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Anotace 

SKOČEK, D. Vliv parametrů brzdové soustavy na dynamiku brzdění motorových vozidel. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, 2014, s. 47. Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. 

 

Klíčová slova: ABS, ASR, ESP, konstrukce brzdových systémů, brzdná dráha 

 

Diplomová práce se zabývá základním rozdělením brzdových systému silničních motorových 

vozidel, především jejich konstrukcí. Jsou zde uvedeny často se objevující závady a příznaky 

těchto poruch. V úvodu je rozebrán právní rámec související s řešenou problematikou. 

Obsahem této práce je i statistika dopravních nehod způsobených závadou brzdového 

systému. Detailně jsou rozebrány i elektronické asistenční komponenty brzdové soustavy, 

jejich funkce a sloţení. V závěru je provedeno experimentální zkoumání délky brzdných drah 

a průběhu brzdění za různých podmínek. 

 

Summary 

SKOČEK, D. Influence parameters brake system on dinamism braking of motor vehicles. 

Diploma thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Security 

Engineering, 2014, s. 47. Thesis Supervisor: doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. 

 

Keywords: ABS, ASR, ESP, construction of brake systems, stopping distance 

 

This diploma thesis deals with the basic division of braking systems for motor vehicles, 

particularly their structures. They are listed here frequently occurring faults and symptoms of 

these disorders. In the introduction the legal framework associated with the problem. This 

work focuses on the statistics of accidents caused by problems in the brake system. We have 

discussed in detail as well as electronic brake assistance system components, their functions 

and composition. In conclusion the experimental investigation of braking distances and during 

braking in various conditions. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval panu doc. RNDr. Jiřímu Švecovi, CSc. za 

spoluprácí, cenné rady a připomínky k mé diplomové práci a zároveň panu Ing. Jiřímu 

Dudáčkovi, PhD. z Ústavu súdného inţenýrstva v Ţilině za vstřícnost a ochotu při zajištění 

měřicího přístroje k provedení praktického měření brzdných drah. 



 

 

Obsah 

Seznam pouţitých zkratek .............................................................................................. 1 

1 Úvod ......................................................................................................................... 2 

2 Rešerše ..................................................................................................................... 3 

3 Pouţité metody ......................................................................................................... 5 

4 Právní předpisy ........................................................................................................ 6 

4.1 Základní právní předpisy .................................................................................. 6 

4.1.1 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích......... 6 

4.1.2 Zákon o silničním provozu ......................................................................... 7 

4.2 Technické normy a poţadavky ......................................................................... 8 

5 Statistika dopravních nehod ..................................................................................... 9 

6 Rozdělení a konstrukce brzdových systémů .......................................................... 13 

6.1 Konstrukce bubnových brzd ........................................................................... 13 

6.2 Konstrukce kotoučových brzd ........................................................................ 14 

6.3 Poruchy brzdového systému a jejich příznaky ............................................... 15 

7 Síly působící na vozidlo ......................................................................................... 19 

8 Elektronické bezpečnostní systémy vozidel .......................................................... 23 

8.1 ABS ................................................................................................................ 23 

8.2 ASR ................................................................................................................ 25 

8.3 ESP ................................................................................................................. 27 

9 Experimentální měření délky brzdných drah ......................................................... 31 

10 Závěr ................................................................................................................... 46 

11 Pouţitá literatura ................................................................................................ 48 

Přílohy .......................................................................................................................... 49 



VŠB-TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství  

 

1 

 

Seznam použitých zkratek 

ABS – Anti-lock Braking Systém (protiblokovací brzdový systém) 

ASR – Anti Slip Regulation (protiprokluzový systém) 

ESP – Electronic Stability Programme (elektronický stabilizační systém) 

kPa – jednotka kilopascal 

L – motorová vozidla zpravidla s méně neţ čtyřmi koly 

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

N – motorová vozidla 

O – přípojná vozidla 

PČR – Policie České republiky 
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1 Úvod 

 Cílem práce je seznámit čtenáře se sloţením brzdových systémů osobních motorových 

vozidel a s jejich elektronickými komponenty, které mají za následek komfortní a hlavně 

bezpečnější jízdu a experimentálně prokázat vliv těchto bezpečnostních asistenčních systémů 

na délku brzdné dráhy, průběh brzdění a s tím související bezpečnost silničního provozu. 

 Neustálý vývoj a růst techniky nese s sebou zvyšující se rychlost a hustotu provozu na 

silnicích a jen těţko by se tomuto efektu dalo zabránit. Podle průzkumu RSP (Road Safety 

Performance) z roku 2010 má na svědomí jízda nepřiměřeně vysokou rychlostí bezmála 

třetinu dopravních nehod a to ve většině sledovaných států Evropy. Je tedy nezbytně nutné 

maximalizovat bezpečnost vozidla a efektivitu brzdových systémů.  

 Vysoká rychlost nejen zuţuje zorné pole řidiče, ale také sniţuje čas potřebný pro 

reakci a vyhodnocení krizové situace. Doba potřebná k zastavení vozu se skládá z mnoha 

aspektů. Jedním z nich je reakční čas řidiče, který závisí především na jeho stavu, 

zkušenostech a koncentraci. Dalším faktorem je doba účinku brzd, coţ zahrnuje technickou 

prodlevu brzdového ústrojí, tedy náběh tlaku brzdění aţ do úplného zastavení vozidla. 

 Vzhledem k obrovské relevanci technických zařízení automobilů na bezpečnost 

silničního provozu jsem zpracoval tématiku vlivu parametrů brzdové soustavy na dynamiku 

brzdění motorových vozidel. Veškerá technika brzdových systémů je jiţ poměrně známa, 

přesto neustále dochází ke zlepšování a zefektivňování její činnosti a jen málokterý řidič tuší, 

jak markantní rozdíl celkového průběhu brzdění způsobí okamţitý zásah této moderní 

bezpečnostní techniky. Ta je schopna v krizových situacích zachránit nejen posádku vozidla, 

ale i ostatní účastníky silničního provozu. Často je totiţ podceňován zadní náraz do stojícího 

nebo brzdícího vozu, kdy po nárazu dochází k nebezpečnému poškození krční páteře  

u pasaţérů nezaviněného vozidla a viník dopravní nehody není nikdo jiný neţ ten, kdo náraz 

způsobil, jelikoţ zákon jasně nařizuje dodrţování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly  

a přizpůsobení rychlosti dopravním a technickým podmínkám. 

 Pro splnění cíle práce je tedy v praktické části detailně provedeno experimentální 

měření a vyhodnocení rozdílů průběhů brzdění s vozem vybaveným bezpečnostními 

asistenčními systémy a následně je zkoumáno jeho chování po deaktivaci těchto komponentů, 

které máme podrobně rozebrány v této práci. 
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2 Rešerše 

Ke zpracování této diplomové práce jsem vyuţil především následujících literárních 

zdrojů.  

 

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

80-85763-31-1. 

Učební text se zabývá základy diagnostiky osobních motorových vozidel. Obsahově je 

určen nejen pro studenty vysokých škol, ale i pro celoţivotně vzdělávající se experty znalecké 

činnosti v oboru. Autor nás seznamuje s právními normami a odborným názvoslovím. Tuto 

publikaci jsem vyuţil především v části čtvrté, kde jsou uvedeny všechny technické 

poţadavky na brzdové systémy. 

 

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

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

Tato publikace rozebírá hlavní fyzikální zákony a vlivy působící na vozidla během 

jízdy a na samotné brzdění. Jsou zde uvedeny dynamické části motorových vozidel, jejich 

jízdní odpory, adheze, průběh brzdění a další charakteristiky. Čtenáři zde najdou i řešené 

úlohy z oblasti problematiky silničních vozidel. V závěru autor uvádí podvozek a jeho stavbu 

a popisuje rozdíly brzdových konstrukcí. Tohoto učebního textu jsem vyuţil při zpracování 

šesté části diplomové práce, kde mám kompletně rozebrány brzdové systémy a v části sedmé, 

do které jsem zařadil fyzikální podklad pro pochopení problematiky průběhu brzdění 

motorových vozidel. 

