledem k vodorovné rovině od horního 

okraje opěradla. Doporučuje se úhel 10[°].[5] 
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2.3 Sportovní průkaz závodního vozu rally 

Jedná se o průkaz vozidla, ve kterém je zapsáno schválení ochranné konstrukce. V 

průkazu je také zapsán výsledek schválení vozidla technickými komisaři, 

dále je v průkazu uvedena přidělená registrační značka. Pro získání sportovního průkazu 

je nutné, aby vozidlu byla přidělena zelená registrační značka s písmenem R. 

S touto registrační značkou a pouze při konání rally, které se závodní speciál účastní, 

může vyjet na pozemní komunikace. Registrační značku může závodní automobil získat 

tak, že vůz, který má technický průkaz, je přestaven do sportovní podoby v souladu 

s mezinárodními technickými řády FIA, se sportovními předpisy federace 

automobilového sportu (NSŘ) a s homologací. Tato přestavba je vyznačena 

do technického průkazu vozidla. Následuje absolvování speciální technické kontroly, 

kterou provádí firma DEKRA v Praze – Chodově nebo ve Zlíně – Malenovicích. 

Na těchto speciálních technických kontrolách je závodní vůz podroben měření hluku 

a emisí a je zkontrolován tzv. „otestován“ technickými komisaři Federace 

Automobilového Sportu. Následně je zapsán technickými komisaři FAS do příslušné 

skupiny a třídy vypsané pro rally. Nyní je možné závodní vůz opatřit Sportovním 

průkazem závodního vozidla a registrační značkou. Do průkazu je dále otištěno razítko 

Ministerstva dopravy ČR, které tím stvrzuje, že vozidlo odpovídá předpisům pro provoz 

vozidel na pozemní komunikaci s určitými výjimkami, jejichž výčet týkající 

se ochranného rámu je uveden níže. Jestliže vůz nemá na počátku technický průkaz, 

je nutné před tímto procesem zajistit návštěvu státní zkušebny. Ta dá souhlas k dalšímu, 

výše zmíněnému postupu. Zápis ochranné konstrukce ve sportovním průkazu 

je zobrazen v příloze B. 

2.3.1 Výjimky z přílohy E. Technických předpisů  

Některé důležité výjimky z technických podmínek pro sportovní vozidla opatřených 

průkazem sportovního vozidla a opatřeného registrační značkou: 

- nejsou splněny požadavky na výhled zpětnými zrcátky (činná plocha zrcátka 

musí být min. 90 [cm
2
]), (výhled vzad odpovídá MSŘ FIA a NSŘ FAS)  

- vozidlo nemusí mít vnitřní zpětné zrcátko  

- vnější zpětná zrcátka nemusí být seřiditelná z vnitřku vozidla  

- vnitřní prostor pro posádku může obsahovat ostré hrany a výčnělky,  
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- sedadla musí odpovídat předpisům FIA a NSŘ FAS nemusí plnit požadavky 

na rozměry, posuv a sklon  

- vnitřní ochranný rám může zhoršovat pohodlný a bezpečný nástup 

do vozidla,   

- bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty musí splňovat požadavky MSŘ 

FIA  

Výjimky označené (ne pro PČR) tzn. vozy pro Pohár České republiky v rally podle 

odstavce 19.8.1.2. c) NSŘ nesmějí být použity. Výjimky jsou uděleny pouze 

pro provoz sportovních vozidel, vybavených platným průkazem, opatřených registrační 

značkou jen na jízdy v rámci sportovního podniku spadající pod vedení FAS AČR.  

Výjimky nesmí být užito v rámci tréninkových jízd a přepravy na vlastní podnik. 

Uvedené výjimky jsou v souladu s MSŘ FIA a NSŘ FAS. [6] 
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3 Zhodnocení používaných konstrukčních řešení 

Konstrukce vnitřních ochranných rámů se odvíjí od typu a charakteru závodu. 

Je především důležité vědět, jaké hrozí riziko čelního nárazu, bočního nárazu 

či dokonce převrácení závodního vozu na střechu, nebo rotace kolem podélné osy. 

Dále je důležité si uvědomit, jaké je prostředí závodní trati. Například jedná-li 

se o okruh, kde jsou únikové zóny konstruované dle bezpečnostních předpisů daného 

závodu, nebo jde-li o rally, kde se u trati nacházejí stromy, případně jiné nebezpečné 

překážky. Dále je také důležitá rychlost vozidla, od které se odvíjí i deformační zóny 

závodního vozidla. Všechny tyto aspekty je nutné zvážit před návrhem ochranného 

rámu. 

3.1 Okruhové vozy 

Do této kategorie závodění můžeme zařadit vozy, které závodí na zpevněné cestě 

jako jsou například cestovní vozy (skupina A), sportovní vozy (skupina GT1), sportovní 

vozy (skupina B), sériové sportovní vozy (skupina GT2), pohárové sportovní vozy 

(skupina GT3), sportovní produkční vozy (skupina CN), produkční vozy 

na okruhu (Super-production), upravené sportovní vozy na okruhu (skupina 

SUPER 2000), upravené produkční dieselové vozy na okruzích (DIESEL 2000), 

Formule F1, Formule 3, volná formule (skupina E), národní formule a okruhové 

kamiony (skupina  F). [5] 

3.1.1 Formule 

Závodní vozy Formule F1, Formule 3 a podobné, závodí na uzavřených okruzích. 

Tyto okruhy jsou postaveny podle platných bezpečnostních norem a předpisů pro tuto 

kategorii závodů. Vozy při těchto závodech dosahují velmi vysokých rychlostí, 

a to hlavně na dlouhých rovinných úsecích závodního okruhu, kde rychlost vozu 

dosahuje k 315 [km·h
-1

]. Poté obvykle následuje prudké brzdění na rychlost 

 i pod 100 [km·h
-1

], což s sebou nese velké přetížení na celý vůz i řidiče. Zde vzniká 

velké riziko selhání brzd a následně pohyb vozu ze závodní tratě do únikové zóny. 

Únikové zóny jsou buďto travnaté nebo písčité. Za těmito zónami se nachází hrazení, 

které je v těchto kritických místech „změkčeno“ o několik řad pneumatik. Od těchto 

aspektů se odvíjí celá bezpečnostní konstrukce a deformační zóny vozu Formule F1 

a jemu podobné. Vůz ve své podstatě má jako ochranný rám skelet karoserie 
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z karbonových materiálů a kompozitů – monokok (viz. Příloha C - Obr.1.). Největší 

deformační zóny vozu jsou v přední části, před nohama jezdce, aby se zabránilo 

zranění. U závodu je veliké riziko čelního nárazu. K těmto deformačním zónám patří 

i přední přítlačné křídlo. Takže jezdec je vysoce chráněn při čelním nárazu. Míra rizika 

bočního nárazu u dané kategorie závodů je také důležitá. Největší podíl na to má 

agresivita ostatních jezdců při předjížděcích manévrech, nebo při chybování, u již takto 

nebezpečných manévrů. Hrozí zde vyjetí z trati a nemožnost ovládat vozidlo, například 

kvůli defektu, či zničení některého z konstrukčních celků, jako je zavěšení kol. 

Tyto boční deformační zóny se nachází po obou stranách vozidla, v podobě sacích 

kanálů vzduchu pro chlazení a sání motoru. Je zde i riziko rotace celého monopostu, 

například zachycení kol o nerovnosti v únikové zóně a následná rotace monopostu 

kolem podélné osy. Celý monopost je konstruován tak, aby při nárazu maximum 

energie absorbovaly části, které se poté uvolní od kokpitu vozu pro přežití řidiče. 

Jsou to konstrukční celky předního křídla, předních zavěšení kol, boční sací kanály, 

zadní křídlo, zavěšení zadních kol a prostor motoru společně s motorem. 

3.1.2 Cestovní vozy 

Cestovní vozy DTM, WTCC, GT, Le Mans závodí na uzavřených okruzích. Okruhy 

jsou podobné těm, na kterých se konají závody formule. Únikové zóny, bezpečnost 

apod., to vše je opět konstruováno podle jasně daných předpisů 

pro tyto druhy závodů. Závodní vozy dosahují maximální rychlosti okolo rychlosti 

300 [km·h
-1

]. Takto výkonné vozy mají ovšem základ své stavby ve své sériové verzi. 

