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Bakalářská práce se zabývá základním rozdělením brzdových ústrojí automobilů, především 

jejich konstrukcí. Jsou zde uvedeny možné závady a příznaky těchto poruch. V úvodu je 

popsán právní rámec související s danou problematikou. Obsahem této práce je také statistika 

dopravních nehod způsobených přímo závadou brzdového systému. Dále jsou detailně 

rozebrány elektronické bezpečnostní komponenty brzdové soustavy, jejich funkce a složení. 

V závěru je provedeno praktické měření délky brzdných drah a času brzdění za různých 

podmínek. 

 

Anotation 

SKOČEK, D. Analysis of the activities of automotive brake systems. Bachelor thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2012, s. 39. Thesis 

Supervisor doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. 
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This thesis deals with the distribution of automotive brake systems, particularly their 

structures. There are the possible defects and symptoms of these disorders. The introduction 

describes the legal framework related to the topic. The content of this work is also statistics 

on traffic accidents caused directly by the brake system malfunction. There are discussed 

electronic safety brake system components, their functions and composition. In conclusion 

there is a practical measurement of the length and time of braking under various conditions. 
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1 Úvod 

 Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními prvky a složením brzdových 

systémů osobních automobilů a jejich asistenčních elektronických komponentů, jež mají za 

následek komfortní a hlavně bezpečnější jízdu a poukázat na vliv těchto bezpečnostních 

systémů na délku brzdné dráhy a celkový průběh brzdění.  

 Rapidně vzrůstající vývoj techniky nese s sebou zvyšující se rychlost a hustotu 

provozu na pozemních komunikacích a jen stěží by se tomuto přirozenému efektu dalo 

zabránit. Dle průzkumu RSP (Road Safety Performance) z roku 2010 má na svědomí jízda 

nepřiměřenou rychlostí téměř třetinu dopravních nehod ve většině sledovaných evropských 

státech. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné maximalizovat bezpečnost vozidla a 

minimalizovat délku brzdné dráhy.  

 Vysoká rychlost také snižuje čas potřebný pro reakci řidiče a vyhodnocení dané 

situace. Jelikož je brzdná dráha přímo úměrná druhé mocnině rychlosti, zvětšuje se také 

vzdálenost mezi začátkem brzdění a zastavením vozidla. Doba potřebná k úplnému zastavení 

se skládá z mnoha faktorů a to ze zmiňovaného reakčního času řidiče, jenž závisí především 

na jeho stavu, zkušenostech a momentální koncentraci. Dalším faktorem je čas brzdění, což 

zahrnuje technickou prodlevu brzdové soustavy, náběh tlaku brzdění a samotné brzdění až do 

úplného zastavení vozidla. 

 V neposlední řadě závisí délka brzdné dráhy na povrchu vozovky, na koeficientu tření 

tzv. adhezi neboli přilnavosti a také na hloubce dezénu dané pneumatiky. Na mokré vozovce 

je vzdálenost mnohem delší než na suchém povrchu a zvláště při nedostačující hloubce 

dezénu, který nedokáže včas odvést vodu a dochází k tzv. aquaplaningu, tedy ztrátě 

přilnavosti pneumatiky k povrchu.  

 V závěru práce je provedeno experimentální měření rozdílů délky brzdných drah a 

času brzdění s vozidlem vybaveným aktivními bezpečnostními elektronickými systémy a poté 

po deaktivaci těchto komponentů, které jsou detailně popsány v této práci. [2] 
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2 Rešerše 

Ke zpracování této bakalářské práce jsem využil především následujících literárních 

zdrojů. 

VÉMOLA, A. Diagnostika automobilů I. Brno: nakladatelství Littera, 2006 ISBN 

80-85763-31-1 

Tento učební text pojednává o základech diagnostiky silničních motorových vozidel a 

veškerých diagnostických zařízení. Obsahově je vytvořen pro posluchače odborných učilišť a 

středních škol a také pro celoživotně vzdělávající se odborníky znalecké činnosti v daném 

oboru. Autor si klade za úkol seznámit čtenáře s právními normami, odborným názvoslovím a 

s profesionálním vybavením specializovaných pracovišť pro hodnocení a kontrolu 

motorových vozidel na STK. 

 

VLK, F. Podvozky motorových vozidel – 3. vydání. Brno: nakladatelství a 

vydavatelství VLK, 2006. ISBN 80-239-6464-X. 

Tato kniha rozebírá veškeré fyzikální zákony a vlivy působící na motorová vozidla 

během jízdy a na samotné brzdění. Jsou zde popsány dynamické části vozidel, jízdní odpory, 

přilnavost, brzdná dráha, ABS a jiné charakteristiky. Další částí jsou řešené úlohy z oblasti 

problematiky motorových vozidel. V závěru se autor zmiňuje o podvozku a stavbě jak 

osobních tak nákladních vozidel a popisuje rozdíly ve složení jejich brzdových soustav a 

konstrukcí brzd. 

 

VLK, F. Diagnostika motorových vozidel. 1.vyd. Brno: Nakladatelství a 

zasílatelství VLK, Brno 2006. ISBN 80-239-7064-X 

Obsahem tohoto zdroje je ucelený přehled možností technické diagnostiky 

motorových vozidel. Jsou zde uvedeny jak teoretické tak praktické principy diagnostiky 

funkčních částí vozidel a také základní pojmy a definice z této problematiky. Poslední částí je 

aplikace technické diagnostiky na podvozky motorových vozidel.  
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PANÁČEK, V. Vybrané asistenční systémy vozidel. Brno: In Konference Junior 

Forensic Science, 2010. Sborník anotací - uvnitř CD s plným zněním příspěvků. ÚSI 

VUT v Brně, 2010. ISBN: 978-80-214-4090-6. 

Publikace pojednává o zásadních vlivech elektronických systémů na bezpečnost 

silničního provozu. V souvislosti s výrobou dnešních vozidel a stále se zvyšujícími nároky na 

bezpečnost se text zabývá obecným popisem struktury těchto podpůrných komponentů 

vozidla a dále se zaměřuje na ty elektronické systémy, jež dokážou vhodným způsobem včas 

stabilizovat vozidlo a vyhnout se tak blížící se potencionální nehodě, kterou by i zkušený řidič 

jen stěží dokázal odvrátit.  
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3 Právní předpisy 

V této části budou uvedeny právní a technické předpisy a další požadavky související s 

komplexní bezpečností motorových vozidel a jejich provozem na pozemních komunikacích. 

3.1 Základní právní předpisy 

Tato podkapitola zahrnuje zákony týkající se schvalování motorových vozidel. 

3.1.1 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

Jedná se o zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích v platném znění, který upravuje níže vypsané podmínky provozu a schvalování 

motorových vozidel. 

§ 1 

Předmět úpravy  

(1) Zákon upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích: 

     a)   registraci vozidel a vyřazování vozidel z registru, 

     b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a 

schvalování jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, 

     c) práva a povinnosti osob, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí na trh vozidla a 

pohonné hmoty, 

     d)  práva a povinnosti vlastníku a provozovatelů vozidel, 

     e)  práva a povinnosti stanice technické kontroly a stanice měření emisí, 

     f)  kontroly technického stavu vozidel v provozu. [10] 

§ 15 

Schvalování silničních vozidel 

(1) Výrobce nebo akreditovaný zástupce (dále jen "výrobce"), který hodlá uvádět na 

trh hromadně vyrobená silniční vozidla, systémy vozidla, konstrukční části vozidla nebo 

samostatné technické celky vozidla, musí mít pro vozidlo platné osvědčení o schválení 
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technické způsobilosti typu vozidla a pro konstrukční části vozidla, systémy vozidla a 

samostatné technické celky vozidla platné osvědčení o homologaci. 