 

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 funkcích a vlivech bezpečnostních elektronických 

komponentů brzdového ústrojí na bezpečnost vozidel v provozu. V souvislosti s výrobou 

moderních vozidel a stále se zpřísňujícími poţadavky na bezpečnost se autor zabývá obecným 
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popisem těchto asistenčních komponentů a dále se soustřeďuje na ty elektronické prvky, jeţ 

dokáţou včas stabilizovat vozidlo a vyhnout se tak blíţící se krizové situaci nebo 

potencionální dopravní nehodě, kterou by i zkušený řidič jen těţko dokázal odvrátit. Této 

publikace jsem vyuţíval při zpracování osmé části mé práce, kde jsem se pokusil čtenářům 

vysvětlit a popsat principy funkce bezpečnostních parametrů brzdové soustavy a jejich 

důleţitost při náhodných krizových situacích včetně nastínění moţných situací a následného 

řešení. 
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3 Použité metody 

Tato diplomová práce je zaloţena na analýze provedeného experimentu za uţití 

speciálního přístroje, který je certifikovaný a testován akreditovanou laboratoří. 

Obsahem teoretické části je statistika dopravních nehod způsobených závadou 

brzdového systému za období osmi let a následné vyhodnocení získaných dat. 

Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů, které nesou hromadný 

charakter. Ke statistické praxi patří také sumarizace a analýza nepřesných pozorování. Cílem 

statistiky je shrnutí informací z dostupných dat, z tohoto důvodu je také někdy označována za 

součást teorie rozhodování. 

V praktické části práce je provedeno experimentální měření a následná komparace čili 

srovnání a vyhodnocení naměřených a zpracovaných dat. Nejpouţívanější veličinou je pro 

naše sledování střední hodnota (aritmetický průměr), která je dána podílem součtu hodnot 

znaků a rozsahu souboru. 

Analýzou se rozumí podrobné rozloţení řešené problematiky na jednotlivé části, 

pečlivé zkoumání detailů a společně se syntézou patří k základním a nejčastěji pouţívaným 

metodám ve vědecké praxi. Syntéza je opačným procesem analýzy. Jde spíše o sloţení nebo 

sjednocení zkoumaného procesu z jeho základních prvků. 
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4 Právní předpisy 

V níţe zpracované části jsou uvedeny právní a technické předpisy a další normy 

související s bezpečností silničních motorových vozidel a jejich provozem na pozemních 

komunikacích. 

4.1 Základní právní předpisy 

Tato podkapitola obsahuje nejen zákony, ale i paragrafy týkající se schvalování 

motorových vozidel. 

4.1.1 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 níţe vypsané podmínky provozu a schvalování 

motorových vozidel. 

§ 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 můţe být na pozemních komunikacích provozováno silniční 

vozidlo jen na základě povolení vydaného ministerstvem po ověření podmínek. 

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

stavu podle pokynu pro obsluhu a údrţbu 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. 
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(2) Kontrolou technického stavu silničního vozidla se rozumí kontrola: 

     a) brzdové soustavy, 

     b) řízení, 

     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, hluku, 

     g) předepsané a zvláštní výbavy. 

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

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

musí být umístěna kontrolní nálepka s vyznačením doby platnosti provedeného měření. [10] 

4.1.2 Zákon o silničním provozu 

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

některých zákonů.  

§ 5 

Povinnosti řidiče 

(1) Řidič je povinen: 

     a) uţít 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, 

     c) přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla nebo fyzickým vlastnostem 

zvířete, 

     d) dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností 
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pohybu a orientace, osobám těţce zdravotně postiţeným a zvířatům, brát ohled na vozidlo 

přepravující děti, řidiče začátečníka nebo osobu těţce zdravotně postiţenou označené podle 

prováděcího právního předpisu a na výcvikové vozidlo, 

     e) odstranit na místě závadu, zjistí-li během jízdy, ţe vozidlo nebo náklad nesplňuje 

stanovené podmínky; nemůţe-li tak učinit, smí v jízdě pokračovat přiměřenou rychlostí jen do 

nejbliţšího místa, kde lze závadu odstranit; přitom musí učinit takové opatření, aby během 

jízdy nebyla ohroţena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, 

     f) sníţit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníţí-li 

rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel 

jedoucích stejným směrem. [11] 

4.2 Technické normy a požadavky 

Obsahem této podkapitoly jsou evropské normy a homologace týkajících se silničních 

motorových vozidel 

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 se dvěma nebo třemi koly kategorií L. [12] 

OSN EHK č. 90 

Předpis se zaměřuje na zkoušení a schvalování náhradních částí s brzdovým 

obloţením, které jsou určeny k pouţití v třecích brzdách brzdového systému silničních 

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

V této části je zpracována statistika dopravních nehod zapříčiněných závadou brzdové 

soustavy. Údaje jsou uvedeny pro většinu měst České republiky od roku 2000 aţ 2008 a jsou 

náplní tabulek 1 aţ 9. Publikaci vydalo Ředitelství sluţby 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 jsme vytvořili souhrnnou tabulku 10 a následně 

graf 1, na němţ je vidět jasný pokles dopravních nehod zapříčiněných závadou provozní 

brzdy nebo špatnou funkcí parkovací brzdy. Počet těchto nehod klesl v uvedeném období  

o 73,9 %, coţ je zjištění velmi pozitivní. Hlavní zásluhu na poklesu dopravních nehod bude 

mít jistě obměna vozů starší generace za vozidla mladší, odolnější a bezesporu technicky 

vyspělejší. Novější vozy jsou také vybaveny nutnou elektronikou, která včas reaguje  

a upozorní řidiče na případnou poruchu dané části brzdového systému. 
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207 198 188 164 112 134 99 107 54 
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2000 v 
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- -4,3% -9,2% -20,8% -45,9% -35,3% -52,2% -48,3% -73,9% 
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6 Rozdělení a konstrukce brzdových systémů 

Brzdové ústrojí má za úkol sníţit rychlost jedoucího vozidla, zastavit vozidlo nebo jej 

zajistit proti samovolnému pohybu. Normy a poţadavky na jejich vlastnosti a konstrukci jsou 

velmi vysoké, jelikoţ samotné brzdy tvoří jeden z nejdůleţitějších prvků bezpečnosti 

silničního provozu. S tím souvisí i preciznost při zkoušení na stanicích technické kontroly, 

která podrobně zkontroluje veškeré komponenty celého systému. [9] 

6.1 Konstrukce bubnových brzd 

Konstrukce tohoto typu brzd (viz obrázek 1) je pevně připevněná ke kolu vozidla, se 

kterým se zároveň otáčí. Přítlačná brzdná síla je vytvořená brzdovými čelistmi (3) a ostatními 

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

k nápravě vozidla. Rozpěrné ústrojí přitlačuje brzdové čelisti na vnitřní stranu bubnu  

a potřebný brzdný účinek je vytvářen vnitřním třením. Hydraulický brzdový váleček (5) 

produkuje potřebnou přítlačnou sílu pro provozní nebo mechanickou parkovací brzdu. 

Nutností je vymezení vůle mezi bubnem a čelistmi, aby nedocházelo k velkému neúčinnému 

zdvihu pedálu. U starších brzdových ústrojí se vůle seřizovala excentrickým šroubem. Nyní je 

tohle řešení nahrazeno tzv. samostavem, coţ je zařízení automaticky vymezující vůli mezi 

čelistí a bubnem. Samostav funguje na principu omezené vratnosti čelistí. [2, 6] 

 

Obr. 1 Jednotlivé části bubnového brzdového ústrojí [2] 
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6.2 Konstrukce kotoučových brzd 

Nejstarší kotoučové brzdy s pevným třmenem byly později nahrazeny a zjednodušeny 

na konstrukci s jedním pístem neboli plovoucím třmenem, coţ je k vidění na obrázku 2.  