U případů vozů WTCC, GT je z původního sériového vozu ponechána kabina řidiče 

a ostatní části jsou nahrazeny příhradovým rámem (viz. Příloha C – Obr. 2.). 

Ve své podstatě jde o to, že rám pro uložení pohonného ústrojí je navařen na karoserii 

původní sériové stavby. Stejný princip konstrukce je použit i v zadní části vozu, 

za kabinou řidiče. Nosné rámy slouží také k uchycení kompozitních dílů karoserie 

závodního vozu. Tímto řešením se dá dosáhnout lepší tuhosti karoserie a tím větší 

odolnosti vůči deformacím např. při kolizi, nebo pro lepší jízdní vlastnosti, kdy dochází 

ke snížení hmotnosti závodního vozu. V kabině řidiče je podle platných bezpečnostních 

předpisů FIA předepsán ochranný rám. Rámy mohou být použity tak, 

že jsou asymetrické vzhledem k podélné ose vozu, protože v kabině řidiče se nachází 

pouze řidič sám. U závodních speciálů Le Mans s e používá monokok, který je zobrazen 

v příloze C – Obr. 3. U kategorie vozidel DTM se používají místo ochranných rámu 
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monokoky z karbonových materiálů (viz. Příloha C – Obr. 4.). U zmiňovaného typu 

závodu hrozí riziko kolize při předjížděcím manévru stejně jako u závodů formule. 

U tohoto vozu se, podobně jako u formule, nacházejí největší deformační zóny v přední 

části závodního vozu, tzn. v motorovém prostoru kvůli ochraně zdraví řidiče. 

Další deformační zóny se nacházejí i vzadu. U vozidel je tak vnitřním ochranným 

rámem zvýšena tuhost původní sériové karoserie kabiny vozu, pro větší bezpečnost 

řidiče. Jde především o to, že se nemohou jiné části vozu deformovat či dokonce uvolnit 

při havárii. Například při nárazu se mohou zničit zavěšení kol, ale je maximálně 

zachován rám karoserie, ovšem při rotaci vozu okolo podélné osy je nutná vyšší tuhost 

karoserie pro ochranu řidiče. Karoserie může být buďto sériová samonosná 

nebo příhradová s kompozitními částmi karoserie.  

3.1.3 Okruhové tahače 

Okruhové kamiony jsou další kategorii vozů, která se objevuje na závodních 

okruzích. „Jedná se o závodní verze silničních tahačů, jejichž tvar odpovídá tvarům 

cestovního tahače homologovaného pro provoz na pozemních komunikacích 

pro přepravu zboží o minimální tonáži 18 tun celkové hmotnosti vozidla.“ [1] 

Závodní okruhy jsou konstruované podle norem a předpisů pro tento typ závodních 

vozidel. Opět jsou zde únikové zóny a bezpečnostní bariéry. Závodní okruhové tahače 

dosahují maximální rychlosti 160 [km·h
-1

], která je omezena technickými předpisy FIA. 

U tohoto typu závodů hrozí velké riziko kolize při kontaktu závodních kamionů 

při předjížděcích manévrech. Největší deformační zóny jsou v přední části vozidla, 

kde je umístěn motor a v zadní části za kabinou vozu. Tyto části vozu jsou často 

zpevněny příčnými vzpěrami mezi zavěšením kol či zesílením nosného rámu. 

U závodních tahačů dochází málokdy k velmi vážným nehodám, protože jsou velké, 

těžké (i když maximálně odlehčené) a mají těžiště co možná nejníž. Vzhledem k faktu, 

že jsou zde spíše menší kolize, je možné konstruovat ochranný rám asymetricky, ovšem 

doporučuje se symetrická konstrukce s příčnými vzpěrami. Tato konstrukce 

je vhodnější, i když je těžší než asymetrická, protože lépe chrání řidiče při rotaci 

závodního kamionu „přes střechu“. Dále konstrukce výrazně zlepšuje tuhost karoserie, 

tedy kabiny vozu a tím i lépe odolává deformacím při bočním nebo čelním kontaktu 

závodních kamionů, nebo při kontaktu kamionu s bariérou. Možná konstrukce 

ochranného rámu je zobrazena v příloze C – Obr. 5 a Obr. 6.  
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3.1.4 Závody do vrchu 

Zřejmě nejvíce nebezpečnou kategorií okruhových vozidel jsou závody 

do vrchu. Závody se konají na tratích, které splňují parametry danými předpisy pro tyto 

závody. Nejedná se o okruhové závody, ale o závody na pozemních komunikacích, 

které jsou ohraničeny převážně svodidly. Odstavné zóny se nacházejí v místě 

křižovatek, v době závodu, závodní tratě a pozemní komunikace. Závodní trať vede 

často mezi stromy a v městské zástavbě. Závodí zde různé kategorie závodních vozidel, 

od osobních automobilů upravených pro tyto závody, přes kategorii cestovních vozů, 

až po vozy formule 3000 a závodní speciály jakými jsou například Osella 

(viz. Příloha C – Obr. 7 a Obr. 8). Konstrukce ochranných rámů se liší podle typu vozu. 

Jsou konstruovány s ohledem na rizika a bezpečnost jezdce. Hrozí zde například velké 

riziko nárazu do svodidel a odmrštění do protějších svodidel. Obecně zde je největší 

riziko čelního nárazu, zejména při jízdní chybě řidiče hrozí smyk a vyjetí vozu 

do zalesněné nebo obydlené oblasti v místech, kde nejsou instalovány svodidla. 

U osobních vozidel, která jsou použita na těchto závodech, je použita stejná 

nebo podobná koncepce bezpečnostního rámu jako u cestovních vozů. 

Vozy jsou tvořeny skeletem karoserie sériového vozu, který je maximálně odlehčen. 

Bezpečnostní rám je tvořen podobně jako u cestovních vozů, je možné použít i 

asymetrický rám, z toho důvodu, že v kabině vozu se při závodní jízdě nachází pouze 

řidič. U vozů Osella je konstrukce rámu provedena jako hlavní oblouk, 

který je za sedadlem řidiče s příčnou vzpěrou a je přivařen na rámovou konstrukci vozu. 

Výška oblouku je volena tak, aby vznikla bezpečnostní mezera mezi spojnicí nejvyššího 

bodu oblouku a nejbližším dotykem karoserie s vozovkou při poloze vozu „na zádech.“ 

Karoserie je tvořena z kompozitních materiálů. U vozů formule je karoserie 

konstruována stejně jako u okruhových formulí. Ve své podstatě se jedná o okruhové 

formule, které už nejsou schopny takových výkonů, jakých se dosahuje na okruzích, 

ale po úpravách jsou vhodné i na tento druh závodů.  
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3.2 Off – road vozy 

Zde patří závodní vozy, které závodí na nezpevněných cestách, ojediněle 

i na zpevněných cestách, podle kategorie závodu. Dále vozy závodí ve volném terénu 

nebo na kombinaci předchozích. Například jsou to vozy SUPER 2000 RALLY, 

vozy rallykrosu, vozy autokrosu, terénní vozy, sériové terénní vozy (skupina T2 ), 

upravené terénní vozy ( skupina T1 ) a terénní kamiony (skupina T4 ).[5] 

3.2.1 Dakar 

Rally Dakar je velmi specifickým závodem. Závodí zde motocykly, čtyřkolky, 

terénní osobní vozy a terénní kamiony. Zaměříme se zde především na off - road 

kamiony.  

Tento závod je nejvíce náročný v tom, že závodní vozidla se pohybují ve volném 

terénu, převážně v poušti. Poušť může být kamenitá, nebo písčitá. Každý povrch má svá 

specifická rizika. Na kamenité nezpevněné poušti hrozí čelní kolize s kamenivem 

nebo podobnou překážkou. Na písčité poušti hrozí největší riziko v převrácení vozidla 

na střechu kabiny a následná rotace okolo vlastní podélné osy. Tyto terénní kamiony 

jsou povinně osazeny bezpečnostními rámy uvnitř kabiny i v prostoru za kabinou. 