(2) V informačním dokumentu ministerstvo vymezí, z kterých technických požadavků 

nebo postupu lze povolit při rozhodování o schválení typu na žádost výjimky. Výjimky nelze 

povolit z technických požadavků týkajících se: 

     a) brzd, 

     b) vnějšího hluku, 

     c) emise škodlivin ve výfukových plynech. [10] 

§ 36 

Silniční vozidlo v provozu 

(1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je 

technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. 

(2) Pro zkušební provoz může být na pozemních komunikacích provozováno silniční 

vozidlo jen na základě povolení vydaného ministerstvem po ověření podmínek stanovených 

prováděcím právním předpisem. 

(3) Provozovatel silničního vozidla je povinen udržovat vozidlo v řádném technickém 

stavu podle pokynu pro obsluhu a údržbu stanovených výrobcem. 

(4) Technický stav silničních vozidel v provozu na pozemních komunikacích je 

oprávněna v rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu kontrolovat Policie České 

republiky podle zvláštního zákona. [10] 

§ 47 

Technická prohlídka 

(1) Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu, 

činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla. 

(2) Kontrolou technického stavu silničního vozidla se rozumí kontrola: 

     a) brzdové soustavy, 

     b) řízení, 
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     c) náprav, kol, pneumatik, pérování, hřídelů, kloubů, 

     d) podvozku a karoserie, 

     e) světelných zařízení a světelné signalizace, 

     f) ostatního ústrojí a zařízení, zejména elektrického zařízení a vedení, rychloměru a 

tachografu, palivové soustavy, těsnosti motoru a převodovky, spojky, řazení rychlostních 

stupňů, vytápění a větracího systému, spojovacího zařízení, výfukové soustavy, odrušení, 

hluku, 

     g) předepsané a zvláštní výbavy. 

(3) Při zahájení technické prohlídky musí být u silničního motorového vozidla 

předložen protokol o měření emisí s kladným výsledkem a na zadní tabulce registrační značky 

musí být umístěna kontrolní nálepka s vyznačením doby platnosti provedeného měření. 

(4) Přístroje pro provádění technické prohlídky stanovené prováděcím právním 

předpisem schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených pověřenou zkušebnou. 

Přístroje musí být metrologicky ověřeny a navázány. 

(5) Řidič silničního motorového vozidla je oprávněn být přítomen při technické 

prohlídce ve stanici technické kontroly. [10] 

3.1.2 Zákon o silničním provozu 

Upravuje zákon č 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů.  

§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: 

      a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích, 

      b) pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

      c) úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích, 

      d) řidičská oprávnění a řidičské průkazy, 
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      e) působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen 

„PČR“) ve věcech provozu na pozemních komunikacích. [11] 

§ 5 

Povinnosti řidiče 

(1) Řidič je povinen: 

     a) užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním 

předpisem, 

     b) věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu 

na pozemních komunikacích. [11] 

3.2 Technické normy a požadavky 

OSN EHK č. 13 

Do tohoto homologačního předpisu spadají vozidla kategorie M a N a jejich přípojná 

vozidla O. Předepisuje limity jednotlivých typů zkoušek brzd, a disponuje hodnotou 

maximálně povolené brzdné dráhy a minimálně nutného limit brzdného zpomalení. [12] 

OSN EHK č. 78 

Tato evropská norma zahrnuje zkoušení a schvalování různých typů brzdových 

systémů motorových vozidel s dvěma nebo třemi koly kategorií L. [12] 

OSN EHK č. 90 

Předpis se zaměřuje na zkoušení a schvalování náhradních částí s brzdovým 

obložením, které jsou určeny k použití v třecích brzdách brzdového systému silničních 

vozidel a jejich přípojných vozidel. [12] 
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4 Statistika dopravních nehod 

V této části jsou uvedeny statistické údaje nehodovosti v některých městech České 

republiky od roku 2000 až 2008, jež jsou náplní tabulek 1 až 9, kdy hlavní příčinou nehody 

byla závada brzdového systému. Publikaci vydalo Ředitelství služby dopravní policie 

Policejního prezídia České republiky. 

 

Tab. 1 Přehled dopravních nehod za rok 2000 [5] 

Tab. 2 Přehled dopravních nehod za rok 2001 [5] 

Tab. 3 Přehled dopravních nehod za rok 2002 [5] 

Příčina 

nehody 
Suma 

Hlavní 

město 

Praha 

Hradec 

Králové 

České 

Budějovice 
Plzeň 

Ústí 

nad 

Labem 

Zlín Brno Ostrava 

Závada 

provozní 

brzdy 

207 31 26 14 18 23 36 33 26 

Neúčinná 

parkovací 

brzda 

27 10 2 2 1 2 3 2 5 

Příčina 

nehody 
Suma 

Hlavní 

město 

Praha 

Hradec 

Králové 

České 

Budějovice 
Plzeň 

Ústí 

nad 

Labem 

Zlín Brno Ostrava 

Závada 

provozní 

brzdy 

198 37 12 21 20 21 25 32 30 

Neúčinná 

parkovací 

brzda 

7 3 0 0 0 0 3 1 0 

Příčina 

nehody 
Suma 

Hlavní 

město 

Praha 

Hradec 

Králové 

České 

Budějovice 
Plzeň 

Ústí 

nad 

Labem 

Zlín Brno Ostrava 

Závada 

provozní 

brzdy 

188 38 23 7 20 20 25 26 29 

Neúčinná 

parkovací 

brzda 

22 2 4 5 0 2 4 2 3 
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Tab. 4 Přehled dopravních nehod za rok 2003 [5] 

Tab. 5 Přehled dopravních nehod za rok 2004 [5] 

Tab. 6 Přehled dopravních nehod za rok 2005 [5] 

 

 

 

 

 

Příčina 

nehody 
Suma 

Hlavní 

město 

Praha 

Hradec 

Králové 

České 

Budějovice 
Plzeň 

Ústí 

nad 

Labem 

Zlín Brno Ostrava 

Závada 

provozní 

brzdy 

164 31 18 10 13 14 25 23 30 

Neúčinná 

parkovací 

brzda 

10 2 2 0 1 0 0 1 4 

Příčina 

nehody 
Suma 

Hlavní 

město 

Praha 

Hradec 

Králové 

České 

Budějovice 
Plzeň 

Ústí 

nad 

Labem 

Zlín Brno Ostrava 

Závada 

provozní 

brzdy 

112 28 10 8 9 12 10 14 21 

Neúčinná 

parkovací 

brzda 

6 3 1 0 0 0 0 0 2 

Příčina 

nehody 
Suma 

Hlavní 

město 

Praha 

Hradec 

Králové 

České 

Budějovice 
Plzeň 

Ústí 

nad 

Labem 

Zlín  Brno Ostrava 

Závada 

provozní 

brzdy 

134 20 11 6 12 17 19 25 24 

Neúčinná 

parkovací 

brzda 

13 1 3 0 2 2 1 2 2 
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Tab. 7 Přehled dopravních nehod za rok 2006 [5] 

Tab. 8 Přehled dopravních nehod za rok 2007 [5] 

Tab. 9 Přehled dopravních nehod za rok 2008 [5] 

 

 

 

 

 