U kotoučových brzd s pevným třmenem se na obou stranách objevují válečky, v nichţ jsou 

pohybující písty (2). Tyto písty při brzdění přitlačují brzdové desky na brzdový kotouč (3) 

z obou stran, přičemţ těleso třmenu je nepohyblivé. V konstrukci kotoučových brzd 

s třmenem plovoucím je třmen posuvně umístěn v pevném drţáku (5). Brzdová deska (1) je 

tlačena pístem na brzdový kotouč a reakční síla posouvá třmen na druhé straně, který tlačí 

druhou destičku na kotouč. [2] 

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

z důvodu odolnosti před vysokým tepelným a mechanickým namáháním obsahuje legovací 

prvky. Konstrukce kotouče je jednoduchá nebo dutá – jde o kotouč s tzv. vnitřním chlazením 

proudícím vzduchem. Tento typ je vyuţíván u vozidel novější výroby a vzniká tzv. ventilační 

efekt tvořen vzduchovými kanálky v kotouči, které jsou radiálně uspořádané. [2, 9] 

 

 

 

Obr. 2 Kotoučová brzda s pevným a plovoucím třmenem [2] 
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V případě vozů sportovní výroby je moţné se setkat s kotouči, které pro dosaţení co 

nejniţšího zahřívání a rychlého chlazení mají vrtané kruhové otvory. Někdy má kotouč 

dráţky přesně definované hloubky, které slouţí pro vizuální diagnostiku opotřebení 

brzdového kotouče a zároveň zlepšují samočisticí schopnost nebo rychlost zaběhnutí 

brzdových destiček. U nejnáročnějších podmínek vyuţití automobilů, tedy závodních vozů, 

jsou pouţívány i čtyřpístové provedení kotoučových brzd. [2, 9] 

6.3 Poruchy brzdového systému a jejich příznaky 

Uţ v autoškole nás učí, abychom byli schopni rozpoznat příznaky, které nás včas 

upozorní na moţnou závadu brzdového systému. Seznámíme se s párem níţe uvedených 

bodů, kdy řidiči mohou předcházet nebezpečným situacím nebo dalším nepříjemnostem 

spojených s provozem na silnicích. Pokud spatříme jakýkoliv níţe uvedený jev u svého vozu, 

je nutné ihned nechat zkontrolovat nebo opravit brzdový systém, jelikoţ jeho správná 

funkčnost je jedním z hlavních faktorů bezpečnosti silničního provozu. Navíc rychlé řešení 

těchto příznaků často přispívá k zamezení většímu poškození brzdového ústrojí a můţe tak 

předejít vyšším finančním nákladům na opravu. [2, 6] 

Vibrace volantu 

Jedná se o to, ţe volant během jízdy vibruje nebo se chvěje při brzdění (viz obrázek 3). 

Vibrace jsou často způsobeny chvěním brzd – brzdy se rozvibrují při styku obloţení 

s kotoučem. Kotouče tím pádem mají po obvodu různou tloušťku nebo se v důsledku přehřátí 

deformují. [2] 

Při kolísání tloušťky kotouče je nezbytné kotouč zkontrolovat po celém jeho obvodu. 

V případě, ţe má různé tloušťky, je nutné vyměnit vţdy oba kotouče na nápravě. Pouhá 

výměna kotoučů však zcela nepostačuje, současně je třeba nahradit i pouţité brzdové desky 

pro zajištění účinného brzdného výkonu. [2, 6] 
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Obr. 3 Vibrace volantu [2] 

Hlučnost brzd 

Obvykle jde o pronikavý hluk nebo skřípot jako při broušení či obrušování (viz 

obrázek 4). Brzdové destičky se mohou opotřebit natolik, ţe nosné desky obrušují samotný 

kotouč nebo se taky začne obrušovat indikátor opotřebení destiček. Další z moţností je, ţe 

chybí antihluková podloţka, která pokrývá nosnou desku brzdové destičky nebo se zasekává 

brzdový třmen. [2] 

Oprava spočívá v kompletní výměně brzdových desek i kotoučů, pokud uţ jsou také 

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

 

Obr. 4 Hlučnost brzd [2] 

 

Táhnutí ke straně během brzdění 

Při sešlápnutí brzdového pedálu je v tomto případě patrné, ţe vůz má tendenci táhnout 

řízení doleva či doprava, jak je vidět na obrázku 5. To se ovšem liší od nesprávné geometrie 

kol, kdy vozidlo táhne za jízdy vţdy k jedné straně vozovky. K tomuto jevu dojde, pokud jsou 

desky na jedné straně znečištěny nějakým mazivem nebo olejem a tím ztratí brzdnou 

účinnost. Chybným můţe být i zasekávající se nebo váznoucí třmen a brzdové desky na této 

straně nezajišťují dostatečný účinek brzdného tlaku. [2] 
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V tomto případě stačí pouze kontrola stavu destiček nebo jejich výměna, vţdy však na 

obou stranách zároveň. V neposlední řadě bychom měli zkontrolovat chod třmenu a provést 

popřípadě jeho renovaci. [2, 6] 

 

 Obr. 5 Táhnutí ke straně během brzdění [2]  

Dlouhý zdvih brzdového pedálu 

Jedná se o pocit, kdy pro dosaţení poţadovaného zpomalení musíme pedál mnohem 

výrazněji sešlápnout nebo můţe pedál po sešlápnutí vykazovat doslova houbovitý neboli 

měkčí odpor síly, neţ je tomu obvykle (viz obrázek 6). Nejčastěji se s tím setkáváme  

u vozidel vybavených brzdou bubnovou. Čelisti brzd bývají nesprávně seřízeny nebo se 

objevuje přítomnost vzduchu v brzdové kapalině a kapalina uniká. Další příčinou je 

bezesporu špatný stav brzdových hadiček, které netěsní nebo bobtnají. Rovněţ se mohlo 

zaseknout regulační zařízení brzdového tlaku nebo snímač rozloţení zatíţení náprav. [2] 

Oprava spočívá v seřízení brzdových čelistí a kontrole kapaliny. Postupně se systém 

musí odvzdušnit. Následně zkontrolujeme těsnost hlavního brzdového válce. V neposlední 

řadě se zjistí stav brzdových hadiček, aby nevykazovaly netěsnost nebo praskliny. [2, 6] 

 

Obr. 6 Dlouhý zdvih brzdového pedálu [2] 
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Tuhý pedál 

Při sešlápnutí brzdového pedálu je patrná velmi malá vůle v pedálu. Sešlápnutí je 

doslova tuhé, jak nám simuluje obrázek 7. Třecí materiál ztratí brzdné vlastnosti a není 

schopný zvládat patřičné poţadavky na funkčnost brzdění. Jednou z moţností je také 

zaseknutý třmen, který nepřitlačuje desky ke kotouči. Poslední příčinou je netěsnost 

brzdového posilovače nebo vliv špatného přívodu podtlaku vyvíjející nízkou sílu působící 

v brzdovém ústrojí. [2] 

Jako vţdy by mělo dojít ke kontrole povrchu desek, zda není sklovitý nebo jinak 

poškozený nebo desky vyměnit, provést renovaci třmene a zkontrolovat posilovač brzd, 

popřípadě jej vyměnit či opravit. [2, 6] 

 

Obr. 7 Tuhý pedál [2] 

 

U svých vozidel máme moţnost šetřit brzdová ústrojí. Stačí se vyvarovat intenzivnímu 

a agresivnímu brzdění a neplynulé jízdě, která je v dnešním hustém provozu naprosto 

zbytečná. Ke zpomalení nebo sníţení rychlosti vyuţíváme nejen brzdový pedál, ale  

i podřazení na niţší stupeň rychlosti. Alespoň zkušený řidič by mohl předvídat okolnosti  

a situaci před sebou, včas sníţit rychlost a vyhnout se tak častému a prudkému uţívaní 

brzdového pedálu. 
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7 Síly působící na vozidlo 