V kabině jsou podle předpisů doporučeny i příčné tyče navařeny v bezpečnostní 

konstrukci. Je doporučeno přivařit bezpečnostní rám ke karoserii vozu na více možných 

místech, např. ke sloupkům čelního skla a dveří. Je vhodné volit rámy se dvěma 

diagonálními vzpěrami v každém vzniklém poli ochranného rámu. Příklad ochranného 

rámu pro závodní speciál VW Touareg je zobrazen v příloze C – Obr. 9. Tedy mezi 

levým a pravým hlavním obloukem v části nad hlavou řidiče a v části za sedadly řidiče 

a posádky. Použití vnější ochranné konstrukce je možné, při dodržení těchto podmínek:  

a) Žádná část konstrukce směrem vpřed nesmí přesahovat půdorys základního vozu. 

b) Žádná část vnější konstrukce nesmí přesahovat boky a horní okraje nosné karoserie 

základního vozu. 

c) Žádná část vnější konstrukce nesmí být umístěna více než 0,50 m za karoserii kabiny. 

[5] 
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Další částí vozu je „nosná“ karoserie. Jde o zadní část vozu určenou pro převoz 

zboží. Tato část musí být zesílena vnitřním obloukem a kotevními vzpěrami,  

které jsou přivařeny v podlaze zadní části vozu. Tím dosáhneme zpevnění zadní částí 

vozu. 

3.2.2 Autokros a Rallykros 

Uvedené kategorie závodů jsou specifické tím, že v autokrosu jde o závod 

na nezpevněném povrchu, většinou 6-ti závodních vozidel, oproti tomu v rallykrosu 

je část závodního okruhu se zpevněným povrchem. Závodní vozidla mohou být buďto 

speciálně vytvořená pro tyto závody, jako jsou buginy, nebo cestovní vozy upravené 

pro rally.  

Buginy jsou tvořeny trubkovým rámem, který je samonosný a nahrazuje klasickou 

karoserii (viz. Příloha C – Obr. 10 a Obr. 11.). Rám je zároveň ochranným rámem 

jezdce. Na tento rám je uchyceno zavěšení kol, pohonné ústrojí i plastové prvky 

karoserie, které slouží ke zlepšení aerodynamiky vozu.  

U cestovních vozů pro závody autokrosu a rallykrosu jsou povinně instalovány, 

podle předpisů FIA, vnitřní ochranné rámy. Rámy je možné konstruovat asymetricky 

vzhledem k podélné ose vozidla, protože v době závodu se v kabině nachází pouze 

řidič. Hrozí zde velké riziko kolize s ostatními soutěžními vozy, při předjížděcích 

manévrech. Používaná konstrukce ochranného rámu je zobrazena v příloze C – Obr. 12. 

Závodní okruh je členitý a může tedy dojít k přetočení vozidla kolem podélné osy, 

tzv. „přes střechu.“ Je tedy vhodné použít konstrukci takovou, aby dostatečně ochránila 

řidiče, který sedí uvnitř. Konstrukci je vhodné opatřit příčnou vzpěrou mezi zadními 

uchyceními tlumičů. Další vzpěru je vhodné použít pro přední uchycení tlumičů. 

Tímto dojde ke zvýšení tuhosti karoserie a zlepšení jízdních vlastností závodního vozu. 

3.2.3 Rally 

Rally závod je velmi specifický svou náročností i členitostí povrchů, 

na kterých se koná. Od nezpevněných polních cest, přes šotolinové cesty, sníh, led 

až po zpevněný asfaltový povrch. Na každém povrchu hrozí jiná rizika. Závod 

se odehrává na rychlostních zkouškách. Rychlostní zkoušky jsou situovány 

na pozemních komunikacích, které jsou po čas konání závodu rally uzavřeny pro běžný 

provoz. Rychlostní zkoušky vedou v bytové zástavbě, přes úzké mosty, široké i úzké 
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cesty, po nezpevněných polních nebo lesních cestách, přes výrazné nerovnosti a říční 

brody.  

Závodní vozy dosahují na rychlostní zkoušce rychlosti okolo 150 [km·h
-1

]. 

Například vozy S2000 mají maximální rychlost přibližně 180 [km·h
-1

], vozy WRC 

dosahují maximální rychlosti 205 [km·h
-1

] a vozy Mitsubishi Lancer Evolution 

220 [km·h
-1

]. Dosahovaná rychlost záleží na povrchu a povětrnostních podmínkách 

při soutěži.  

Na zpevněném asfaltovém povrchu je adheze maximální a je možné dosahovat 

velkých rychlostí. Naopak na nezpevněných površích projíždí soutěžní vozy ve velké 

většině zatáčky řízeným smykem z důvodu velkého výkonu a nízké adhezi pneumatik. 

Hrozí zde tedy riziko čelního nárazu například do stromu stojícího u tratě rychlostní 

zkoušky. Pro tyto případy je vůz opatřen deformačními zónami, stejně jako vůz sériové 

výroby. Jedná se především o přední deformační zónu, kde je umístěn motor a zavěšení 

předních polonáprav. Zónu je vhodné opatřit vzpěrami vedoucími z kabiny vozu 

z hlavního oblouku ke kotevnímu bodu uchycení tlumiče. Takto zavěšení tlumičů lépe 

odolá čelnímu nárazu vozidla. Pro vnitřní část ochranného rámu je vhodné použít hlavní 

oblouk, který je ukotven v místech nohou řidiče a maximálně kopíruje karoserii vozu. 

Oblouk je uchycen na svém druhém kotevním místě, který se nachází za sedadlem 

řidiče. Je vhodné použít vzpěru, která je vedena od zaoblení sloupku řízení 

ke kotevnímu bodu oblouku. Používané ochranné konstrukce jsou zobrazeny 

v příloze C – Obr. 13 až Obr. 15. Dále je povinné zvolit konstrukční řešení 

pro vyztužení prostoru dveří. Ve velké většině se používají diagonální vzpěry, 

sahající maximálně do 1/2 výšky dveří.  

Rám je uchycen vzpěrou k zadnímu uchycení tlumičů, za kotevní bod v místě 

kde se oblouk ohýbá od střechy vozu a směřuje za sedadly ke kotevnímu bodu. 

Tímto způsobem je rám maximálně vyztužen v podélném směru. Vzhledem 

ke skutečnosti, že v závodu rally je posádka dvoučlenná – řidič a navigátor – musí být 

rám konstruovaný symetricky kolem podélné osy vozu. Jelikož je tu velké riziko 

bočního nárazu vozu, nebo případné rotace vozu kolem podélné osy, je nutné vůz 

zpevnit i pro příčný směr nárazu. Je vhodné umístit vzpěru mezi přední kotevní body 

tlumičů, která zvýší tuhost a odolnost přední deformační zóny. Totéž je vhodné provést 

i u zadních tlumičů. Zde může vzpěra sloužit jako kotevní bod pro bezpečnostní pásy. 

Dle předpisů FIA je nutné instalovat dvě křížící se diagonální vzpěry do pole 
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bezpečnostního rámu za posádkou vozidla. Ve své podstatě se vytvoří žebro v karoserii, 

které ji celou zpevní a zvýší její tuhost. Je vhodné, ale ne povinné, použít diagonální 

vzpěry do pole ochranného rámu vzniklého nad hlavami posádky. Tyto vzpěry se často 

používají, protože kladně ovlivňují tuhost střechy karoserie vozu a chrání tak lépe 

posádku vozidla při vážné nehodě.  

Od roku 2010 je pro vozy WRC a S2000 povinné použití ochranné pěny 

na ochranu před bočním nárazem. Spolu s ochrannou pěnou je povinná instalace 

polykarbonátových skel, která jsou demontovatelná bez nářadí. Vyztužením dveří dojde 

k dalšímu zpevnění karoserie a tím k větší ochraně posádky při bočním nárazu. [7] 
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4 Materiály používané pro konstrukci ochranných rámů 

Materiál ochranného rámu je důležitý z hlediska pružných i trvalých deformací 

rámu. Velikost deformací je možné ovlivnit uspořádáním ochranného rámu a výběrem 

materiálu, ze kterého je tvořen. Nejdůležitější hodnoty materiálu jsou svařitelnost, 

tažnost, mez pružnosti (mez elasticity), mez kluzu a mez pevnosti materiálu. 

