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Rámy a karoserie 

vozidel

Téma 1
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Karoserie

• Karoserie je část vozidla, určená k přepravě osob a 

nákladu a k jejich ochraně před nepříznivými vnějšími 

vlivy. Zajišťuje komfort a ochranu při dopravních 

nehodách.

• U osobních automobilů se používá především samonosná 

karoserie, u nákladních automobilů je karoserií kabina řidiče i 

prostor pro náklad a jedná se o podvozkovou karoserii. 

• Karoserie je buď vyrobena spolu s automobilem, nebo je vyroben 

nejprve podvozek, který je následně okarosován buď přímo 

výrobcem podvozku, nebo karosářem.

• Karoserie = kabina + ložné prostory  plní funkci vozidla

• Podvozek =  rám + zavěšení kol, ŘÚ, BÚ – základní konstrukční 

prvek vozidla
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Karoserie

Účelem karosérie je :

• chránit jednotlivé části vozidla před vnějšími vlivy,

• chránit posádku a náklad před vnějšími vlivy,

• zajistit požadované pohodlí jízdy (v případě řidiče 

přímo spojeno s bezpečností provozu,

• ochránit co nejlépe posádku v případě havárie 

před zraněním (deformační zóny),

• snížit co nejvíce aerodynamický odpor vozidla,

• v případě bezrámové konstrukce vozidla tvořit 

základní nosnou část. 
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Karoserie

• uzavřená karoserie (např. hatchback, sedan, kombi atd.),

• měnitelná karoserie (kabriolet atd.) a 

• otevřená karoserie (roadster atd.).

Podle vnitřního uspořádání

• Trojprostorová – karoserie se stupňovitou zádí (motor, 

posádka, zavazadla)

• Dvouprostorová – karoserie se splývající zádí, většinou 

s lichým počtem dveří (moto, posádka + zavazadla)

• Jednoprostorová – minibusy (linie kapoty navazuje na 

přední sklo a padá k zemi pod přibližně stejným úhlem)

Vozidla II 4KVM



15.11.2021

5

Karoserie
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Karoserie
Rozdělení podle účelu

• osobní karosérie osobních automobilů, jejich názvy se shodují s 

názvy automobilů (výjimkou je mikrobusová a osobní/dodávková 

karoserie),

• autobusové prostor pro cestující a obsluhu, zvláštní prostor pro 

zavazadla a prostor pro hnací ústrojí je v jednom konstrukčním 

celku, 

• dodávkové nebo nákladní prostor pro náklad a prostor pro obsluhu 

vytvořen buď v jednom konstrukčním celku nebo odděleně,

• speciální v případě, že účelový prostor a prostor pro obsluhu tvoří 

konstrukční celek, odvozuje se název a definice od názvu a definicí 

příslušných automobilů (např. dílenská karosérie, zdravotnická 

karosérie), často však složeny z budky pro obsluhu a speciální
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Podvozková karoserie
• Upevňuje se na rám podvozku

• Sama není nosná (nesamonosná 

karoserie)

• Namáhání od hnacího ústrojí a 

vnějších sil zachycuje rám 

s podvozkem

• Je k podvozku uložena pružně

• Prakticky jen u nákladních 

automobilů, dřív u autobusů, které 

byly konstrukčně odvozeny 

z nákladních automobilů

• Stejný podvozek lze použít pro různé 

karoserie.