Pro analytické měření brzdění vozidla je nutné znát veškeré síly, které působí na 

vozidlo při brzdění. Síly působící na brzdící vozidlo můţeme vidět na obrázku 8. Jednou 

z hlavních podmínek pro dobré jízdní vlastnosti vozidla je přilnavost pneumatik k vozovce, 

jinak řečeno adheze. Ta je během jízdy ovlivněna silami působícími na stykovou plochu kola 

s vozovkou: [6] 

 

1. hnací síla 

2. brzdná síla, působí proti hnací síle 

3. stranové vodící síly, souvisí s řiditelnosti vozu 

4. tíha a tření umoţňují působení ostatních sil 

 

 

 

Obr. 8 Síly působící na vozidlo [6] 

 

Na vozidlo také působí momenty, které se snaţí vozidlem otáčet kolem svislé, příčné  

i podélné osy, jak je k vidění na obrázku 9. Je to rotační moment setrvačnosti I a momenty 

setrvačnosti kol II, které mají tendenci udrţet vozidlo ve stejném směru a další síly, coţ je 

odpor vzduchu, odstředivá síla nebo boční vítr. [6] 
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Obr. 9 Síly působící na vozidlo [6] 

 

Vyuţitím Kammova kruhu tření na obrázku 10 a 11 je moţné přehledně popsat 

vzájemné působení jednotlivých sil. Poloměr daného kruhu charakterizuje síla, která 

znázorňuje adhezi mezi povrchem vozovky a pneumatikou. To značí, ţe velikost šířky kruhu 

je přímo úměrná velikosti adheze. Ta bude tedy ovlivněna samotným povrchem vozovky  

a taky vlastnostmi pneumatiky. V reálné situaci mají ovšem pneumatiky větší přilnavost  

v podélném směru, tudíţ by Kammův kruh tření měl spíše tvar elipsy. 

Nyní vezmeme v úvahu jen silové poměry na jednom kole. Základem Kammova 

kruhu je rovnoběţník sil se stranovou vodicí silou S, coţ je boční síla vznikající působením 

odstředivé síly nebo vlivem naklonění vozovky. Další sloţkou je brzdná síla B, která je dána 

podélnou silou vznikající brzděním nebo hnacím momentem motoru. Síla G bude výslednicí 

těchto sil. [6] 
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Obr. 10 Závislost velikosti síly (G) na poloměru Kammova kruhu tření (a) [6] 

 

V případě, ţe se bude výslednice nacházet uvnitř Kammova kruhu tření, bude vozidlo 

ve stabilním stavu. Pokud je výslednice větší, neţ poloměr kruhu tření, stává se vozidlo 

neovladatelné. Podmínka stability resp. velikost Kammova kruhu tedy bude: 

 

a  𝑩𝟐 + 𝑺𝟐

 

Za jízdy se neustále mění poměr jednotlivých sil i adheze. Na obrázku 11 je 

znázorněno, jak se vyvíjí síly při brzdění. 

 

 

Obr. 11 Závislosti mezi stranovou vodící silou (S) a brzdnou silou (B) [6] 

 

Při rostoucí brzdné síle B se zmenšuje stranová vodící síla S. V okamţiku, kdy 

výsledná síla G je rovna velikosti brzdné síly B, dojde k zablokování kola vlivem nedostatku 

stranové vodící síly, vozidlo se následně stává neřiditelné. Totoţná situace můţe nastat také 
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při prudké akceleraci, kdy dochází k prokluzu hnacího kola. Proto je podélný skluz 

pneumatiky definován pro hnací i brzděné kolo. [2,6] 

 

Vozidlo se tedy stává neovladatelné z pohledu adheze ze dvou patřičných důvodů: 

 

 velkým nárůstem brzdné síly B a následnou ztrátou vodící síly S  

 

 vektor výsledné síly G se dostal za hranici Kammova kruhu tření a došlo k porušení 

podmínky stability, jak je moţné shlédnout na obrázku 10 

 

Moderní elektronické systémy vozidel jsou dnes vyráběny tak, aby tyto důvody co 

nespolehlivěji eliminovali a zajistili ovladatelnost vozu za jakýchkoliv podmínek. 

 

Obr. 12 Vztah brzdné síly, stranové vodící síly a skluzu pro různý povrch [6] 
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8 Elektronické bezpečnostní systémy vozidel 

Nyní si popíšeme protiblokovací elektronické systémy tvořící hlavní prvky aktivní 

bezpečnosti motorového vozidla. Aby nedocházelo k blokaci kol a následné ztrátě adheze 

mezi povrchem a pneumatikou, je prvořadé minimalizovat skluz jednotlivých kol vozu. 

8.1 ABS 

Jedním z hlavních bezpečnostních prvků brzdového systému je protiblokovací systém 

ABS, který nepřetrţitě kontroluje, aby nedošlo při brzdění k zablokování kol a ztrátě adheze 

mezi povrchem a pneumatikou vozu. Kolo automobilu vybaveno systémem ABS se neustále 

odvaluje a tím umoţňuje drţení stability, řiditelnosti a ovladatelnosti vozidla v kritických 

situacích, jak tomu bývá například u prudkého brzdění nebo brzdění na kluzkém povrchu. 

Pokud se totiţ kolo zablokuje, nepřenese tak z fyzikálního hlediska ţádnou boční sílu  

a neumoţní řidiči zatočit. Na obrázku 13 je znázorněn průběh vyhýbajícího manévru  

u vozidla vybaveným ABS. [1] 

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

automaticky reguluje brzdná síla v třmenech, aby nedošlo ke zmíněnému zablokování a ztrátě 

adheze. Při blokaci kol se tak vozidlo stane neřiditelné a není moţné měnit jeho směr jízdy. 

Pouze zkušený řidič je v těchto kritických situacích schopen vyvíjet na brzdový pedál takovou 

sílu, aby byla kola pouze v lehkém skluzu a bylo vyuţito maximální moţné adheze. [1, 9] 

 

Obr. 13 Vyhýbající manévr vozidla s ABS (vlevo) a vozidla bez ABS (vpravo) [1] 
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Do řídící jednotky putují informace o rychlosti otáček jednotlivých kol, které získává 

od snímačů na kaţdém kole vozidla vybaveného tímto prvkem bezpečnosti (viz obrázek 14). 

Jakmile dojde do řídící jednotky impuls, ţe nastala blokace kola, jednotka sníţí krátkodobě 

tlak v brzdovém ústrojí a kolo se dostane zpět do pohybu. Bezpečnostní systém ABS je 

schopen uvolnit zabrzděné kolo 12 – 16 x za sekundu. Tím je zajištěno relativně stálé otáčení 

kola, lepší řiditelnost a stabilita vozu. Při agresivním brzdění ABS udrţí brzdnou sílu na 

hranici adheze. Několikrát a rychle za sebou dojde k zablokování a následnému uvolnění kola 

aţ do úplného zastavení vozidla. [1] 

Činný systém ABS je tedy znát při prudkém brzdění na hranici přilnavosti, kdy je cítit 

i slyšet přerušované brzdění a to hlavně na kluzké vozovce. Tohle přerušování je způsobeno 

právě tímto systémem, jakmile odpouští tlak v brzdovém ústrojí. Následně je sníţen brzdný 

tlak vyvíjený na pedál a tím se kolo odblokuje. Člověk v tu chvíli cítí, ţe ho pedál kope  

a odvrací působící noţní sílu a při delším brzdění klesá aţ k podlaze. Méně zkušený řidič by 

se mohl leknout a povolit pedál, coţ je zásadní chyba. Na suchém povrchu nejsou rozdíly 

brzdných drah s ABS a bez ABS příliš velké, ale na kluzké vozovce je rozdíl uţ poměrně 

markantní. Vše je rozebráno a popsáno v závěru práce při experimentálním měření. [1, 7] 

 

Obr. 14 Jednotlivé části systému ABS [1] 

 