4.1 Minimální požadavky 

Minimální požadavky na materiál ochranné konstrukce se řídí technickými předpisy 

FIA. Je možné použít nízkolegovanou uhlíkovou ocel bezešvou taženou 

za studena, která obsahuje maximálně 0,3[%] uhlíku (C). Pro nelegovanou ocel musí 

být maximální obsah manganu (Mn) do 1[%], pro ostatní příměsné prvky do 0,5[%]. 

Minimální pevnost v tahu 350 [MPa]. [5] 

4.2 Ocel 11 343 

Jde o neušlechtilou konstrukční ocel. Je vhodná na součásti strojů a konstrukcí 

menších tlouštěk, staticky namáhané tavné svařování případně i slabě dynamicky. 

Vhodná na menší výlisky jako žaluzie, pravítka, přídržky, nábytkové a stavební kování, 

přezky apod. Různé svařované a tvářené součásti, držáky, svorníky, čepy, rukojeti, 

třmeny, rozpěrky, vložky apod. Trubky vhodné pro všeobecné účely. Ocel je vhodná 

ke svařování. Chemické složení je uvedeno v tabulce 2 a v tabulce 3 jsou uvedeny 

mechanické vlastnosti materiálu. [8] 

Tabulka 2 – Chemické složení [9] 

C [%] S [%] P [%] N [%] 

max. 0,16 max. 0,045 0,045 max 0,007 

 

Tabulka 3 – Meze namáhání materiálu [9] 

Mez pružnosti Re [MPa] 185 – 195 

Mez pevnosti Rm[MPa] 310 – 440  

Youngův modul pružnosti v tahu [GPa] 206 

Tažnost A10 [%] 29 – 30  
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4.3 Ocel 11 523 

Nelegovaná konstrukční jemnozrnná jakostní ocel, která je vhodná ke svařování. 

Používaná na svařované konstrukce z dutých profilů a součásti strojů, jízdních kol, 

motocyklů a automobilů. Vhodná pro mostní a jiné svařované konstrukce a pro ohýbané 

profily. Možno použít na součásti tepelných energetických zařízení a součásti tlakových 

nádob vyrobených z tyčí. Chemické složení je uvedeno v tabulce 4, 

v tabulce 5 jsou uvedeny mechanické vlastnosti materiálu. [8] 

Tabulka 4 – Chemické složení [10] 

C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] N [%] 

0,2 1,6 0,55 0,04 0,04 0,009 

 

Tabulka 5 – Meze namáhání materiálu [10] 

Mez pružnosti Re [MPa] 335 – 345  

Mez pevnosti Rm[MPa] 490 – 630  

Youngův modul pružnosti v tahu [GPa] 206 

Tažnost [%] 21 – 22  

 

4.4 Ocel 15 320 

Ocel Cr-Mo-V je nízkolegovaná, s bainitickou strukturou, je vhodná pro vyšší 

teploty a je žáropevná. Vhodná pro velké výkovky. Ocel je dobře obrobitelná 

a tvářitelná, odolná proti korozi v prostředí: vodíku za vysokého tlaku do teploty 

cca 320 [°C] a vodní páry do teploty cca 600 [°C]. Nejvíce používaná na spojovací 

součásti energetických a chemických zařízení, hřídele a kotouče oběžných kol 

kompresorů, rotory parních turbín. Svařitelnost zaručená podmíněná (nutný předehřev 

na teplotu 350 - 400 [°C]). Chemické složení je uvedeno v tabulce 6, 

v tabulce 7 jsou uvedeny mechanické vlastnosti materiálu. [8] 

Tabulka 6 – Chemické složení [11] 

C [%] Mn [%] Si [%] Cr [%] Mo [%] V [%] P [%] S [%] 

0,2 - 0,28 0,5 - 0,8 0,17- 0,37 1,1 - 1,4 0,55- 0,75 0,15- 0,3 0,035 0,035 

 

Tabulka 7 – Meze namáhání materiálu [11] 

Mez pružnosti Re [MPa] 590 

Mez pevnosti Rm[MPa] 780 – 930 

Youngův modul pružnosti v tahu [GPa] 206 

Tažnost A5 [%] 15 
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4.5 Ocel 15 330 

Ocel Cr-Mo-V vhodná k zušlechťování a nitridování. Použití pro velké výkovky 

a pro vyšší teploty. Je dobře tvárná za tepla, dobře obrobitelná ve stavu žíhaném 

na měkko i zušlechtěném. Vhodná pro nitridované součásti strojů, u kterých se žádá 

velká povrchová tvrdost při dobré houževnatosti, např. vačkové hřídele, zalomené 

hřídele leteckých motorů, spojovací součásti energetických zařízení. Optimální průměr 

zušlechtění je přibližně 100 [mm]. Svařitelnost obtížná. Chemické složení je uvedeno 

v tabulce 8 a v tabulce 9 jsou uvedeny mechanické vlastnosti materiálu. [8] 

Tabulka 8 – Chemické složení [12] 

C [%] Mn [%] Si [%] Cr [%] Mo [%] V [%] P [%] S [%] 

0,24-0,34 0,4-0,8 0,17-0,37 2,3-2,7 0,2-0,3 0,15-0,3 0,035 0,035 

 

Tabulka 9 – Meze namáhání materiálu [12] 

Mez pružnosti Re [MPa] 834 

Mez pevnosti Rm[MPa] 981 – 1177 

Youngův modul pružnosti v tahu [GPa] 199 

Tažnost A5 [%] 12 

 

4.6 Ocel 15CrMoV6 

Jedná se legovanou, ušlechtilou ocel. Vhodná k použití na tlakové nádoby 

a na použití při vyšších teplotách do teploty použití 400 [°C], bezešvé trubky a tyče 

válcované za tepla, pro výkovky tlakových nádob a zařízení. Ocel je vhodná 

ke svařování. Chemické složení je uvedeno v tabulce 10 a tabulce 11 jsou uvedeny 

mechanické vlastnosti materiálu. [8] 

Tabulka 10 – Chemické složení [13] 

C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] Cr [%] Mo [%] V [%] 

0,12-0,18 0,8-1,1 0,2 0,02 0,015 1,25-1,5 0,8-1,00 0,2-0,3 

 

Tabulka 11 – Meze namáhání materiálu [13] 

Mez pružnosti Re [MPa] více než 930 

Mez pevnosti Rm[MPa] 1080 – 1280 

Youngův modul pružnosti v tahu [GPa] 206 

Tažnost A5 [%] 10 
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5 Zástavbová studie pro vybrané vozidlo 

Pro zástavbu vnitřního ochranného rámu jsem si zvolil vůz VW Golf IV, 1.4, 16V, 

r. 1998. Vůz bude sloužit k závodění v kategorii rally. Bude tedy osazen dvoučlennou 

posádkou a musí splňovat technické předpisy FIA. Vnější rozměry karoserie byly 

odečteny z technického průkazu automobilu. Karoserie byla obkreslena ze schématu 

katalogu prodejce VW (viz. Příloha D). Poté jsem obrys karoserie v programu 

AutoCAD přizpůsobil reálnému měřítku. Volím materiál polotovaru ochranné 

konstrukce 15CrMoV6. 

5.1 Programy použité pro modelování a vytvoření výkresu 

5.1.1 Creo Parametric 1.0 

Program Creo Parametric 1.0 je pokračováním programu ProEngineer Wildfire 4.0. 

Slouží k modelování součástí ve 3D prostoru, tvorbu výkresů, pro simulaci namáhání 

součástí a mnoho dalších analýz a úprav. Program ProEngineer je hojně využíván 

k modelování nejen v automobilovém průmyslu. V programu je možné vytvářet 

prakticky jakékoliv součásti. Nejvhodnější součásti jsou 3D modely, například ozubená 

kola, rámy, rotační součásti apod. Pro tvorbu plošných součástí jej můžeme také použít, 

ale vhodnější by bylo použít jiný program. Program je možné propojit s dalšími 

produkty firmy PTC. Program pracuje parametricky, tedy automaticky vytváří vazby 

a kótuje rozměry nákresů, vzhledem ke zvoleným referencím, což značně zjednodušuje 

a zrychluje práci. Creo Parametric skvěle pracuje s modely, podsestavami a sestavami. 