Příčina 

nehody 
Suma 

Hlavní 

město 

Praha 

Hradec 

Králové 

České 

Budějovice 
Plzeň 

Ústí 

nad 

Labem 

Zlín Brno Ostrava 

Závada 

provozní 

brzdy 

99 12 22 2 8 10 9 14 22 

Neúčinná 

parkovací 

brzda 

12 1 2 0 3 3 1 1 1 

Příčina 

nehody 
Suma 

Hlavní 

město 

Praha 

Hradec 

Králové 

České 

Budějovice 
Plzeň 

Ústí 

nad 

Labem 

Zlín Brno Ostrava 

Závada 

provozní 

brzdy 

107 16 15 2 15 10 9 17 23 

Neúčinná 

parkovací 

brzda 

6 0 1 2 0 1 1 0 1 

Příčina 

nehody 
Suma 

Hlavní 

město 

Praha 

Hradec 

Králové 

České 

Budějovice 
Plzeň 

Ústí 

nad 

Labem 

Zlín Brno Ostrava 

Závada 

provozní 

brzdy 

54 9 7 5 5 8 3 9 8 

Neúčinná 

parkovací 

brzda 

11 1 2 2 2 0 2 2 0 
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Tab. 10 Celkový přehled a pokles dopravních nehod na územích ČR způsobených závadou 

brzdového systému za rok 2000 – 2008 [5] 

 

 

Graf 1 Pokles dopravních nehod na územích ČR způsobených závadou brzdového systému za 

rok 2000 – 2008 [13] 

 

Z výše uvedených statistických údajů byla vytvořena souhrnná tabulka 10 a následně 

graf 1, kde je vidět jasný pokles dopravních nehod zapříčiněných závadou provozní brzdy 

nebo nefunkčností parkovací brzdy. Počet takových nehod klesl od roku 2000 k roku 2008 o 

73,9 %, což je zjištění velmi pozitivní. Jako hlavní příčinou poklesu dopravních nehod bude 

jistě obměna vozů starší generace za vozidla mladší, odolnější a technicky vyspělejší. Nové 

vozy jsou také vybaveny nutnou elektronikou, která včas upozorní řidiče na nefunkčnost nebo 

poruchu dané části brzdového systému. 
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5 Rozdělení a konstrukce brzdových systémů 

Účelem brzdového ústrojí je snížení rychlosti jedoucího vozidla, úplné zastavení 

vozidla nebo jeho zajištění proti samovolnému pohybu. Normy a požadavky na jejich 

konstrukci a vlastnosti jsou velmi vysoké, jelikož samotné brzdy tvoří jeden z nejdůležitějších 

prvků bezpečnosti silničního provozu. S tím souvisí i přísnost při zkoušení na stanicích 

technické kontroly a následné diagnostiky, která podrobně zkontroluje funkčnost veškerých 

komponentů. [9] 

5.1 Rozdělení brzdové soustavy podle účelu použití 

Provozní brzda – jejím úkolem je umožnit řidiči zpomalit nebo zastavit vozidlo ve 

všech jízdních režimech. Provozní brzdy mají pouze nožní ovládání, většinou pravou nohou 

řidiče a účinek musí být regulovatelný a působit na všechna kola. [9] 

Parkovací brzda – působí jen na některá kola soupravy, většinou na zádní nápravu a 

umožňuje tak zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu za nepřítomnosti řidiče a její 

ovládání je zpravidla pouze ruční. [9] 

Nouzová brzda – umožňuje řidiči zastavit vozidlo při selhání provozní brzdy. Její 

působení je pouze na určitá kola a to minimálně na jedno kolo z každé strany. [9] 

5.2 Konstrukce bubnových brzd 

Konstrukce tohoto typu brzd, viz obrázek 1 a 2, je pevně připevněná ke kolu vozidla, 

kde se spolu zároveň otáčejí. Přítlačná síla je vytvářená brzdovými čelistmi (3) a ostatními 

částmi, které jsou přichyceny ke štítu brzdy (1). Ten se neotáčí a je pevně připevněn 

k nápravě vozu. Rozpěrné ústrojí přitlačuje brzdové čelisti na vnitřní stranu bubnu a potřebný 

brzdný účinek tak vytváří vzniklé tření. Hydraulický brzdový váleček (5) vytváří potřebnou 

přítlačnou sílu pro provozní nebo mechanickou parkovací brzdu. Je nutné vymezení vůle mezi 

bubnem a čelistmi, aby nedošlo k velkému neúčinnému zdvihu pedálu. U starších brzdových 

ústrojí se určovala vůle excentrickým šroubem. Nyní je tohle nepohodlné řešení nahrazeno 

tzv. samo stavem, což je zařízení automaticky vymezující vůli mezi bubnem a čelistí. Samo 

stav využívá princip omezené vratnosti čelistí. [2, 6] 
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Brzdový buben se vyrábí z temperované nebo taky šedé litiny. Také se používají 

slitiny lehkých kovů. Úpravy třecí plochy se provádějí jemným soustružením a případně 

broušením. Buben by měl mít stálost tvaru, odolnost vůči otěru, dobrou tepelnou vodivost 

výrobních materiálů. V neposlední řadě nesmí kmitat axiálně ani radiálně a nesmí v něm 

vznikat žádné vibrace. Dnes se používají hlavně jako zadní brzdy osobních vozů. [2] 

 

 

Obr. 1 Jednotlivé části bubnového brzdového ústrojí [2] 

 

 

Obr. 2 Reálný pohled na konstrukci bubnových brzd [2] 
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Výhody a nevýhody bubnových brzd 

Hlavní výhodou bubnových brzd je umístění téměř celé brzdy uvnitř bubnu a tak je 

chráněna proti různým nečistotám. Také se velmi jednoduše přizpůsobuje pro funkci 

parkovací brzdy a má poměrně velkou životnost brzdového obložení.  

Mezi nevýhody jistě bude patřit mnohem menší výkonnost oproti kotoučovým 

brzdám. Pokud je brzdové obložení vystaveno dlouhodobému brzdění a tím způsobeným 

zahříváním, nastane razantní pokles brzdného účinku tzv. fading. Pokud se přesáhne určitá 

úroveň zahřátí, může následně dojít k deformaci bubnu. [2] 

5.3 Konstrukce kotoučových brzd 

Prvotní kotoučové brzdy s tzv. pevným třmenem byly později nahrazeny a 

zjednodušeny na provedení s jedním pístem neboli plovoucím třmenem, což je k vidění na 

obrázku 3. U kotoučových brzd s pevným třmenem se na obou stranách třmenu objevují 

válečky, v nichž se pohybují písty (2). Tyto písty při brzdění přitlačují brzdové destičky na 

brzdový kotouč (3) z obou stran, přičemž je těleso třmenu nepohyblivé. V konstrukci 

kotoučových brzd s třmenem plovoucím je tento třmen umístěn posuvně v pevném držáku (5). 

Brzdová destička (1) je tlačena pístem k brzdovému kotouči a rekční síla posouvá třmen na 

druhé straně, který tak tlačí druhou destičku na kotouč. [2] 

Brzdové kotouče jsou obvykle vyráběny z temperované litiny nebo ocelolitiny, která 

z důvodu odolnosti před vyšším mechanickým a tepelným namáháním obsahuje legovací 

prvky a většinou má tvar talíře. Konstrukce kotouče je jednoduchá nebo dutá – jedná se o 

kotouč s vnitřním chlazením proudícím vzduchem, jak je možné vidět na obrázku 4. Tento typ 

se používá u vozidel novější výroby a vzniká tzv. ventilační efekt způsobený vzduchovými 

kanálky v kotouči, které jsou radiálně uspořádané. [2, 9] 
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Obr. 3 Kotoučová brzda s pevným a plovoucím třmenem [2] 

1 – brzdové destičky                              2 – píst 

3 – brzdový kotouč                                4 – třmen 

5 - držák 

 

V případě sportovní vozů je možné se setkat s kotouči, které pro dosažení co 

nejnižšího ohřevu a rychlého chlazení mají vyvrtané kruhové otvory. Někdy jsou také 

v kotouči drážky přesně definované hloubky, které slouží pro vizuální kontrolu opotřebení 

brzdového kotouče a taky zlepšují samočistící schopnost a rychlost zaběhnutí brzdových 

destiček. U nejnáročnějších podmínek využívání automobilů, tedy závodních vozů, jsou 

používány dvou i čtyřpístové provedení kotoučových brzd, což ukazuje obrázek 5. [2, 9] 
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Obr. 4 Ukázka kotouče s vnitřním chlazením u vozu Škoda Octavia [6] 