Jak uţ bylo řečeno, na všech kolech jsou indukční senzory otáček znázorněné na 

obrázku 15. Senzory předávají řídící jednotce informace o pohybech kol. Ta situaci 
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vyhodnocuje a za pomocí regulačního ventilu v případě potřeby sniţuje tlak v brzdovém 

systému, aby došlo k uvolnění a opětovnému pohybu kol. [1, 7] 

 

Obr. 15 Snímač otáček kola [1] 

 

Historie ABS 

Systém ABS vyvinula společnost Bosch uţ na počátku roku 1978, jeho historie ovšem 

sáhá mnohem dál. Uţ ve 20. století se tvořily úvahy, jak zabránit blokování kol při agresivním 

brzdění. Firma Bosch v roce 1936 ohlásila patent na tohle zařízení k zamezení blokování kol 

vozidla. Ale aţ postupným vývojem elektronického zařízení mohli inţenýři vyvíjet kvalitní  

a spolehlivý protiblokovací systém ABS. Poprvé na komerční bázi našel systém ABS 

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

8.2 ASR 

Protiprokluzový pomocný systém ASR je jeden z dalších elektronických asistentů 

zabraňující protáčení poháněných kol vozu na principu regulace respektive sníţení výkonu 

motoru. Jakmile dojde k protáčení poháněných kol, řídící jednotka sníţí výkon motoru na 

takovou hodnotu, kterou budou kola za momentálních podmínek přilnavosti schopna přenést 

na povrch vozovky, aniţ by se protočila. Druhým principem je přibrzdění protáčejícího kola. 

Systém ASR aktivně zvyšuje bezpečnost a stabilitu vozidla a také celkový jízdní komfort. 

Zároveň umoţní plynulý a hladký rozjezd i zrychlení bez prokluzujících kol. Navíc při 
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průjezdu zatáčkou působí regulace prokluzu kol proti neotáčivému průběhu jízdy automobilu. 

[1, 7] 

Na obrázku 16 je simulováno chování vozidla vybaveno systémem ASR a bez tohoto 

systému při jízdě do mírného stoupání. Řidič vlevo se chce rozjet, kola však začnou 

prokluzovat, tím dochází ke ztrátě bočí síly kol a ty následně nepředají hnací sílu na vozovku. 

Červené vozidlo na pravé straně obrázku obohaceno systémem ASR nemá sebemenší 

komplikace při rozjezdu a plynulé jízdě na nehomogenním povrchu. [1] 

 

Obr. 16 Porovnání jízdy vozidel s ASR (vpravo) a bez ASR (vlevo) [1] 

 

Princip funkce je téměř totoţný se systémem ABS, protoţe snímače otáček kol jsou 

společné a nepřetrţitě sledují prokluz poháněné nápravy. Rovněţ mají jednu řídící jednotku, 

jejímţ úkolem je porovnávat tyto údaje s rychlostí otáčení kol nepoháněné nápravy. Pokud 

řídící jednotka vyhodnotí na základě impulzů ze snímače otáček, ţe došlo k prokluzu kola, 

vydá signál k přibrzdění tohoto kola. V případě vyšší rychlosti automobilu je motoru vyslán 

řídící jednotkou pokyn ke sníţení točivého momentu motoru a následnému ubrání akcelerace. 

Tímto zásahem se poháněná kola přestávají protáčet. Výhodou je mimochodem i šetření 

běhounu pneumatik. [1] 

Při aktivaci systému ASR řidič sleduje na palubní desce blikající kontrolku oranţové 

barvy, která zároveň upozorní řidiče na horší přilnavost povrchu. Zatímco deaktivace ABS je 

náročnější, jelikoţ spočívá v odpojení pojistky z pojistkové skříně, ke které musíme mít 

přesné schéma zapojení, funkci ASR lze vypnout označeným tlačítkem na středovém panelu 
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vozidla. Uţívá se to napříkladu při jízdě se sněhovými řetězy, kdy je prokluz a následné 

prohrábnutí kol nutností. [1, 7] 

8.3 ESP 

Název ESP dnes nese jeden z nejčastěji vyuţívaných elektronických systémů. Jedná se 

o elektronický stabilizační systém, který napomáhá řidiči eliminovat vznik smyku nebo  

se snaţí pomoci s jeho vyrovnáním. Systém ESP tak díky zásahu do řízení řeší krizové 

situace, které při jízdě často nastávají. Jakmile elektronika vyhodnotí nestabilní stav 

automobilu, dochází k jeho samočinné aktivaci. Systém prostřednictvím elektronických 

brzdných zásahů dokáţe vůz stabilizovat. ESP mimo jiné spolupracuje i s ostatními 

elektronickými komponenty jako je ASR, ABS a další existující protiprokluzové systémy. [3] 

Tento unikátní bezpečnostní elektronický systém zkoumá všechny jízdních vlastnosti 

aţ na samé hranici fyzikálních zákonů a přispívá tím k razantnímu zvýšení aktivní 

bezpečnosti motorových vozidel. Ze statistiky ministerstva vnitra vyplývá údaj, který říká, ţe 

kdyby veškerá vozidla na silnicích byla vybavena systémem ESP, nevzniklo by asi deset 

procent dopravních nehod. ESP totiţ vyhodnocuje stabilitu vozu aţ 30 x častěji neţ sám řidič 

a v případě potřeby ihned zasáhne. Dnes existuje mnoho výrobců i označení, ale princip 

detekce a funkce je zaloţen na stejných myšlenkách. [3, 7] 

Aby systém ESP správně reagoval v krizových situacích, potřebuje znát hlavní dva 

body - kam řidič vozidlo směřuje a kam doopravdy jede, coţ znázorňuje obrázek 17. Z tohoto 

důvodu je systém vybaven celou škálou senzorů. Na první bod, kam je vůz směřován, 

odpovídá snímač natočení volantu společně se snímačem otáček kol. Druhý bod, kam vozidlo 

skutečně směřuje, zajišťuje měřicí zařízení příčného zrychlení a momentu setrvačnosti na 

základě svislé osy automobilu. Dle těchto hodnot systém ESP porovná poţadovanou  

a skutečnou dráhu vozu. Jakmile tyto hodnoty nejsou totoţné, situace je vyhodnocena jako 

kritická a systém okamţitě zasahuje. [3, 7] 
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Obr. 17 Ukázka snímání kam je vůz směřován a kam doopravdy jede [3] 

 

Systém ESP přibrzďováním jednotlivých kol způsobuje opačný otáčivý moment neţ 

ten, kterým se vozidlo dostalo do neřízeného smyku. Existují dvě krizové situace a to 

nedotáčivost a přetáčivost. Při nedotáčivosti v zatáčce, coţ simuluje obrázek 18, je pomocí 

elektroniky sníţena akcelerace motoru a přibrzděno zadní vnitřní kolo. V opačné variantě, při 

vzniku přetáčivého smyku na obrázku 19, je díky ESP přibrzděno vnější přední kolo a taktéţ 

je regulován výkon motoru. [3, 7] 

 

 

Obr. 18 Nedotáčivý smyk při průjezdu levotočivou zatáčkou [3] 
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Obr. 19 Přetáčivý smyk při průjezdu levotočivou zatáčkou [3] 

 

Nyní si znázorníme automobil bez ESP, jak provede rychlý vyhýbající manévr na 

pozemní komunikaci. Vozidlo na obrázku číslo 20 prudce trhne volantem doleva a následně 

doprava. Zadní náprava vozu se pohybuje rychleji a řidič se tak dostane do neřízeného smyku. 