• Podvozek je teoreticky schopen 

samostatného pohybu
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Polonosná karoserie
• Rám složí pouze k uchycení 

podvozkových orgánů

• Statické namáhání a síly 

způsobené jízdou zachycuje 

rám i karoserie

• Karoserie musí být pevně 

spojena s rámem (rozebíratelný 

spoj)

• Rám není schopen 

samostatného pohybu
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Samonosná karoserie
• Nemá samostatný rám

• Orgány podvozku jsou ke karoserii 

upevněny přímo nebo pomocí 

pomocných konstrukcí případně 

pomocí rámů pevně spojených 

s karoserií

• Konstrukce karoserie zachycuje 

veškeré síly (od hnacího ústrojí a 

způsobené jízdou)

• Konstrukce je lehká

• Lepší možnost automatizace výroby

• Levnější výroba

• Vyšší nároky na mechanické vlastnosti 

karoserie

• Komplikovanější možnost modifikací 

karoserie
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Samonosná karoserie

Podle konstrukce rozlišujeme samonosnou karosérii:

• rámovou samonosná karosérie tvořící nedělitelný celek 

s vestavěným rámem,

• skořepinovou vytvořena ve svém celku jako nosník bez 

nosné kostry,

• panelovou stěny tvořeny z částí (panelů) vhodně 

spojených a tvořících nosný celek, nebo připevněných 

(zpravidla odnímatelně) k nosné nebo polonosné kostře
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Podvozková platforma

• Nejdůležitější stavební prvek současného automobilu.

• Významná technologická znalost automobilky 

(dlouhodobý vývoj). 

• Na počátku vývoje se jednalo spíš o nosný rám, 

• Dnes už se používají modulární platformy.
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Podvozková platforma
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Podvozková platforma

• Nejčastěji modulární – je možné je vyrábět ve více rozměrových variantách

(především rozvore náprav). 

• Platformy = stavebnice, výrobci mohou jednotlivé díly seskládat téměř 

v libovolných kombinacích.

• Modulární platformy jsou ekonomicky výhodným řešením, které přispívá 

k unifikaci i rychlému vývoji nových vozů.

• jakékoli dodatečné zásahy do platformy jsou velmi složité (nákladné).

• Výhody:
– Unifikace – s rostoucím počtem nových modelů neroste v přímé úměře počet unikátních dílů 

a modulů.

– Zlevnění výroby – cena návrhu nových modelů se díky modulárním platformám snižuje.

– Rychlý vývoj

• Každá platforma obvykle disponuje 

– uložením pro nápravy, 

– úchyty pro dané motory (např. benzin, diesel, elektromotor, tříválec, čtyřválec, hybrid, 

případně jejich kombinaci)

KVM Vozidla II 13



15.11.2021

14

Rám vozidla
Rám vozidla představuje jeho nosnou část, která má za úkol spojovat 

a udržovat v potřebné vzájemné poloze jednotlivé části hnacího ústrojí 

a zbylých částí vozidla. Funkci rámu může plnit samonosná karoserie.

Hlavní úkoly rámů:

• vést nápravy (realizovat závislé a nezávislé zavěšení)

• nést karosérii a náklad a přenášet jejich tíhu na nápravu (pevnostní 

funkce)

• umožnit funkci hnacího ústrojí,

• přenášet hnací a brzdné síly z/na hnací ústrojí,

• zajistit bezpečnost posádky vozidla (prvek pasivní bezpečnosti)
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Požadavky na rámy

• tuhost, pevnost a pružnost (především vůči 

ohybu a krutu), 

• únavová životnost,

• nízká hmotnost,

• bezkonfliktnost vůči konstrukčním částem 

vozidla,

• dlouhá životnost (odolnost proti korozi)

• variabilita pro možné nástavby a příslušenství
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Rám žebřinový

• Skládá se ze dvou podélných nosníků, 

které mají nejčastější otevřený průřez U 

nebo I . Ty jsou vzájemně spojeny 

příčnými nosníky. Spoje jsou nýtované 

nebo svařované s případnými šroubovými 

spoji.

• Podélníky mohou být v místě náprav 

tvarovány pro umožnění propružení.
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Rám žebřinový
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Rám žebřinový

Vozidla II 18KVM



15.11.2021

19

Vozidla II 19KVM



15.11.2021

20

Úhlopříčkový rám

• Skládá se ze dvou podélníků. 