 

Obr. 5 Ukázka sportovních brzd s děrováním u vozu Porsche [6] 

 

Výhody a nevýhody kotoučových brzd 

Kotoučové brzdy jsou jistě na mnohem vyšší úrovni oproti brzdám bubnového 

provedení. Jsou výkonnější, přesnější a hlavně spolehlivější a proto se s nimi u moderních 

vozidel setkáváme i na zadní nápravě, kde se zpravidla objevovaly brzdy bubnové. Při 

dlouhodobém brzdění dochází pouze k malé změně třecího součinitele. I když třecí segmenty 

se opotřebují častěji, jejich výměna je poměrně nenáročná a rychlá. [2] 

Mezi nevýhody bychom mohli zařadit riziko spojené s vytvářením parních bublin 

v brzdové kapalině kvůli přímému a blízkému působení pístů na třecí segmenty z důvodu 

nadměrného tepla. Pro funkci parkovací brzdy tedy ruční je konstrukce složitější. [2] 
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5.4 Brzdová kapalina 

Tvoří základní prvek přenosu brzdné síly mezi písty na kolech a hlavním brzdovým 

válcem. Kapalina je v hydraulickém brzdovém obvodu a je nutné, aby byla chemicky 

neutrální a nezpůsobovala korozi kovových částí brzdového systému a nebyla agresivní na 

gumová těsnění. Brzdové kapaliny jsou ve většině vyrobeny na bázi alkoholových sloučenin. 

Mohou to být například glykol a glykoléterové směsi s přísadami. Nevýhodou ovšem je, že 

absorbují vzdušnou vlhkost a mohou být toxické. Pokud dojde ke kontaktu s lakovaným 

povrchem, může dojít poškození laku. Životnost kapaliny samozřejmě není neomezená 

z důvodu pohlcování vody a následného snížení bodu varu. Nejčastěji se mění po 2 až 4 

letech. Vše stanovuje výrobce dané kapaliny a podle něj je nutné ji kompletně vyměnit. 

Absorbovaná vlhkost má negativní vliv na vlastnosti kapaliny, jelikož se v ní tvoří bublinky 

vodních par, což se i při nízkých teplotách projeví výrazným snížením brzdného účinku. 

Nároky na brzdovou kapalinu jsou vysoké, neměnnost složení musí být v rozmezí od -50 ºC 

do +200 ºC. Pro příklad kdy kapalina obsahuje jen 3,5% vody, její bod varu klesne na cca 

140ºC až 160ºC. 

V současnosti se požívají nejčastěji kapaliny glykolové například DOT 3, DOT 4 nebo 

DOT 5. Je to v podstatě směs éterů, polyglykolů a inhibitorů. Veškeré nároky na brzdové 

kapaliny jsou obsahem mezinárodních norem např. (ISO 4925) a při manipulaci a nakládání 

s brzdovou kapalinou je nutnost dodržování daných bezpečnostních pokynů uvedených na 

obalu výrobku. [2, 9] 

5.5 Brzdový posilovač 

Činností brzdového pedálu je ovládán brzdný účinek a síla tlaku působící na pedál je 

mechanicky přenášená na hlavní brzdový válec. U novějších moderních vozidel se dnes téměř 

vždy objevuje mezi pedálem a brzdovým válcem tzv. posilovač brzd, jenž je možno shlédnout 

na obrázku 6. Je to další komponent brzdového sytému. U osobních vozů se většinou jedná o 

podtlakový posilovač. Konstrukce posilovače by měla být sestavena tak, aby při jakékoli 

poruše zůstalo brzdové ústrojí v činnosti a síla působící na pedál nepřesáhla hodnotu 800 N. 

[2] 
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Jak je již výše zmíněno, brzdový posilovač funguje na principu podtlaku. Středem 

posilovače prochází táhlo, které je spojeno s pístem válce a tím je ovládán přepouštěcí ventil. 

Jeho pohybem je do druhé části posilovače pouštěn atmosférický tlak. Na membránu tak 

působí z jedné strany tlak atmosférický a ze strany druhé podtlak, jehož hodnota dosahuje 

desítek kPa. Membrána brzdového posilovače tedy zvyšuje sílu vyvinutou na pedál. Aby bylo 

možné brzdy ovládat plynule, je nutné, aby tlak posilovače nabíhal postupně. Podtlak se 

získává ze sacího potrubí motoru. Podtlakový posilovač je funkční pouze za běhu motoru a 

jen krátce po jeho vypnutí. Nefunkčnost nebo porucha posilovače se projevuje potřebou 

mnohem větší síly působící na pedál. [2, 6]   

 

 

 

Obr. 6 Podtlakový posilovač brzdné síly [2] 
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5.6 Poruchy brzdového systému a jejich příznaky 

Každý řidič by měl být schopen rozpoznat příznaky, které ho včas upozorní na 

možnou poruchu brzdového systému jeho vozu. Stáčí znát pár níže uvedených bodů, aby tak 

řidič předcházel nebezpečným situacím či jiným nepříjemnostem spojených s provozem na 

pozemních komunikacích. Pokud člověk zpozoruje jakýkoliv níže uvedený jev u svého 

vozidla, měl by neprodleně nechat zkontrolovat nebo opravit brzdový systém, jelikož jeho 

správná funkce je hlavním faktorem bezpečnosti silničního provozu. Navíc včasné řešení 

těchto příznaků může zamezit většímu poškození brzdové soustavy a předejít vysokým 

finančním nákladům na opravu. [2, 6] 

Vibrace volantu 

Jedná se o to, že volant se při brzdění chvěje nebo během jízdy vibruje, viz obrázek 7. 

Vibrace mohou být způsobeny chvěním brzd – brzdy se při styku obložení s kotoučem 

rozvibrují. Kotouče tak mají po svém obvodu různou tloušťku nebo se mohou v důsledku 

přehřátí deformovat. [2] 

Při tomto kolísání tloušťky kotouče je nutné kotouč zkontrolovat po celém obvodu. 

V případě, že kotouč má různé tloušťky, je nutné vyměnit oba kotouče na nápravě. Pouhá 

výměna kotoučů nepostačuje, současně je třeba nahradit i brzdové destičky, pro zajištění 

maximálního brzdného výkonu. [2, 6] 

 

Obr. 7 Vibrace volantu [2] 

Hlučnost brzd 

Obvykle se jedná o pronikavý skřípot nebo hluk jako při obrušování, viz obrázek 8. 

Brzdové destičky se totiž můžou opotřebit tak, že nosné desky začnou obrušovat samotný 
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kotouč nebo se začne obrušovat indikátor opotřebení destiček. Také může chybět antihluková 

podložka, která pokrývá nosnou desku brzdové destičky. Další příčinou je zasekávající se 

brzdový třmen. [2] 

Oprava spočívá pouze ve výměně brzdových destiček nebo i kotoučů pokud už jsou 

poškozeny. Případně by se měla zkontrolovat funkce třmene. [2, 6] 

 

Obr. 8 Hlučnost brzd [2] 

 

Táhnutí ke straně během brzdění 

Při sešlápnutí brzdového pedálu je patrné, že vozidlo táhne doleva či doprava, jak je 

simulováno na obrázku 9. To se liší od vlivu nesprávné geometrie kol, kdy vůz za jízdy táhne 

vždy na jednu stranu. K tomuto jevu dochází, pokud byly destičky na jedné straně znečištěny 

olejem nebo mazivem a tím ztratily brzdnou účinnost. Také se může zasekávat nebo váznout 

třmen a brzdové destičky na této straně nezajišťují dostatečný brzdný účinek. [2] 

V tomto případě stačí pouze zkontrolovat stav desek nebo je vyměnit ale vždy na obou 

stranách. Dále bychom měli zkontrolovat chod třmenu a popřípadě provést jeho opravu. [2, 6] 

 

 Obr. 9 Táhnutí ke straně během brzdění [2]  
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Dlouhý zdvih brzdového pedálu 

Jedná se o pocit, kdy pro dosažení žádaného zpomalení musíme pedál poměrně 

výrazně sešlápnout nebo pedál po sešlápnutí vykazuje doslova houbovitý neboli měkčí odpor 

než obvykle, viz obrázek 10. Dochází k tomu u vozidel vybavených bubnovou brzdou. 