Otáčení kolem svislé osy je nesmírně obtíţné i pro zkušeného řidiče. [3, 7] 

 

Obr. 20 Ukázka přetáčivého smyku při reálném vyhýbajícím manévru [3] 

 

Obrázek 21 nám ukazuje stejnou situaci uţ ovšem se systémem ESP. Volant je prudce 

strţen na levou stranu, ale čidla systému vyhodnotila nestabilní stav vozu a byl proveden 

zásah do řízení. Pro komfortnější zatočení je nejprve přibrzděno zadní levé kolo. Vůz stále 

zatáčí doleva, ale volant byl strhnut zpátky k pravému okraji vozovky s cílem vrátit se zpět do 

svého pruhu. Přibrzdění pravého zadního kola podpoří zatočení doprava. [3, 8] 



VŠB-TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství  

 

30 

 

Aby systém zabraňoval vybočení zadní nápravy do protisměrného pruhu, ESP 

přibrzďuje levé přední kolo. V extrémních krizových situacích je moţné kolo úplně 

zablokovat, aby byla na přední nápravě omezena boční vodící síla. Po stabilizaci vozu systém 

ESP ukončuje svou činnost. [3] 

 

Obr. 21 Stabilizace vozu pomocí ESP při vyhýbajícím manévru [3] 

 

Historie a budoucnost ESP 

Stejně jako při vynalezení kompletu ABS, objevení elektronického stabilizačního 

systému ESP zaznamenalo pro automobilový průmysl výrazný posun vpřed. Prvním vozem 

vybaveným touto elektronikou se stal 1995 Mercedes E nové generace. Ovšem cena tohoto 

systému byla pro sériovou výrobu velmi vysoká. Ale zanedlouho byl ESP standardní výbavou 

vozidel i niţších tříd. Při jednom testu totiţ nový Mercedes třídy A úspěšně neabsolvoval tzv. 

Losí test, kdy se zkoumala stabilita vozidla při prudkém vyhýbajícím manévru. Test probíhal 

na suchém povrchu a kuţely uspořádány do koridoru tvořily danou překáţku. Díky tomuto 

testu se odhalily špatné vlastnosti Mercedesu, který se dostal do přetáčivého smyku a v zápětí 

se převrátil na střechu, coţ sklidilo nespočet kritiky. Aby německá automobilka neztratila 

dobré jméno na trhu, i levnější vozidla niţší třídy byla vybavována systémy ESP. Podstatnou 

zásluhu na výrobě veškeré elektroniky nese opět firma Bosch, která je v tomto oboru 

momentálně lídrem na trhu. V současné době je v průměru kaţdý třetí vůz, který je vyrobený 

v Evropě, vybaven tímto systémem. Od roku 2014 by mělo být ovšem ESP povinnou výbavu 

kaţdého vyrobeného vozidla, tak jako tomu bylo v roce 2009 u systému ABS. [3] 
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9 Experimentální měření délky brzdných drah 

V této kapitole jsou provedeny a vyhodnoceny praktické testy brzdných zkoušek 

s motorovým vozidlem (viz obrázek 22) vybaveným veškerou bezpečnostní elektronikou. 

Cílem těchto měření bylo ověřit a poukázat na vliv elektronických komponentů brzdové 

soustavy na délku brzdné dráhy, čas brzdění a na celkový průběh zpomalení vozu, který je 

evidentní z grafických výstupů měřicího přístroje. 

Technické parametry testovaného vozidla 

Tovární značka - Volvo S80 

Typ karoserie - sedan 

Parametry motoru - 2,5 TDI 

Výkon motoru - 103 kW 

Provozní hmotnost - 1700 kg 

Pohon kol - přední náprava 

Pneumatiky - letní Barum Continental 225/40 R18 

Vzorek pneu - 5 mm 

Výbava - ABS, ESP, STC (ASR), servořízení, tempomat, posilovač brzd 

 

Obr. 22 Testované vozidlo Volvo S80 [13] 
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Místo měření 

Praktické testování průběhu brzdění probíhalo na starém letišti v blízkosti obce 

Hustopeče nad Bečvou, které v minulosti slouţilo jako vzletová a přistávací plocha pro 

práškovací a menší letadla, a také na amatérské automobilové závody sprintů a slalomu. 

Pohled na místo měření včetně měřítka je k vidění na obrázku 23. 

 

Obr. 23 Pohled na místo měření [4] 

 

Podmínky měření 

První část testování se uskutečnila 1. 3. 2014 na suchém asfaltu. Pro ověření  

a porovnání rozdílů mezi účinkem brzdění na suchém a mokrém povrchu se další měření 

provádělo za deště 3. 3. 2014. V obou případech se teplota vzduchu pohybovala mezi sedmi 

aţ osmi stupni Celsia. Abychom dosáhli maximálního brzdného účinku a nemuseli počítat 

s vlivem zahřívání kotoučů, bylo kaţdé měření prováděno po deseti aţ patnácti minutách. 

Povrch letiště tvoří asfalt, který je totoţný s povrchem na pozemních komunikacích. 
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Použitý přístroj 

K praktickým brzdným zkouškám jsme pouţili certifikovaný decelerograf XL 

METER TM PRO od maďarské firmy Inventure Automotive Electronics, který jsem si 

vypůjčil z Ústavu súdného inţenýrstva v Ţilině. Decelerograf zobrazený na obrázku 24, se 

upevní na přední sklo vozidla obdobně jako GPS navigace a měří délku brzdné dráhy, brzdný 

čas, průměrné brzdné zpomalení a rychlost, ze které vůz začne zpomalovat. Paměť přístroje je 

pouze na 3 měření, pak je nutné data nahrát do PC. Pro čtení naměřených hodnot jsme do PC 

museli nahrát speciální software XL Vision. Pořizovací cena nového přístroje se pohybovala 

okolo 30 000 Kč. 

 

Obr. 24 XL METER a přenos dat do PC [13] 

Popis měření 

Nejprve jsme nachystali vozidlo k testování. Zkontrolovali jsme tloušťku kotoučů  

a třecího segmentu brzdových destiček a správné nahuštění pneumatik, které je stanoveno 

výrobcem. Poté bylo na čelní sklo vozu připevněno zařízení XL METER. Po zapnutí 

proběhne jeho automatická kalibrace. První část testování proběhla s funkčními 

protiblokovacími komponenty a následně po deaktivaci těchto prvků, kdy stačilo pouze 

vytáhnout pojistku napájení čidla ABS dle daného schématu a automaticky se deaktivovali  

i ostatní stabilizační systémy. Odpojení pojistky z pojistkové skříně probíhalo vţdy při 

vypnutém motoru. Na přístrojové desce řidiče se ihned rozsvítí patřičné kontrolky a upozorní 
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na problém v brzdovém systému. Pro porovnání a výpočet koeficientu prodlouţení brzdné 

dráhy při zvýšení rychlosti na dvojnásobek jsme provedli měření z 50 km/h a ze 100 km/h. 

Testovaný vůz byl pozvolna uveden do pohybu a ustálil se na dané rychlosti, která byla 

zajištěna tempomatem, coţ je funkce udrţující vozidlo v konstantní rychlosti. V tomto 

okamţiku byl řidičem maximální silou sešlápnut pedál provozní brzdy aţ do úplného 

zastavení vozu. Následně došlo přístrojem k vyhodnocení naměřených dat.  

Pro kaţdou situaci byla provedena tři měření. Výsledky naměřených dat byly 

porovnávány dle středních hodnot, které jsou uvedeny v tabulce jako [µ]. Další statistická 

vyhodnocení nebyla pro malý počet experimentů prováděna. Rozdíl v naměřených hodnotách, 

který v ţádném z měření nepřesahuje hodnotu 2 %, je relativně malý a proto se domnívám, ţe 

vyhodnocení pomocí střední hodnoty je dostatečně průkazné. 

Vzhledem k tomu, ţe všechny tachometry vozidel mají svou odchylku a tzv. 

přeměřují, v závěru měření je tato odchylka vypočítána a porovnána s opravdovou hodnotou, 

ze které začalo testované vozidlo brzdit. Tato hodnota je jedním z výstupů přístroje. V dalších 

tabulkách jsou uvedeny výsledky měření z jednotlivých experimentů. 