• Ty jsou vzájemně spojeny příčnými 

nosníky (vpředu a vzadu, případně na 

dalších místech). 

• Uprostřed konstrukce je dvojice 

úhlopříček. Úhlopříčky zvyšují tuhost 

rámu.
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Úhlopříčkový rám
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Křížový rám „X“

• Skládá se ze dvou podélníků. Ty se ve 

střední části vzájemně sbližují. Příčníky  

vyčnívají z podélníků do stran.
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Křížový rám „X“
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Páteřový rám
• Jedná se o označení konkrétního provedení automobilového podvozku, 

využívající modulovou konstrukci nosné roury a náprav s výkyvnými poloosami 

(kyvadlové nápravy). Autorem vynálezu je Hans Ledwinka, technický ředitel 

společnosti Tatra. Tento rám byl poprvé použit na osobním vozidle Tatra 11. 

• Koncepce tohoto rámu je velmi výhodná pro vozidla pohybující se v těžkém 

terénu. 

• Díky nezávislému odpružení všech náprav lze dosahovat vyšších rychlostí i v 

terénu. 

•

• Základní nosnou část tvoří střední páteřový nosník.

• Na páteřový nosník je vpředu pomoci příruby uchycen motor, vzadu skříň 

rozvodovky.

• Páteřovým nosníkem obvykle prochází spojovací hřídel.

• Rám se vyznačuje značnou pevností, zejména v krutu, proto je vhodný 

obzvláště pro vozidla s předpokladem zajíždění do terénu.

• Neumožňuje pružné uložení motoru a částí hnacího ústrojí, a to zesiluje hluk 

působený jejich vibracemi.
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Páteřový 

rám
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Páteřový rám
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Rám páteřový rozvidlený

Umožňuje pružné uložení motoru. Tato 

konstrukční úprava odstraňuje nevýhodu 

předchozí konstrukce.
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Rám páteřový rozvidlený
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Rám plošinový
• Ocelová podlaha karosérie tvoří nedílný 

celek s rámem

• Rám může být tvořen zahnutými okraji 

plošiny, je tady z jednoho kusu 

• nebo je plošina vytvořená samostatně a 

spojena s obdélníky rámu. 

• Tato konstrukce představuje přechod mezi 

samonosnou karosérií a rámem.
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Rám plošinový
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Rám plošinový
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Rám plošinový
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Rám příhradový
Tento rám je tvořen příhradovou konstrukcí 

z plechových výlisků. Používá se mimo jiné 

u novějších autobusů a formulí.
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Rám příhradový
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Rám obvodový (perimetrický)

• Podélníky jsou ve střední části rozšířené až na 

šířku karoserie v místě přední a zadní nápravy 

se sužují. 

• Karoserie je ve své střední části podepřena a 

proto může mít lehčí nosnou konstrukci.
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Rám obvodový (perimetrický)
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Smíšený rám

• Je kombinací vybraných konstrukčních 

prvků z předchozích rámů.

• Využívá především výhod jednotlivých 

typů

• Cílem je zvýšení tuhosti a snížení 

hmotnosti rámu

• Dosahuje se vyšší universálnosti pro 

možné varianty nástaveb
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Rámy autobusů
• Nosným prvkem autobusu bývá prostorový rám. 

• Tvoří jej dva obdélníkové rámy nad sebou, propojené 

svislými příčkami. Prostor mezi oběma rámy je určen 

např. k umístění zavazadel ve střední části autobusu, 

pohonné jednotky, převodovky a hnací nápravy v zadní 

části autobusu a řídicí nápravy, výměníků tepla, 

rezervního kola a nezávislého topení v přední části 

autobusu. 

• Na horní stranu rámu je namontována podlaha se 

sedadly pro cestující. 

• K bokům jsou montovány jednotlivé stěny autobusu, 

které spolu se střechou tvoří karosérii.
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Rámy autobusů
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Rámy autobusů
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