Brzdové čelisti jsou nesprávně seřízeny nebo v brzdové kapalině je přítomen vzduch a 

kapalina uniká. Další příčinou je špatný stav brzdových hadic, kdy jsou netěsné nebo bobtnají. 

Také se mohl zaseknout snímač rozložení zatížení náprav nebo regulátor brzdového tlaku. [2] 

Postup opravy spočívá v seřízení brzdových čelistí a kontrole kapaliny, dále se systém 

musí odvzdušnit. Následuje kontrola těsnosti hlavního brzdového válce. V neposlední řadě se 

zjišťuje stav brzdových hadic, zda nevykazují netěsnost nebo praskliny. [2, 6] 

 

Obr. 10 Dlouhý zdvih brzdového pedálu [2] 

Tuhý pedál 

V tomto případě je při sešlápnutí brzdového pedálu patrná velmi malá vůle v pedálu. 

Sešlápnutí je doslova tuhé, což se snaží ukázat obrázek 11. Třecí materiál ztratil brzdné 

vlastnosti a není schopen zvládat požadavky na brzdění. Také může být zaseknutý třmen, 

který nepřitlačuje destičky ke kotouči. Další z příčin je netěsnost posilovače nebo vlivem 

špatného přívodu podtlaku vyvíjí nízkou sílu působící v brzdovém systému. [2] 

Jako obvykle by se měl zkontrolovat povrch destiček, zda není sklovitý nebo jinak 

poškozený nebo destičky vyměnit a provést opravu třmene a kontrolu posilovače brzd, 

případně jej vyměnit či opravit. [2, 6] 
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Obr. 11 Tuhý pedál [2] 

Řidiči mohou také u svých vozů šetřit brzdová ústrojí. Stačí se vyhnout intenzivnímu 

brzdění a agresivní jízdě, která je v dnešní době díky hustému provozu naprosto zbytečná. Pro 

snížení rychlosti nebo zpomalení můžeme využít nejen brzdový pedál, ale podřazení na nižší 

rychlostní stupeň. Alespoň zkušený řidič by měl předvídat situaci a okolnosti před sebou a 

včas snížit rychlost a vyhnout se tak prudkému a častému brzdění. 
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6 Elektronické bezpečnostní systémy vozidel 

Níže popsané protiblokovací elektronické systémy tvoří hlavní prvky aktivní 

bezpečnosti vozidla. Aby nedošlo k zablokování kol a ke ztrátě adheze mezi povrchem a 

pneumatikou, je důležité minimalizovat skluz jednotlivých kol vozu.  

6.1 ABS 

Jedním ze základních bezpečnostních prvků brzdového systému je protiblokovací 

systém ABS, který kontroluje, aby nedošlo k zablokování kola při brzdění a následně ke ztrátě 

adheze mezi povrchem a pneumatikou vozidla. Kolo vybaveno systémem ABS se neustále 

odvaluje a tím umožňuje udržení stability, ovladatelnosti a řiditelnosti vozu v kritických 

situacích jako je například prudké brzdění nebo brzdění na kluzkém povrchu. Pokud se totiž 

kolo zablokuje, nepřenese tak žádnou boční sílu a neumožní zatočení. Na obrázku 12 je 

patrný rozdíl průběhu vyhýbajícího manévru u vozidla vybaveným ABS a bez něj. [1] 

Principem tohoto systému je zabránit blokování kol při prudkém brzdění tím, že se 

automaticky reguluje brzdná síla v třmenech tak, aby v žádném případě nedošlo ke 

zmiňovanému zablokování a ztrátě adheze. Při zablokování kol se tak vozidlo stane 

neřiditelným a není možné měnit směr jízdy otáčením volantu. Pouze velmi zkušený řidič je 

schopen v těchto kritických situacích vyvíjet na brzdový pedál takový tlak, aby byla kola 

v lehkém skluzu a bylo využito maximální možné adheze. [1, 9] 

 

Obr. 12 Vyhýbající manévr vozidla s ABS (vlevo) a vozidla bez ABS (vpravo) [1] 
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Řídící jednotka získává informace o rychlosti otáček jednotlivých kol, které dostává 

od snímačů, jež jsou na každém kole, viz obrázek 13. Jakmile dojde k řídící jednotce impuls, 

že nastalo zablokování kola, sníží krátkodobě tlak v brzdovém ústrojí a kolo se tak dostane 

znovu do pohybu. Protiprokluzový systém ABS je schopen uvolnit brzděné kolo 12 – 16 x za 

sekundu. Tím je zajištěno relativně stálé otáčení kola a stabilita vozu a jeho lepší řiditelnost. 

Při agresivním brzdění tedy ABS udrží brzdnou sílu na hranici přilnavosti. Dojde 

k zablokování a následnému uvolnění kola rychle za sebou až do úplného zastavení vozidla. 

[1] 

Činnost systému ABS se tedy pozná při prudkém brzdění na hranici adheze, kdy je 

slyšet i cítit přerušované brzdění a to například na kluzké vozovce. Tohle přerušování 

způsobuje právě ABS, když je odpouštěn tlak v brzdovém systému. Následně je snížena 

brzdná síla a kolo se odblokuje. Člověk v danou chvíli cítí, jakoby ho pedál kopal a při delším 

brzdění klesá k podlaze. Méně zkušený řidič by se mohl leknout a povolit pedál, což je chyba. 

Na suchém povrchu nejsou příliš velké rozdíly brzdných drah s ABS a bez ABS, ale na 

kluzké vozovce nebo zasněženém povrchu je rozdíl poměrně razantní. Vše je rozebráno a 

popsáno v závěru práce při experimentálním měření. [1, 7] 

 

Obr. 13 Jednotlivé části systému ABS [3] 

 

Jak už bylo řečeno, všechna kola jsou vybavena indukčním senzorem otáček 

znázorněným na obrázku 14, který dává řídící jednotce informace o pohybech kol. Ta situaci 
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vyhodnocuje a na základě funkce regulačního ventilu v případě potřeby snižuje tlak 

v brzdovém systému, aby došlo k opětovnému pohybu kol. [1, 7] 

 

Obr. 14 Snímač otáček kola [1] 

Historie ABS 

Systém ABS vyvinula firma Bosch již v roce 1978, ale jeho historie sáhá ještě dál. Už 

na počátku 20. století se tvořily úvahy, jak by bylo možné bránit blokování kol při agresivním 

brzdění. Společnost Bosch v roce 1936 ohlásila patent na tohle zařízení k zabránění blokování 

kol vozidla. Ale až s postupným vývojem elektronického řízení mohli inženýři vyvinout 

kvalitní a spolehlivý protiblokovací systém kol ABS. První komerční uplatnění systém ABS 

objevil u vozu Mercedes-Benz třídy S a zanedlouho u vozu BMW řady 7. [1] 

6.2 ASR 

Protiprokluzový systém ASR je další asistenční elektronický systém zabraňující 

protáčení poháněných kol vozidla na principu snížení výkonu motoru. Jakmile se poháněná 

kola začnou protáčet, řídící jednotka sníží výkon motoru na hodnotu, kterou jsou kola za 

momentálních podmínek adheze schopna přenést na povrch vozovky, aniž by se protáčela. 