 

Výstupy dat na suchém povrchu z rychlosti 50 km/h 

Měření Doba brzdění Délka brzdné dráhy 

č. 1 1,60 s 12,78 m 

č. 2 1,78 s 13,02 m 

č. 3 1,68 s 12,95 m 

µ 1,69 s 12,92 m 

Tab. 11 Výsledky měření (50 km/h) na suchém povrchu s bezpečnostními systémy [13] 
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Měření Doba brzdění Délka brzdné dráhy 

č. 1 1,98 s 13,56 m 

č. 2 1,94 s 13,21 m 

č. 3 2,04 s 14,05 m 

µ 1,99 s 13,61 m 

Tab. 12 Výsledky měření (50 km/h) na suchém povrchu s deaktivovanými bezpečnostními 

systémy [13] 

 

 

Obr. 25 Grafické porovnání průběhu brzdění z rychlosti 50km/h na suchém povrchu se 

systémy ABS a ESP (vlevo) a po deaktivaci těchto systémů (vpravo) [13] 

 

Grafický výstup z měřicího přístroje na obrázku 25 znázorňuje křivku závislosti 

brzdného zpomalení resp. zrychlení (v záporných jednotkách) na čase. V levé části vidíme 

zásah bezpečnostní elektroniky, kdy po zablokování brzděných kol a ztrátě přilnavosti došlo 

při odblokování opět k navýšení účinku brzd. Křivka grafického znázornění v pravé části nám 

ukazuje ztrátu decelerace po zablokování kol. Vozidlo se doslova doklouzalo aţ do úplného 

zastavení. Rovněţ zde hrozí nebezpečí přetáčivého smyku v důsledku blokace kol  

a neřiditelnosti vozidla. 
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Výstupy dat na mokrém povrchu z rychlosti 50 km/h 

Měření Doba brzdění Délka brzdné dráhy 

č. 1 1,91 s 13,19 m 

č. 2 2,02 s 13,92 m 

č. 3 1,96 s 13,63 m 

µ 1,96 s 13,58 m 

Tab. 13 Výsledky měření (50 km/h) na mokrém povrchu s bezpečnostními systémy [13] 

 

Měření Doba brzdění Délka brzdné dráhy 

č. 1 2,23 s 15,03 m 

č. 2 2,19 s 14,81 m 

č. 3 2,12 s 14,56 m 

µ 2,18 s 14,80 m 

Tab. 14 Výsledky měření (50 km/h) na mokrém povrchu s deaktivovanými bezpečnostními 

systémy [13] 

 

  

Obr. 26 Grafické porovnání průběhu brzdění z rychlosti 50 km/h na mokrém povrchu se 

systémy ABS a ESP (vlevo) a po deaktivaci těchto systémů (vpravo) [13] 
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Na mokrém povrchu uţ je frekvence zásahu protiblokovacího systému mnohem 

intenzivnější. Na grafickém znázornění obrázku 26 to můţeme pozorovat jako podobu 

nepravidelné sinusoidy, kdy lokální maximum a minimum je způsobeno právě zablokováním 

a následným odblokováním brzděných kol. Pravá část obrázku ukazuje totoţný průběh jako 

na předešlém řešení.  

 

Výstupy dat na suchém povrchu z rychlosti 100 km/h 

Měření Doba brzdění Délka brzdné dráhy 

č. 1 3,12 s 41,28 m 

č. 2 3,02 s 40,86 m 

č. 3 3,19 s 41,35 m 

µ 3,11 s 41,16 m 

Tab. 15 Výsledky měření (100 km/h) na suchém povrchu s bezpečnostními systémy [13] 

 

Měření Doba brzdění Délka brzdné dráhy 

č. 1 3,66 s 48,26 m 

č. 2 3,83 s 49,09 m 

č. 3 3,91 s 49,53 m 

µ 3,80 s 48,96 m 

Tab. 16 Výsledky měření (100 km/h) na suchém povrchu s deaktivovanými bezpečnostními 

systémy [13] 
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Obr. 27 Grafické porovnání průběhu brzdění na suchém povrchu z rychlosti 100 km/h se 

systémy ABS a ESP (vlevo) a po deaktivaci těchto systémů (vpravo) [13] 

 

Při zvyšování rychlosti se délka brzdné dráhy výrazně prodluţuje a zároveň extrémně 

narůstá riziko spojené s nebezpečím přetáčivého smyku. Z tohoto důvodu je vyhodnocení  

a zásah elektroniky nezbytný. Levá část obrázku 27 ukazuje intenzivní průběh zásahů 

bezpečnostních asistentů a udrţování brzdného zpomalení okolo 9 m.s
-2

, coţ znázorňuje naše 

pomyslná sinusoida. Brzdný účinek v tomto případě je vyuţit na maximální moţné adhezi. 

V části pravé máme obdobný případ, jako předchozí řešení při blokaci brzděných kol. 

 

Výstupy dat na mokrém povrchu z rychlosti 100 km/h 

Měření Doba brzdění Délka brzdné dráhy 

č. 1 3,86 s 48,08 m 

č. 2 3,63 s 47,20 m 

č. 3 3,74 s 47,65 m 

µ 3,74 s 47,64 m 

Tab. 17 Výsledky měření (100 km/h ) na mokrém povrchu s bezpečnostními systémy [13] 
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Měření Doba brzdění Délka brzdné dráhy 

č. 1 4,98 s 59,26 m 

č. 2 5,29 s 61,07 m 

č. 3 5,11 s 60,43 m 

µ 5,13 s 60,26 m 

Tab. 18 Výsledky měření (100 km/h) na mokrém povrchu s deaktivovanými bezpečnostními 

systémy [13] 

 

  

Obr. 28 Grafické porovnání průběhu brzdění na mokrém povrchu z rychlosti 100 km/h se 

systémy ABS a ESP (vlevo) a po deaktivaci těchto systémů (vpravo) [13] 

 

Mokrý povrch je velmi zrádný zejména svou špatnou přilnavostí a různou 

homogenitou vozovky. Na silnicích je totiţ značná míra nečistot jako prach apod. Za deště 

pak vzniká určitá mastnota a tím vysoké nebezpečí při brzdění a jízdě zatáčkou. Levý obrázek 

pod číslem 28 zřetelně ukazuje zásahy elektroniky a tím udrţení decelerace na přijatelné 

hodnotě. Je evidentní, ţe protiblokovací prvky pracují mnohem intenzivněji neţ v předešlých 

případech. Grafický průběh uţ není ovšem tak pravidelný jako na suchém povrchu. V jednom 

momentě bez funkce bezpečnostní elektroniky muselo dojít k povolení brzdového pedálu 

řidičem (moment nárůstu brzdného zpomalení na pravém grafu), jelikoţ při blokaci kol mělo 

vozidlo tendenci pokračovat do přetáčivého smyku. Podrobnějšího zhodnocení je na konci 

praktické části. 
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Porovnání středních hodnot naměřených výsledků z rychlosti 50 km/h 

Měření Průměrná doba 

brzdění 
Průměrná délka brzdné 

dráhy  

Sucho s ABS a ESP  1,69 s  12,92 m  

Sucho bez ABS a ESP  1,99 s  13,61 m  

Mokro s ABS a ESP  1,96 s  13,58 m  

Mokro bez ABS a ESP  2,18 s  14,80 m  

Tab. 19 Souhrnná tabulka středních hodnot (50 km/h) [13] 

 

Porovnání středních hodnot naměřených výsledků z rychlosti 100 km/h 

Měření Průměrná doba 

brzdění 
Průměrná délka brzdné 

dráhy  

Sucho s ABS a ESP  3,11 s  41,16 m  

Sucho bez ABS a ESP  3,80 s  48,96 m  

Mokro s ABS a ESP  3,74 s  47,64 m  

Mokro bez ABS a ESP  5,13 s  60,26 m  

Tab. 20 Souhrnná tabulka středních hodnot (100 km/h) [13] 
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Procentuální nárůst středních hodnot naměřených výsledků z rychlosti 50 km/h 

Měření Průměrná doba brzdění Průměrná délka brzdné 

dráhy  

Sucho s ABS a ESP  1,69 s  12,92 m  

Sucho bez ABS a ESP  + 17,8 %  + 5,3 %  

Mokro s ABS a ESP  1,96 s  13,58 m  

Mokro bez ABS a ESP  + 11,2 %  + 9,0 %  

Tab. 21 Souhrnná tabulka procentuálního nárůstu středních hodnot (50 km/h) [13] 