Například při změně rozměrů modelu v jeho základním souboru, se po regeneraci 

upraví následné závislé podsestavy a sestavy, tím odpadá složité překreslování 

nebo upravování dalších součástí. Tento příklad je ovšem otázkou dalšího studia 

programu a vhodnosti zvolení referencí a parametru programu. Samozřejmostí 

programu je tvorba výkresů, pohledů, řezů a dalších. Program jsem zvolil pro jeho 

jednoduchost, rychlost práce, příjemné uživatelské prostředí a intuitivní ovládání. 

Dalším důvodem byla výuka v tomto programu v 6. semestru bakalářského studia. 
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5.1.2 AutoCAD Mechanical 2011 

Program AutoCAD Mechanical slouží především k 2D kreslení. Jedná 

se o zřejmě nejznámější a nepoužívanější program ve strojírenské praxi obecně od firmy 

Autodesk. Jeho modifikace je možné vidět i v jiných odvětvích například 

ve stavebnictví, elektrotechnice (např. ArchiCAD). V programu je možné vytvářet 

i 3D modely na základě 2D výkresů, ovšem vyžaduje to zkušenosti konstruktéra 

a dlouholetou praxi. Program má jednoduché prostředí, intuitivní ovládání, české menu.  

AutoCAD jsem si zvolil z důvodu větších zkušeností s kreslením schémat a tvoření 

výkresů než v programu Creo Parametric. S AutoCADem mám zkušenosti 

již ze střední školy, tedy jsem schopen zpracovávat jak výrobní výkresy, tak sestavné 

výkresy. Výhodou programu je volnost prostoru a nástroje, které používá. Nevýhodou 

programu oproti programu Creo Parametric 1.0 je, že nevidíme okamžitě 3D model 

z nákresu, který jsme vytvořili. Je nutná prostorová představivost konstruktéra, 

který si dokáže danou součást představit na základě nákresu v programu.  

5.2 Základní zástavbové rozměry 

Rozměry jsem odměřil ručně na zvoleném autě prostřednictvím kovového 

svinovacího metru. Délka prostoru pro posádku byla změřena jako 2822 [mm], 

šířka v prostoru nohou posádky je 1350 [mm], v prostoru uchycení zadních tlumičů 

je šířka 1363 [mm]. Ve schématu na Obr. 5.1 je zobrazen návrh zástavby v půdorysu 

spolu s naměřenými rozměry. Podélná vzdálenost mezi kotevními body tlumičů 

automobilu je 2664 [mm]. Vzdálenost mezi uchycením předních tlumičů automobilu 

je 1032 [mm]. Vzdálenost mezi kotevními body zadního uchycení tlumičů 

je 1027 [mm]. 

 

Obr. 5.1 – Schéma vnitřního prostoru automobilu [autor] 
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5.3 Volba základní struktury 

Volím základní strukturu složenou z jednoho hlavního oblouku, dvou bočních 

půloblouků, jedné příčné vzpěry, dvou zadních vzpěr a ze šesti upevňovacích desek. 

Důraz kladu na hlavní oblouk, který je celistvý a není zeslabený přílišnými svary, 

nebo přerušeními. Navíc maximálně kopíruje vnitřní tvar karoserie v prostoru, 

kde se bude nacházet. Hlavní oblouk tvoří trubka o rozměru Ø50x3 [mm].  

Boční půloblouky jsou tvořeny z jednoho kusu ze stejných důvodů a vlastností 

jako hlavní oblouk. Oblouk je v horní části umístěn co nejblíže horního ohybu hlavního 

oblouku.  

Zadní vzpěry jsou umístěny na kotevních bodech uchycení zadních tlumičů. 

Ve své horní části, je vzpěra umístěna co nejblíže ohybu hlavního oblouku, 

nejlépe přímo proti místu kde je uchycen boční půloblouk. Zadní vzpěry 

slouží k zafixování polohy ochranného rámu a hlavního oblouku v karoserii vozidla.  

Příčná vzpěra bočních půloblouků je umístěna co nejblíže prvního ohybu oblouků. 

Slouží k vytvoření pole střechy a je jejímu zpevnění. Rozměr trubek bočních 

půloblouků, zadních výztuh hlavního oblouku a příčné vzpěry je Ø 38x2,6 [mm]. 

 

 

Obr. 5.2 – Základní struktura [autor] 
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5.4 Volba povinných vzpěr 

Mezi povinné vzpěry patří diagonální vzpěry hlavního oblouku, dveřní výztuhy, 

výztuhy střechy a zesílení úhlů a spojů. Tyto vzpěry přidávám k základní struktuře 

ochranného rámu svařováním. Přidané vzpěry jsou vyznačeny na obrázcích červeně. 

5.4.1 Diagonální vzpěra 

Volím povinné vzpěry hlavního oblouku dle 2.3. - d. Diagonální vzpěry zpevní 

hlavní oblouk a zvýší jeho tuhost. Za předpokladu havárie a následné rotace vozidla 

kolem podélné osy, dochází k nejlepšímu rozložení namáhání do těchto vzpěr 

a tím přenášení části namáhání na protilehlou stranu oblouku. Vzpěry jsou v horní části 

umístěny co nejblíže ohybu hlavního oblouku části u střechy. Ve spodní části 

jsou vzpěry umístěné opět co nejblíže ke spodní části, konktrétně 50 [mm] od ní. 

Rozměr trubek použitých na diagonální vzpěry je Ø 38x2,6 [mm]. 

 

 

Obr. 5.3 – Diagonální vzpěry hlavního oblouku [autor] 

 

5.4.2 Dveřní výztuhy 

Volím křížové dveřní výztuhy dle Obr. 2.4 - b. Technický předpis FIA doporučuje, 

aby u tohoto řešení výztuh, byla alespoň jedna větev celistvá. 

Mnou navrhované řešení obsahuje obě větve celistvé, které jsou ohnuté v patřičném 

úhlu. Konstrukce ve tvaru „X“ je zachovaná, to znamená, že levá část horní výztuhy leží 

na stejné přímce, jako pravá část dolní výztuhy. Výztuha se tedy bude chovat, 

jako by byla celistvá, ovšem s tou výhodou, že jsou zde obě výztuhy celistvé. 
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Takto jsem dosáhl maximálního možného využití vlastností materiálu a rozložení sil 

především při čelním nárazu. Nevýhodou může být vznik deformace průřezu ohýbané 

trubky, proto je nutné zvolit co největší poloměr ohýbání. Na dveřní výztuhy 

jsou použity trubky o rozměru Ø 38x2,6 [mm]. 

 

 

Obr. 5.4 – Dveřní výztuhy [autor] 

 

5.4.3 Výztuha střechy 

Volím vzpěry dle Obr. 2.5 - c. Zvolené řešení výztuh střechy nabízí maximální 

využití vlastností materiálu při čelním nárazu. Výztuhy zpevní celou konstrukci střechy, 

stejně jako další, které je možné použít dle Obr. 2.5. Oproti konstrukci na Obr. 2.5 – a; 

odpadá nutnost řešení, která výztuha bude celistvá nebo zda bude složená ze čtyř částí. 

V přední části konstrukce střechy jsou výztuhy přivařeny co nejblíže k bodu spojení 

mezi bočním půlobloukem a vzpěrou předních půloblouků. V zadní části jsou výztuhy 

umístěny co nejblíže k sobě a v ose symetrie hlavního oblouku. Jejich rozměr 

je Ø 38x2,6 [mm]. 
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Obr. 5.5 – Výztuhy střechy [autor] 

 

5.4.4 Zesílení úhlů a spojů 

Volím povinné zesílení úhlů a spojů takto. Zesílení diagonální vzpěr hlavního 

oblouku je provedeno pomocí dvojice trojúhelníkových plechů ohnutých do tvaru „U“, 

ve kterých jsou vyvrtány odlehčovací otvory. Tloušťka plechu jsou 2 [mm], materiál 

plechu je stejný jako materiál trubek – 15CrMoV6. Zesílení spoje je umístěno tak, 

aby zvětšovalo odpor proti stlačení hlavního oblouku a jeho diagonální vzpěr ve směru 

svislé osy.  