Systém ASR tedy zvyšuje jak bezpečnost a stabilitu vozu tak celkový komfort jízdy a zároveň 

umožňuje plynulý rozjezd i zrychlení bez prokluzujících kol. Navíc při jízdě zatáčkou působí 

regulace prokluzu kol proti nedotáčivosti automobilu. [1, 7] 
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Na obrázku 15 vidíme chování vozu vybaveno systémem ASR a bez toho systému při 

jízdě do mírného stoupání. Řidič vlevo se chce rozjet, ale kola začnou prokluzovat a dojde ke 

ztrátě bočí síly kol a ty nepředají hnací sílu na vozovku. Vůz má následně tendenci jít do 

smyku. Červené vozidlo vpravo vybaveno systémem ASR nemá sebemenší problém 

s rozjezdem a plynulou jízdou na nehomogenním povrchu vozovky. [1] 

 

Obr. 15 Porovnání jízdy vozidel s ASR (vpravo) a bez ASR (vlevo) [1] 

 

Princip funkce je podobný jako u systému ABS, jelikož snímače otáček kol jsou 

společné a neustále sledují otáčky kol poháněné nápravy. Rovněž mají společnou řídící 

jednotku, která má za úkol porovnávat tyto údaje s rychlostí otáček kol nepoháněné nápravy. 

Pokud řídící jednotka vyhodnotila na základě signálů ze snímače otáček, že došlo k prokluzu 

daného kola, vydá pokyn k přibrzdění tohoto kola. V případě vysoké rychlosti vozidla řídící 

jednotka vyšle motoru pokyn ke snížení točivého momentu motoru a následnému ubrání 

plynu. Tímto zásahem se poháněná kola přestanou protáčet. Výhodou je mimochodem i 

šetření vzorku pneumatik. [1] 

Při aktivaci činnosti systému ASR může řidič vidět na palubní desce blikající 

oranžovou kontrolku, která zároveň upozorňuje řidiče na horší adhezi povrchu. Zatímco 

deaktivace funkce ABS je náročnější, jelikož spočívá v odpojení snímačů otáček u kol, ASR 

lze vypnout pouze tlačítkem na přístrojové desce vozidla například při jízdě se sněhovými 

řetězy, kdy je prokluz nutný. [1, 7] 
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6.3 ESP 

Označení ESP nese jeden z prvních a nejčastěji využívaných elektronických systémů. 

Jde o elektronický stabilizační systém, který pomáhá řidiči předejít vzniku smyku nebo 

pomoci mu s jeho vyrovnáním. Systém ESP tak díky zásahům do řízení napomáhá zvládnout 

krizové situace, které při jízdě mohou nastat. Pokud systém vyhodnotí nestabilní stav vozidla, 

dojde k jeho samočinné aktivaci. ESP prostřednictvím elektronických brzdných zásahů 

dokáže vozidlo stabilizovat. ESP využívá spolupráci i s ostatními elektronickými komponenty 

podvozku jako je ABS, ASR a další protiprokluzové systémy. [3] 

Tento dokonalý bezpečnostní elektronický systém využívá všech jízdních vlastností až 

na samé hranici fyzikálních zákonů a tak přispívá k razantnímu zvýšení aktivní bezpečnosti 

silničního provozu. Ze statistik ministerstva vnitra vyplývají údaje, jež říkají, že kdyby 

veškeré vozy na silnicích byly vybaveny systémem ESP, bylo by zabráněno asi deseti 

procentům dopravních nehod. ESP totiž vyhodnocuje stabilitu vozidla až 30 x častěji než 

samotný řidič a v případě potřeby ihned zasahuje. Dnes existuje mnoho výrobců i značek, ale 

princip funkce je založený na stejných myšlenkách. [3, 7] 

Ke správné reakci v krizové situaci potřebuje systém ESP znát hlavní dva body a to 

kam je vozidlo řidičem směřováno a kam doopravdy jede, což znázorňuje obrázek 16. Proto 

je systém vybaven celou škálou snímačů. Na první bod, kam je vozidlo směřováno, odpoví 

snímač natočení volantu společně se snímači otáček kol. Druhý bod, kam vůz skutečně 

směřuje, zjišťuje zařízení pro měření příčného zrychlení a momentu setrvačnosti na základě 

svislé osy vozidla. Podle těchto hodnot systém ESP porovnává požadovanou a skutečnou 

dráhu vozidla. Jakmile se od sebe tyto hodnoty liší, situace je vyhodnocena jako kritická a 

systém zasáhne. [3, 7] 

 

Obr. 16 Ukázka snímání kam je vůz směřován a kam doopravdy jede [3] 
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Systém ESP vytváří přibrzďováním jednotlivých kol opačný otáčivý moment než ten, 

kterým se vůz dostal do nekontrolovatelného smyku. Existují dvě možné krizové varianty a to 

přetáčivost a nedotáčivost. Při nedotáčivém smyku průjezdu zatáčkou, což vysvětluje obrázek 

17, je pomocí elektroniky snížen tah motoru a přibrzděno vnitřní zadní kolo. Ve druhé 

variantě při přetáčivém smyku na obrázku 18 je pomocí ESP přibrzděno vnější přední kolo a 

rovněž se reguluje výkon motoru. [3, 7] 

 

Obr. 17 Nedotáčivý smyk při průjezdu levotočivou zatáčkou [3] 

 

 

Obr. 18 Přetáčivý smyk při průjezdu levotočivou zatáčkou [3] 
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Nyní si představme vozidlo bez ESP, jak provádí rychlý vyhýbající manévr na silnici. 

Řidič na obrázku 19 prudce trhne volantem doleva a hned doprava. Po tomto úkonu se zadní 

náprava vozidla pohybuje rychleji a vůz se tak dostane do neřízeného smyku. Otáčení kolem 

svislé osy je i pro zkušeného řidiče neovladatelné. [3, 7] 

 

Obr. 19 Ukázka přetáčivého smyku při reálném vyhýbajícím manévru [3] 

 

A nyní je na obrázku 20 stejná situace se systémem ESP. Opět je volant prudce stržen 

doleva, ale čidla systému zaznamenala nestabilní stav vozu a je proveden zásah do řízení. Pro 

lepší zatočení je nejprve přibrzděno zadní levé kolo. Vozidlo stále zatáčí doleva, ale volant je 

strhnut zpátky doprava s cílem vrátit se zpět do svého jízdního pruhu. Přibrzděním pravého 

zadního kola se podpoří zatočení vozu doprava. [3, 8] 

Aby systém zabránil vybočení zadní nápravy do protisměru, ESP přibrzdí levé přední 

kolo. V extrémně krizových situacích se může kolo úplně zablokovat, aby se na přední 

nápravě omezila boční vodící síla. Po stabilizaci vozidla systém ESP může ukončit svou 

činnost. [3] 

 

Obr. 20 Stabilizace vozu pomocí ESP při vyhýbajícím manévru [3] 

 



VŠB-TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství  

 

30 

 

Historie a budoucnost ESP 

Stejně jako při objevení ABS, zavedení elektronického stabilizačního systému ESP 

znamenalo pro automobilový průmysl výrazný pokrok. První vůz vybavený touto 

elektronikou byl v roce 1995 Mercedes E nové generace. Ovšem cena nového systému byla 

pro sériovou výrobu příliš vysoká. Ale zanedlouho se ESP dostalo do standardní výbavy 

vozidel i nižších tříd. Při jednom z testů totiž nový Mercedes třídy A neprošel tzv. Losím 

testem, kdy se zkoumá stabilita vozu při prudkém vyhýbajícím manévru. Test probíhá na 

suchém povrchu a kužely uspořádány do koridoru tvoří danou překážku. Díky tomuto testu 

byly odhaleny špatné vlastnosti Mercedesu, který se dostal do smyku a v zápětí převrátil na 

střechu, což sklidilo mnoho kritiky. Aby německá automobilka neztratila dobrou pověst, i 

levnější vozy nižších tříd byly vybavovány systémem ESP. Podstatnou zásluhu na výrobě 

veškerých elektronických systémů nese opět firma Bosch, která je v tomto směru momentálně 

lídrem na trhu. V současnosti je každý třetí vůz vyrobený v Evropě vybaven systémem ESP. 