Zesílení výztuh dveří je provedeno podobně jako u diagonál hlavního oblouku. 

Tloušťka použitého plechu je 4 [mm]. Na rozdíl od zesílení spoje diagonálních vzpěr 

u hlavního oblouku nejsou zde vyvrtány odlehčovací otvory. Funkce zesílení uhlů 

a spojů spočívá ve spojení horní a dolní větve ohnutých výztuh dveří a tím k jejich 

pevnému spojení. Zesílení daného místa má za následek zpevnění celé dveřní výztuhy.  

Posledním zvoleným zesílením, je zesílení spoje hlavního oblouku s bočním 

půlobloukem. Je realizováno trubkou o rozměrech Ø38x2,6 [mm]. Výztuha snižuje 

deformaci rámu a střechy závodního vozu ve svislém směru a tím chrání posádku. 

Při svislém zatížení střešního pole rámu dochází k rozkládání svislých sil mezi 

tuto výztuhu a výztuhu předního sloupku čelního skla. Její délka je volena s ohledem 

na umístění ochranného rámu vzhledem k otvoru dveří v karoserii vozu dle Obr. 2.9. 
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Obr. 5.6 – Zesílení úhlů a spojů [autor] 

 

5.5 Volba volitelných vzpěr 

5.5.1 Přední vzpěra bočních půloblouků 

Přední vzpěra bočních půloblouků je umístěna mezi druhým ohybem půloblouků. 

Vzpěra je umístěna ve výšce palubové desky vozidla, která ji zakrývá. Vzpěra slouží 

podobně jako hlavní oblouk - vytváří „žebro“. Vzpěra je z trubky 

o rozměru Ø38x2,6 [mm].  

5.5.2 Výztuha sloupku čelního skla 

Tato výztuha zpevňuje konstrukci ochranného rámu, ale především vyztuží boční 

půloblouk a dveřní výztuhy ve svislé ose. Výztuha slouží k lepšímu rozložení namáhání 

hlavního oblouku při havárii, např. při rotaci vozidla kolem podélné osy. 

Dále tak zabraňuje větší deformaci střechy, než kdyby tam tato vzpěra nebyla umístěna. 

Při čelním nárazu zpevňuje přední část bočního půloblouku a snižuje tak deformaci 

přední části rámu, čímž chrání posádku vozidla v oblasti dolních končetin. Výztuhy jsou 

z trubek rozměru Ø38x2,6 [mm]. 
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Obr. 5.7 – Výztuha sloupku čelního skla [autor] 

 

5.5.3 Vzpěra předního zavěšení tlumičů 

Dalšími vzpěrami, které volím, jsou vzpěry ve tvaru „P“ předního zavěšení tlumičů. 

Jsou složeny ze dvou trubek. Horní vzpěra je navařena téměř vodorovně 

ke svislé části bočního půloblouku. Spodní vzpěra je navařena v polovině svislé části 

bočního půloblouku. Druhé konce vzpěr jsou připevněny ke kotevním deskám 

a jejich osy se scházejí v jednom bodě. Rozměr použitých trubek je Ø38x2,6 [mm]. 

5.5.4 Vzpěra předních tlumičů 

Volím vzpěru mezi předními kotevními body. Vzpěra je mírně ohnutá 

ze zástavbových důvodů a vede těsně za motorem. Bude nutné odstranit některé části 

karoserie, které mohou zasahovat do prostoru plánované vzpěry. Takto umístěná vzpěra 

kladně přispívá ke zvětšení tuhosti karoserie. Vzpěra může zachycovat pohyb motoru 

při čelním nárazu ve směru k posádce vozu. Dále zachycuje vzájemný pohyb kotevních 

bodů zavěšení tlumičů, ať už je to v podélné nebo příčné rovině vozidla. Rozměr trubky 

použité pro tuto vzpěru je Ø38x2,6 [mm]. 
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Obr. 5.8 – Schéma umístění vzpěry předních tlumičů [autor] 

 

5.5.5 Vzpěra zadních tlumičů 

Volím vzpěru zadních tlumičů, která je umístěna mezi kotevními body zadních 

tlumičů. Ta zachycuje stejně jako přední vzpěra tlumičů pohyb kotevních bodů tlumičů 

vůči sobě. Vzpěru je vhodné využít k upevnění bezpečnostních pásů. Vzpěra vhodně 

zvyšuje tuhost rámu a karoserie při bočním nárazu. Rozměr použité trubky 

jsou Ø38x2,6 [mm]. 

5.5.6 Vzpěry zadního pole rámu 

Volím vzpěry zadního pole ochranného rámu. S ohledem ke konstrukčnímu řešení 

střešních výztuh jsme povinni použít výztuhy dle Obr. 2.7 - g. Vzpěry 

ve své přední části jsou přivařeny k ose symetrie hlavního oblouku, stejně jako u výztuh 

střechy. Tato kombinace výztuh střechy a zadních výztuh symetricky rozkládá 

namáhání vzniklé například při čelním nárazu. Ve své spodní části jsou vzpěry umístěny 

na kotevní desku zadního zavěšení. Rozměr trubek použitých na vzpěry 

je Ø38x2,6 [mm]. 

 

Obr. 5.9 – Volitelné vzpěry [autor] 
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5.6 Kontrola minimální konfigurace 

Minimální konfigurace pro soutěže se spolujezdcem a pro vozy homologované 

od 1.1.2006 musí být podle Obr. 2.8 - c. Základní struktura musí být doplněna 

o diagonální vzpěry hlavního oblouku, dveřní výztuhy, výztuhy střechy a o výztuhy 

sloupku čelního skla. Nnou zvolená konstrukce tento požadavek splňuje. 

 

Obr. 5.10 – Minimální konfigurace [autor] 

 

5.7 Volba umístění ochranné klece 

Umístění ochranné konstrukce musí být mezi body ukotvení zavěšení přední 

a zadní nápravy. V čelním pohledu musí být klec v ploše vymezené dle Obr. 2.9 - a. 

Nnou navržená ochranná konstrukce tomuto požadavku vyhovuje. 

 

 

Obr. 5.11 – Schéma umístění ochranné konstrukce – čelní pohled [autor] 
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V bočním pohledu musí být zachován prostor pro nástup posádky 

podle Obr. 2.9 - b. Důležité je umístění hlavního oblouku, od kterého se především 

odvíjejí rozměry vzniklé v prostoru dveří. Hlavní oblouk je umístěn v zadní části vozu 

tak, aby byly dodrženy rozměry dle schématu.   

 

 

Obr. 5.12 – Umístění ochranné konstrukce – boční pohled [autor] 

 

5.8 Volba upevnění ochranné klece 

Upevnění ochranné klece, jak již bylo uvedeno dříve, vychází z jejího umístění 

ve vozidle. Navrhovaná konstrukce má osm kotevních bodů. Čtyři kotevní body jsou 

na kotevních bodech zavěšení tlumičů náprav. Dalšími čtyřmi body jsou dva konce 

hlavního oblouku a dva konce bočních půloblouků. Pro vlastní upevnění ochranného 

rámu ke karoserii vozidla a pro spojení trubek volíme svařování. 

 

 

Obr. 5.13 – Upevňovací body ochranné klece [autor] 
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5.8.1 Svařování 

Svařování je technologie, která vytváří nerozebíratelná spojení součástí, 

za pomoci přídavného tavného materiálu a natavením spojovaných součástí. 

Takto vzniklá tavná lázeň po zchladnutí vytvoří kýžený spoj - svar. Svařovat ochranné 

konstrukce lze pomocí tavné obalované elektrody nebo svařováním v ochranné 

atmosféře přídavného plynu MIG/MAG. Metoda MIG představuje svařování 

v ochranné atmosféře inertního plynu, který se nepodílí na vlastnostech vzniklé svarové 

lázně a svaru. U metody MAG se přidaný plyn podílí na chemickém složení vzniklé 

svarové lázně a ovlivňuje tak kvalitu svaru.  

Dalším zástupcem je svařování netavnou elektrodou – TIG/WIG. Uvedená 

technologie svařování opět používá přídavný plyn, který zlepšuje kvalitu svaru, 

ale nemění vlastnosti přídavného materiálu nebo vznikající svarové lázně. Pro svařování 

platí, že přídavný materiál musí mít co nejvíce podobné mechanické vlastnosti 

a chemické složení, jako spojované materiály. [14] 

Na základě zjišťování informací o vhodnosti použití technologie svařování volím 

metodu TIG – stejnosměrný proud, protože je vhodná pro svařování vysokopevnostních 

ocelí. 

5.8.2 Svařování TIG/WIG 

Jak již bylo uvedeno výše, svařování probíhá pomocí hořícího oblouku 

mezi netavící se elektrodou a základním materiálem. Ochranu elektrody a tavné lázně 

zabezpečuje inertní plyn o velmi vysoké čistotě, řádově 99,995[%]. Jako přídavný plyn 

se používá helium, argon nebo jejich směsi. Přídavný materiál je možné dodávat ručně 

ve formě drátu, nebo u automatického svařování s podavačem drátu, kde rychlost 

podávání materiálu závisí na rychlosti postupu svařování. Svařování lze realizovat 

střídavým proudem pro hořčík, hliník a jeho slitiny, nebo stejnosměrným proudem 

pro měď, nikl, titan, zirkon, molybden, středně a vysoce legovanou ocel apod. 

Pro svařování nízkolegovaných ocelí, se metoda TIG/WIG téměř nepoužívá, protože 

hrozí nebezpečí vzniku pórů ve svaru a z ekonomického hlediska. Technologie 

je vhodná pro obtížně svařitelné materiály. [14] 

Princip svařování je uveden na Obr. 5.14.  
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Obr. 5.14 – Schéma svařování TIG/WIG [15] 

 

Zřejmě největší výhodu technologie svařování TIG/WIG je možnost kontroly 

nad svarovou lázní. Nedochází zde, na rozdíl od jiných technologií svařování, 

k neustálému přísunu přídavného materiálu do lázně. Svářeč tak může ovlivňovat 

svarovou lázeň a tím tedy i vlastnosti svaru. Další výhodou je, že je možné svařovat 

zcela bez přídavného materiálu. Tato výhoda je z metalurgického hlediska nejlepší, 

protože svarová lázeň má totožné složení se spojovanými materiály. Nedochází 

tak k přimísení jiných prvků do svarového kovu. V některých případech je možné 

použít i úlomek nebo odstřižek ze základního materiálu. Mezi výhody můžeme zahrnout 

i vysokou teplotu svařovacího oblouku. Z toho vyplývá možnost svařovat 

vysokopevnostní materiály, jak bylo uvedeno výše. Zároveň je tepelně ovlivněná oblast 

co nejužší a je i možné dosáhnout velké hloubky zavaření. Je možné regulovat přísun 

tepla do svaru. Hořící oblouk je možné v určitých případech tvarovat – ohýbat, zužovat 

nebo rozšiřovat, zkracovat nebo dokonce prodlužovat) a tím dosahovat různých 

tepelných účinků na svařovaný materiál. Dobrá polohovatelnost a svařování v různých 

polohách je také výhodou. Metodou TIG je možné svařovat i velmi tenké materiály, 

protože je možné používat velmi malé svařovací proudy. [15] 
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Obr. 5.15 – Svary metodou TIG/WIG [15] 

 

Nevýhody svařování TIG/WIG je náročnost na svařovací zařízení, zejména 

u střídavého svařovacího proudu. Svařovací agregáty jsou komplikovanější a dražší, 

než svařovací agregáty pro jiné technologie svařování. Svařovací agregáty mají velký 

počet regulačních prvků a jsou velmi složité a tedy i velmi drahé. Zásadní nevýhodou 

je malá produktivita této technologie vzhledem k ostatním technologiím. Svařování 

probíhá většinou ručně a to je náročné jak na čas, tak na kvalitu svaru. Ovšem pro moji 

kusovou výrobu není tato nevýhoda nijak zásadní. Mezi další nevýhody svařování patří 

tepelné ovlivnění místa svaru a jeho okolí, tepelné namáhání spojovaných součástí, 

změna chemického složení v místě tavné lázně, změna krystalické struktury 

a tím i možná změna mechanických vlastností v místě svaru a jeho okolí. Při zkouškách 

svarů by měl svar vydržet stejné, ne – li větší namáhání než svařené součásti. 

Tyto mechanické vlastnosti mohou být narušeny chybami, které mohou vzniknout 

během svařování nedostatečným provařením, bublinkami ve svaru, prasklinkami apod.  

Chyby mohou vzniknout nedostatečnými zkušenostmi svářeče nebo nevhodně zvolenou 

technologií. [15] 
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Obr. 5.16 – Svary metodou TIG/WIG [15] 

5.8.3 Volba přídavného materiálu 

Volíme přídavný materiál OK Tigrod 410 NiMo. Chemické vlastnosti 

a mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 12 a 13. 

Tabulka 12 – Chemické složení přídavného materiálu [16] 

C [%] Mn [%] Si [%] Cr [%] Mo [%] Cu [%] Ni [%] 

0,05 0,7 0,4 12,3 0,7 0,3 4,5 

 

Tabulka 13 – Meze namáhání přídavného materiálu [16] 

Mez pevnosti Rm[MPa] 800 

Tažnost A5 [%] 17 

 

5.8.4 Volba velikosti svarů 

 Z důvodu nižších mezí namáhání, než je materiál polotovaru, navrhuji přibližně 

dvojnásobně větší výšku profilu svaru než je tloušťka materiálu  

– tedy a = 4 [mm]. 

5.8.5 Upevnění konstrukce 

Upevnění ochranné konstrukce je provedeno pomocí kotevních desek. Desky jsou 

tloušťky 4 [mm]. Volím materiál kotevních desek ocel 15CrMoV6. Kotevní desky 

předních a zadních bodů uchycení zavěšení náprav tlumičů jsou podobné konstrukce. 

Přední kotevní desky jsou zobrazeny na Obr. 5.17.  
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Obr. 5.17 – Kotevní desky předního zavěšení [autor] 

 

Kotevní desky předního zavěšení budou přivařeny na výztužné desky. Výstužné 

desky mají stejný tvar, ale menší rozměry a jsou navařeny na karoserii v místech 

označených červeně na Obr. 5.18. Vyztužení kotevních bodů je nutné pro lepší 

rozkládání namáhání při zatížení rámu mezi koncové body rámu a karoserii. 

K takto vyztuženému kotevnímu bodu je možné přivařit kotevní desky ochranného 

rámu. Tvar kotevních desek a výztužných desek kopíruje tvar karoserie v místě, 

kde budou desky přivařeny. 

 

 

Obr. 5.18 – Umístění kotevních desek [autor] 

 

Zadní kotevní desky jsou zobrazeny na Obr. 5.19. Na rozdíl od kotevních desek 

předního zavěšení jsou tyto kotevní desky „uzavřeny“ z horní strany. Takto je vytvořena 

plocha pro přivaření zadních vzpěr hlavního oblouku, výztuh zadních vzpěr a vzpěra 

zadního zavěšení. Kotevní desky jsou opět přivařeny k výstužným deskám. Výstužné 

desky se budou nacházet v prostoru kotevních bodů. Jejich tvar je obdobný 

jako u výstužných desek použitých u předního zavěšení. 
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Obr. 5.19 – Kotevní desky zadního zavěšení [autor] 

 

Dalšími použitými kotevními deskami jsou desky umístěné na koncích hlavního 

oblouku a bočních půloblouků. Plocha kotevních desek musí být větší než 120 [cm
2
]. 

Použitá kotevní deska má plochu přibližně 156 [cm
2
]. Kotevní desky 

jsou opět přivařeny k výstužným deskám. Ty jsou přivařeny ke skeletu karoserie. 

Všechny kotevní desky a výstužné desky jsou tloušťky 4 [mm].  