Od roku 2014 bude ovšem ESP tvořit povinnou výbavu každého vyrobeného vozidla, tak jako 

je tomu nyní u systému ABS. [3, 7] 
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7 Experimentální měření délky brzdných drah 

Tato kapitola zahrnuje praktické brzdné zkoušky provedené s vozidlem vybaveným 

elektronickými brzdovými systémy. Cílem zkoušek bylo ověřit vliv těchto bezpečnostních 

komponentů na celkový průběh brzdění vozidla jako je délka brzdné dráhy a čas brzdění. 

Testované vozidlo je k vidění na obrázku 21. 

Parametry testovaného vozidla 

Značka – Škoda Octavia 

Typ - combi 

Motor – 1.9 TDI PD 

Výkon – 96 kW 

Váha – 1430 kg 

Pohon kol – přední náprava 

Pneumatiky – letní Bridgestone 

Rozměr pneu - 205/55 R16 

Vzorek pneu – 6mm 

Výbava – ABS, ESP, ASR, servořízení, posilovač brzd 

 

Obr. 21 Testované vozidlo Škoda Octavia [13] 
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Místo měření 

Praktické měření brzdných zkoušek bylo provedeno na starém letišti nedaleko obce 

Hustopeče nad Bečvou znázorněno na obrázku 22, které dříve sloužilo jako přistávací a 

vzletová plocha pro práškovací letadla. První část jízdních zkoušek se uskutečnila dne 

30.10.2011 na suchém asfaltu. Pro ověření rozdílu mezi průběhem brzdění na suchém a 

mokrém povrchu se druhá část měření prováděla za deště dne 3.11.2011. V obou případech se 

teplota vzduchu pohybovala mezi dvanácti až třinácti stupni Celsia.  

 

Obr. 22 Pohled na místo měření [4] 

Použitý přístroj 

Pro praktické měření byl použit decelerograf XL METER TM PRO uveden na 

obrázku 23, od maďarské společnosti Inventure, který mi byl poskytnut z Ústavu súdného 

inženýrstva v Žilině. Tento přístroj se připevní na přední okno vozu podobně jako GPS a je 

schopen měřit délku brzdné dráhy, brzdný čas, brzdné zpomalení a rychlost, ze které vozidlo 

začalo zpomalovat. V paměti mohou být 3 měření, poté je nutné výsledky nahrát do PC. Pro 

zobrazení naměřených dat slouží program XL Vision. 
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Obr. 23 XL METER a přenos dat do PC [13] 

Popis měření 

Nejprve bylo na čelní okno vozidla nainstalováno zařízení XL METER, kde v zápětí 

proběhla jeho kalibrace. První část testování probíhala se zapnutými protiblokovacími prvky a 

poté bez funkce těchto systémů, kdy bylo u ABS odpojené čidlo snímače otáček kol a na 

přístrojové desce řidiče vypnuté tlačítko ESP. Vozidlo bylo pozvolna uvedeno do pohybu a 

jeho rychlost se ustálila na 90 km/h, v tomto okamžiku byl maximální silou sešlápnut brzdový 

pedál až do úplného zastavení vozu. 

Použité vzorce pro statistické vyhodnocení měření 

střední hodnota (µ): 

   
 

 
               

rozptyl (σ
2
): 

    
 

 
         

 

   

 

směrodatná odchylka (σ): 
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Vyhodnocení naměřených dat na suchém povrchu 

Měření Doba brzdění Délka brzdné dráhy 

č. 1 3,09 s 40,85 m 

č. 2 2,98 s 39,58 m 

č. 3 3,12 s 41,08 m 

µ 3,06 s 40,50 m 

σ
2
 0,0036 s 0,44 m 

σ 0,06 s 0,66 m 

Tab. 11 Výsledky měření na suchém povrchu se systémem ABS a ESP [13] 

 

ukázka výpočtu:  

   
              

 
                 

 

    
                                      

 
                     

 

                  s 

Ostatní výpočty jsou k dispozici v příloze A. 

Měření Doba brzdění Délka brzdné dráhy 

č. 1 3,75 s 47,08 m 

č. 2 3,86 s 48,21 m 

č. 3 4,03 s 48,63 m 

µ 3,88 s 47,97 m 

σ
2
 0,013 s 0,43 m 

σ 0,12 s 0,65 m 

Tab. 12 Výsledky měření na suchém povrchu bez systémů ABS a ESP [13] 
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Obr. 24 Grafické porovnání průběhu brzdění na suchém povrchu s funkčním systémem ABS a 

ESP (vlevo) a bez funkce těchto systémů (vpravo) [13] 

 

Na obrázku 24 je zřetelný rozdíl průběhu brzdění neboli brzdného zpomalení se 

systémy ABS a ESP a po jejich odpojení. První křivka popisuje pouze kalibraci přístroje, což 

by se mělo pohybovat okolo 0      . Druhá křivka už znázorňuje průběh brzdného 

zpomalení v závislosti na čase v jednotkách  . Brzdné zpomalení proto, jelikož jde o 

zrychlení v jednotkách      , ale v záporných hodnotách. V levé části je vidět práce ABS, 

jak udržuje brzdné zpomalení okolo 9      , zatímco na obrázku vpravo dojde 

k zablokování kol a následné ztrátě adheze a poklesu zpomalení až na hodnotu 6      , 

z tohoto důvodu se zvětšil jak čas brzdění, tak délka brzdné dráhy. 

 

Vyhodnocení naměřených dat na mokrém povrchu 

Měření Doba brzdění Délka brzdné dráhy 

č. 1 3,31 s 45,12 m 

č. 2 3,21 s 44,27 m 

č. 3 3,28 s 44,85 m 

µ 3,27 s 44,75 m 

σ
2
 0,0018 s 0,13 m 

σ 0,042 s 0,36 m 

Tab. 13 Výsledky měření na mokrém povrchu se systémem ABS a ESP [13] 
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Měření Doba brzdění Délka brzdné dráhy 

č. 1 4,92 s 61,08 m 

č. 2 5,01 s 62,67 m 

č. 3 4,79 s 59,44 m 

µ 4,91 s 61,06 m 

σ
2
 0,0081 s 1,63 m 

σ 0,09 s 1,28 m 

Tab. 14 Výsledky měření na mokrém povrchu bez systémů ABS a ESP [13] 

 

 

Obr. 25 Grafické porovnání průběhu brzdění na mokrém povrchu s funkčním systémem ABS a 

ESP (vlevo) a bez funkce těchto systémů (vpravo) [13] 

 

Obrázek 25 rovněž poukazuje na perfektní práci systému ABS při samotném brzdění. 

V levé části je k vidění, jak ABS díky pravidelnému odblokování brzděných kol udržuje 

hodnotu zpomalení opět okolo 9      , kdežto po deaktivaci těchto systémů klesla tato 

hodnota až na 3      , jak je možné vidět v pravé části obrázku. Vzhledem k tomu, že 

v tomto případě byl povrch mokrý a kluzký, vozidlo mělo tendenci jít do přetáčivého smyku, 

jelikož proběhlo odpojení také systému ESP, který nepřetržitě kontroluje stabilitu vozu. 

Z tohoto důvodu musel být na moment manuálně povolen brzdový pedál, aby se vozidlo 

srovnalo, poté došlo znovu k nárůstu zpomalení, ale kvůli okamžité blokaci kol zpomalení 

opět razantně kleslo. 
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Porovnání středních hodnot naměřených výsledků 

Měření 
Průměrná doba 

brzdění 

Průměrná délka 

brzdné dráhy 

Sucho s ABS a ESP 3,06 s 40,50 m 

Sucho bez ABS a ESP 3,88 s 47,97 m 

Mokro s ABS a ESP 3,27 s 44,75 m 

Mokro bez ABS a ESP 4,91 s 61,06 m 

Tab. 15 Souhrnná tabulka středních hodnot [13] 

 

Měření 
Průměrná doba 

brzdění 

Průměrná délka 

brzdné dráhy 

Sucho s ABS a ESP 3,06 s 40,50 m 

Sucho bez ABS a ESP + 26,8 % + 18,4 % 

Mokro s ABS a ESP 3,27 s 44,75 m 

Mokro bez ABS a ESP + 50,2 % + 36,4 % 

Tab. 16 Procentuální vzrůst středních hodnot [13] 

 

Z tabulek 11 až 16 a z výše uvedených grafů vyplývá jasný rozdíl mezi průběhem 

brzdění se zapojenými elektronickými komponenty brzdové soustavy a bez funkce těchto 

protiblokovacích systémů. Na suchém povrchu je rozdíl mezi průměrnou dobou brzdění 

s funkčními a odpojenými systémy 0,82 s, hodnota tedy vzrostla o 26,8 %. Délka brzdné 

dráhy se prodloužila o 7,47 m, což činí 18,4 %. Z poměrně vysoké rychlosti 90 km/h nejsou 

tyto rozdíly příliš rapidní, ale je evidentní vliv systémů ABS a ESP na celkový průběh 

brzdění. Kdežto na mokrém povrchu můžeme vidět už výrazný vzrůst těchto hodnot. 

Průměrná doba brzdění bez funkce ABS a ESP se zvedla o 1,64 s, tedy o 50,2 %. Délka 

brzdné dráhy byla delší o 16,31 m, což je 36,4 %. Zde již můžeme vidět markantní rozdíl a 

perfektní práci elektronických bezpečnostních systémů. Veškeré grafické výstupy průběhu 

brzdění z XL Meteru jsou součástí přílohy B. 



VŠB-TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství  

 

38 

 

Když srovnáme funkce všech výše zmíněných elektronických bezpečnostních prvků, 

největší vliv na průběh brzdění má systém ABS, který díky pravidelnému odblokování kol 

udržuje maximální možnou adhezi mezi pneumatikou a povrchem. Systém ESP je užitečný 

spíše při jízdě, kdy neustále kontroluje stabilitu vozu, ale jeho funkci lze pocítit i při prudkém 

brzdění, jelikož nedovolí vozidlu jít do nekontrolovatelného smyku. Byť systém ASR 

spolupracuje především s ABS, funkci má jednoduše opačnou. Jeho prací je regulovat prokluz 

poháněných kol a v případě prokluzu dané kolo přibrzdit, tudíž je užitečný při jízdě na 

kluzkém i různorodém povrchu. Všechny tyto elektronické komponenty brzdové soustavy 

tedy mají vliv na bezpečnost a celkový jízdní komfort. V našem praktickém měření bylo 

testováno pouze jediné vozidlo, tudíž není možnost porovnat naměřené výsledky s jinými 

vozy, což bych rád rozšířil ve své budoucí diplomové práci. Ovšem po předání naměřených 

dat odborníkům z Ústavu súdného inženýrstva v Žilině, mi bylo sděleno, že výsledky nabírají 

reálných hodnot. 
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8 Závěr  

Cílem této práce bylo experimentálně prokázat vliv bezpečnostních elektronických 

komponentů brzdového systému ABS a ESP na délku brzdné dráhy a celkový průběh brzdění.  

Hlavním obsahem teoretické části práce je pojednání o druzích brzdové soustavy a 

jejich částech. Dále se zabývá protiblokovacími systémy ABS a ASR a elektronickým 

stabilizačním systémem ESP.  

V návaznosti na cíl práce bylo provedeno experimentální měření délky brzdných drah, 

aby byl prokázán vliv těchto systémů na délku a čas brzdění za různých podmínek. 

Z výsledků i grafů je patrný rozdíl hodnot s aktivovanými a deaktivovanými systémy ABS a 

ESP. Dokonce naměřené hodnoty s těmito systémy na mokrém povrchu jsou nižší než po 

deaktivaci ABS a ESP na povrchu suchém, kde je mnohem lepší přilnavost. 

Je nutné zmínit, že na délku brzdné dráhy a čas brzdění má vliv spousta dalších 

faktorů. Je to například hustota pneumatik, hloubka dezénu a profil daných pneumatik a také 

jejich směs. Letní vzorek má tvrdou směs, která má za normálních podmínek lepší adhezní 

schopnosti než zimní pneumatika. Ta je stavěná především na sníh a mráz. Mohli bychom 

jmenovat i další aspekty, jako například kvalita a tloušťka brzdových kotoučů a destiček. 

Když budeme zacházet do úplných detailů, tak je třeba zmínit i prodlevu náběhu brzdového 

systému, tudíž čas mezi sešlápnutím brzdového pedálu a samotným účinkem brzdění. Z těchto 

důvodu byly brzdné zkoušky prováděny na jednom vozidle, které mělo všechny tyto faktory 

totožné. V praxi se samozřejmě počítá s dalším velmi důležitým aspektem a to s reakční 

dobou řidiče, což jistě záleží hlavně na zkušenostech a předvídatelnosti řidiče a také na jeho 

momentálním stavu a koncentraci. V našem měření jsme ovšem s tímto počítat nemuseli, 

jelikož přístroj připevněný na čelním skle vozidla začal měřit průběh brzdění až po sešlápnutí 

brzdového pedálu, jakmile se změnila stabilita vozu. 
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Seznam použitých zkratek 

ABS – Anti-lock Braking System 

ASR – Anti Skid Regulation 

ESP – Electronic Stability Programme 

kPa – kilopascal 

L –  motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly 

M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob 

N –  motorová vozidla 

O –  přípojná vozidla 

PČR – Policie České republiky 
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Seznam příloh 

Příloha A 

Výpočty hodnot na suchém povrchu se systémem ABS a ESP: 

   
              

 
         

 

    
                                      

 
          

 

                    

 

   
                 

 
         

 

    
                                            

 
        

                 

 

Výpočty hodnot na suchém povrchu bez systémů ABS a ESP: 

   
              

 
         

 

    
                                      

 
         

 

                   

 



VŠB-TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství  

 

43 

 

   
                 

 
         

 

    
                                            

 
        

                 

 

Výpočty hodnot na mokrém povrchu se systémem ABS a ESP: 

   
              

 
         

 

    
                                      

 
          

 

                     

 

   
                 

 
         

 

    
                                            

 
        

                  

 

Výpočty hodnot na mokrém povrchu bez systémů ABS a ESP: 
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Příloha B 

Grafické výstupy dat z XL METERU na suchém povrchu se systémy ABS a ESP: 

 

 

Grafické výstupy dat z XL METERU na suchém povrchu bez systémů ABS a ESP: 
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Grafické výstupy dat z XL METERU na mokrém povrchu se systémy ABS a ESP: 

 

 

Grafické výstupy dat z XL METERU na mokrém povrchu bez systémů ABS a ESP: 

 