 

 

Obr. 5.20 – Kotevní deska konců hlavního oblouku a bočních půloblouků [autor] 
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5.9 Volba upevnění pásů 

Volím upevnění bezpečnostních pásů na vzpěru zadních bodů uchycení zavěšení 

tlumičů (Obr. 5.21). Pásy budou upevněny prostřednictvím oka, které bude vytvořeno 

pomocí kovové spony. Upevnění pásů je zobrazeno na Obr. 5.22. Důležité je dodržet 

úhly bezpečnostních pásů dle Obr. 5.23. Tedy ramenní pásy musí směřovat dozadu 

a musí být upevněny v rozmezí od 10[°] do 45[°] od vodorovné roviny. V této závislosti 

je nutné zvolit vhodnou sportovní sedačku. Následně musím zvolit umístění sedaček 

tak, aby byly splněny výše uvedené podmínky. Sedačku řidiče je výhodné umístit výše 

než sedačku spolujezdce. Řidič potřebuje při řízení větší rozhled než spolujezdec, není 

to ale podmínka. Podle technických předpisů je zakázáno připevňovat bezpečnostní 

pásy k sedadlům nebo jejich držákům. Pokud není možné dodržet rozměry dané 

předpisy, je možné, aby byla použita taková sedačka, která vyhovuje požadavkům FIA.   

 

 

Obr. 5.21 – Upevnění pásů [autor] 
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Obr. 5.22 – Geometrické umístění upevňovacích bodů [1] 

 

 

Obr. 5.23 – Upevnění pásů na konstrukci [autor] 
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6 Zhodnocení 

Ze zástavbové studie pro vybrané vozidlo VW Golf IV jsem vytvořil 3D model 

ochranného rámu. Ten je zobrazen v příloze E.  

Mnou navržený ochranný rám splňuje technické předpisy FIA a je možné 

jej použít do zvoleného vozidla pro kategorii závodů rally. Svého cíle jsem tedy dosáhl. 

Zvolil jsem rozměr polotovaru Ø50x3 [mm] pro hlavní oblouk a Ø38x2,6 [mm] 

pro všechny ostatní oblouky, vzpěry a výztuhy. Dále jsem určil materiál polotovaru 

trubek – 15CrMoV6 (1.7734), ze kterých je rám sestaven. Na vytvoření hlavního 

oblouku budu potřebovat polotovar o rozměrech Ø50x3 [mm] a délce 3355 [mm]. 

Pro ostatní oblouky, vzpěry a výztuhy budue potřebovat polotovar o rozměrech 

Ø38x2,6 [mm] a celkové délce 32812 [mm].  Přibližná cena polotovarů bude při ceně 

240 [Kč/m] 8680 [Kč].  

Hmotnost celého mnou navrženého rámu bude cca 94 [kg]. Údaje o délce 

a hmotnosti jsem odečetl z programu Creo Parametric 1.0, ve kterém byl 3D model 

rámu navržen. Zvolil jsem materiál plechů sloužících jako výztuhy úhlů a spojení 

a to materiál 15CrMoV6 (1.7734).  

Následně jsem zvolil metodu svařování – TIG – a přídavný materiál 

– OK Tigrod 410 NiMo. Ochranný rám tedy bude ukotven pomocí 8 kotevních bodů. 

Toto řešení zajistí výrazné zvýšení tuhosti karoserie a zvýšení bezpečnosti posádky 

vozidla. Výhody navrhovaného řešení rámu spočívají v jednodušší konstrukci oproti 

konstrukci, která má trubky spojované šrouby, díky spojování trubek pomoci svařování. 

Zvolená technologie vyžaduje vyšší kvalifikaci pracovníka – svářečský průkaz 

a zkušenosti. S tímto faktem se zvedá i cena za provedenou práci. S použitím svařování 

souvisí i nižší hmotnost rámu, než u konstrukčního řešení, kde je použito spojování 

trubek šrouby. Nevýhody spočívají právě ve svařování a ohýbání součástí. U svařování 

se jedná o tepelně ovlivněnou oblast svaru. Oblast je ovlivněna jak tepelně 

tak mechanicky. Mohou vznikat deformace, pnutí nebo dokonce vady, které je nutné 

odstranit. Při ohýbání polotovarů trubek může dojít k deformacím průřezu trubky 

nebo k zeslabení jejího průřezu. Tato deformace je nežádoucí a může vyústit 

v neadekvátní plnění požadované funkce například u hlavního oblouku. 

Vhodné je předejít těmto deformacím zvolením velkého poloměru ohybu trubek. 

Je důležité uvědomit si všechny výhody i nevýhody a ty co nejvíce minimalizovat. 
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7 Závěr 

V bakalářské práci byla představena problematika návrhu ochranného rámu 

závodního automobilu. V dnešní době musí tímto návrhem rámu projít každý výrobce 

rámů, pokud navrhuje rám pro nové vozidlo.  

U mnou zvoleného vozidla VW Golf IV jsem změřil zástavbové rozměry, 

ze kterých jsem vycházel při návrhu konstrukce ochranného rámu. Rám jsem navrhl 

symetrický, protože vozidlo bude používané v závodech rally, tedy se spolujezdcem. 

Tento rám splňuje požadavky technických předpisů FIA. Zpřesnění navrhovaného 

řešení by bylo možné za předpokladu provedení reálné zástavby do vozidla. Tím mám 

na mysli především odstranění polstrování v celém vozidle. Dojde tak ke zpřesnění 

zástavbových rozměrů. Dále získám i přesné informace o tom, jaký tvar a rozměry mají 

přesně mít výztužné desky a kotevní desky. 

V dnešní době ochranné rámy vyrábějí zkušené firmy podle svých navržených 

technologických postupů. Při kusové výrobě ochranných rámů pro různé automobily 

se používá způsobu svařování trubek rámu přímo ve vozidle – v karoserii vozidla. 

U továrních automobilů, kde jsou vyráběny závodní speciály v malých sériích, 

se používá opačného postupu. Nejdříve se navrhne rám v 3D prostředí a poté se vyrobí. 

Jakmile je vyroben rám, je okolo něj svařena karoserie vozidla. Tento postup 

je jednodušší, co se týče výroby rámu, protože výrobce není omezen montážním 

prostorem. Ovšem cena takovéhoto rámu spolu s karoserii je několikrát vyšší. V dnešní 

době jsou hojně využívány 3D modelační programy, které tento návrh zjednodušují, 

urychlují a hlavně značně snižují náklady. 

V závěrečné části bakalářské práce jsem ukázal využití softwaru, jak při návrhu 

konstrukčního řešení, tak při zjišťování délky polotovaru a celkové hmotnosti rámu. 

Výstupem práce je 3D model ochranného rámu (Příloha E), výkres sestavy ochranného 

rámu (Příloha F) a výrobní výkres hlavního oblouku (Příloha G). 
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[autor] 



66 

Příloha C – Příklady ochranných konstrukcí závodních 

automobilů 

 

Obr.  1 – Monokok Formule 1 [18] 
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Obr.  2 – Ochranný rám Audi S4 WTCC [19] 

 

Obr.  3 – Monokok Le Mans [20] 
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Obr.  4 – Monokok vozů DTM [21] 

 

Obr.  5 – Ochranný rám závodního tahače [22] 

 



69 

 

Obr.  6 – Ochranný rám závodního tahače [23] 

 

Obr.  7 – Monokok vozu Osella [24] 
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Obr.  8 – Monokok vozu Osella [25] 

 

Obr.  9 – Ochranný rám VW Touareg [26] 



71 

 

 

Obr.  10 – Ochranný rám pro autokros [27] 

 

Obr.  11 – Ochranný rám pro autokros [27] 
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Obr.  12 – Ochranný rám pro rallykros [28] 

 

 

Obr.  13 – Ochranný rám používaný v rally [29] 
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Obr.  14 – Ochranný rám používaný v rally [30] 

 

 

Obr.  15 – Ochranný rám používaný v rally [30] 
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Příloha D – Schéma vozidla VW Golf IV, 5 d.  

 

[31] 
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Příloha E – 3D model ochranného rámu 

 

[autor] 
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Příloha F – výkres sestavy ochranného rámu 
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Příloha G – výrobní výkres hlavního oblouku 

 