 

Procentuální nárůst středních hodnot naměřených výsledků z rychlosti 100 km/h 

Měření Průměrná doba 

brzdění 
Průměrná délka brzdné 

dráhy  

Sucho s ABS a ESP  3,11 s  41,16 m  

Sucho bez ABS a ESP  + 22,2 %  + 19,0 %  

Mokro s ABS a ESP  3,74 s  47,64 m  

Mokro bez ABS a ESP  + 37,2 %  + 26,5 %  

Tab. 22 Souhrnná tabulka procentuálního nárůstu středních hodnot (100 km/h) [13] 
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Výpočty koeficientů prodloužení brzdných drah z 50 km/h na 100 km/h 

Měření Násobek doby brzdění Násobek délky brzdné 

dráhy  

Sucho s ABS a ESP  x 1,84 x 3,18  

Sucho bez ABS a ESP  x 1,91 x 3,60  

Mokro s ABS a ESP  x 1,91 x 3,51 

Mokro bez ABS a ESP  x 2,35 x 4,07 

Průměr x 2,00 x 3,59 

Tab. 23 Tabulka koeficientů prodloužení při zdvojnásobení rychlosti [13] 

 

 

 

Graf 2 Růst brzdné dráhy při zdvojnásobení rychlosti dle vypočtených koeficientů [13] 
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Graf 3 Růst doby brzdění při zdvojnásobení rychlosti dle vypočtených koeficientů [13] 
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Vyhodnocení měření 

Z výše uvedených tabulek a grafů vychází zřetelné rozdíly mezi průběhem brzdění  

s aktivními elektronickými komponenty brzdové soustavy a po deaktivaci těchto 

protiblokovacích systémů. 

Práce bezpečnostní brzdové elektroniky při niţších rychlostech není příliš znát. Ovšem 

tím, ţe nedojde k zablokování kol, vozidlo je stále řiditelné a je schopno neustále měnit směr 

jízdy. Po deaktivaci těchto systémů při rychlosti 50 km/h se na suchém povrchu naměřené 

hodnoty délky brzdné dráhy zvětšily pouze o 0,69 m, coţ je asi 5 % a doba brzdění se zvýšila 

o 0,30 s. Na mokré silnici uţ hodnoty tvořily rozdíl 1,22 m, tedy zhruba 9 %, coţ oproti 

měření za sucha je téměř dvojnásobek a doba brzdění se prodlouţila o podobnou procentuální 

hodnotu jako na povrchu suchém.  

Abychom opravdu mohli potvrdit vliv těchto bezpečnostních prvků brzdového ústrojí, 

provedli jsme test chování vozidla z rychlosti 100 km/h. Na suchém povrchu se střední 

hodnota délky brzdné dráhy zvedla o hezkých 7,80 m. V procentech to je asi 19 %. Čas 

brzdění se protáhl o 0,69 s, ovšem při vysoké rychlosti urazíme za takovou dobu poměrně 

dost metrů na to, aby to nestačilo k bezpečnému zastavení vozidla.  

Na mokré a kluzké vozovce bez této bezpečnostní moderní elektroniky uţ v podstatě 

méně zkušený řidič není schopen bezpečně zastavit, pokud laicky řečeno „dupne na pedál“. 

Při razantním brzdění se totiţ značná část působícího tlaku vozidla přesune na přední nápravu, 

tím se odlehčí zadní část a dojde k zablokování nejen předních kol, ale i kol na zadní nápravě 

a vozidlo má tendenci pokračovat do přetáčivého smyku (viz kapitoly výše), i přestoţe poměr 

účinku brzd je standardně 2/3 na přední nápravu a pouze 1/3 na nápravu zadní. Zkušený řidič 

okamţitě zareaguje povolením brzdového pedálu a natočením volantu směrem proti 

přetáčivosti, tzv. kontra-efekt a tím dojde ke stabilizaci vozu. Ale bohuţel silniční provoz 

tvoří řidiči různých kategorií a podle toho je třeba dbát na bezpečnou stavbu vozidla. I proto 

bylo poměrně náročné tohle měření provést, ale vše bylo testováno na široké ploše, kde by se 

prakticky nemělo nic stát. Nicméně naměřené výsledky hovoří zcela jasně. Po deaktivaci 

protiblokovacích systémů se nám brzdná dráha na mokru při rychlosti 100 km/h prodlouţila  

o 12,62 m. V procentech to je uţ 26,5 % a doba zastavení se zvedla o 1,39 s. Dokonce na 

kluzké vozovce s těmito aktivními prvky bezpečnosti je vozidlo schopno zastavit nepatrně 
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rychleji a během kratšího úseku neţ na suchém povrchu s deaktivovanými bezpečnostními 

komponenty. 

Dalším aspektem, na který jsme během testování přišli, je, ţe při zdvojnásobení 

rychlosti se brzdná dráha prodluţuje téměř o čtyřnásobek a doba brzdění se rovná přibliţně 

dvojnásobku. Náhled na růst těchto hodnot nám ukazují grafy 2 a 3. Neopomněli jsme ani 

připomenout nepatrnou odchylku, kterou tvoří vesměs všechny automobilové ukazatele 

rychlosti. V našem případě dle výpočtu tato hodnota činí 2,84 %. 

V neposlední řadě je třeba zmínit i to, ţe pokud dojde k blokaci kola, pneumatika se 

v daném místě styku s vozovkou několik metrů dře a dochází k obroušené ploše dezénu. Na 

pohled to není příliš evidentní, ale pneumatika je v podstatě mírně hranatá a pří jízdě potom 

dochází k výraznému hluku v kabině vozidla a k vibraci volantu. Z tohoto důvodu došlo při 

našem testování bez protiblokovacích systémů ke zničení dvou párů pneumatik. I proto 

nebylo z ekonomických důvodů moţno provést dostatečný počet experimentálních měření 

k dalším statistickým vyhodnocením. 

Grafické výstupy měřicího přístroje jsou součástí přílohy, kde je vidět závislost 

zrychlení resp. zpomalení (decelerace v m.s
-2

) na čase, jehoţ hodnoty se v některých místech, 

zejména na suchém povrchu, blíţí aţ k 10 m.s
-2

, tedy přetíţení téměř 1G. V tomto momentu 

na řidiče působí od zad k čelu tzv. zadopřední přetíţení, které člověk snáší o něco hůř, neţ 

opačné přetíţení předozadní vznikající například při akceleraci vozidla. Na řidiče působí 

zároveň i gravitační síla, takţe celková síla na něj působící je rovna vektorovému součtu 

gravitační síly a síly způsobené decelerací vozidla. 
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10 Závěr  

Cílem této diplomové práce bylo experimentálně prokázat vliv bezpečnostních prvků 

brzdové soustavy na délku brzdné dráhy, celkový průběh brzdění a bezpečnost silničního 

provozu. 

Úvodní část práce je věnována teoretickému pojednání o druzích brzdové soustavy  

a jejich technickém provedení. Dále jsme se detailně zabývali protiblokovacími systémy ASR 

a ABS, elektronickým stabilizačním systémem ESP a také jsme se pokusili nastínit fyzikální 

základy týkající se sil působících na vozidlo při brzdění. V závěru našeho vyhodnocení 

naměřených a vypočtených údajů jsme zmínili i síly působící na samotného řidiče vozidla při 

brzdění. Pro splnění cíle této práce bylo provedeno experimentální měření délky brzdných 

drah a test celkového průběhu brzdění, abychom prokázali vliv této moderní bezpečnostní 

elektroniky na délku a čas brzdění v různých podmínkách. 

Je nutné podotknout, ţe na brzdnou dráhu a dobu brzdění má vliv spousta dalších 

aspektů. Jedním z nich je například správné nahuštění pneumatik, kdy při podhuštěné pneu 

můţe dojít i k jejímu vyzutí. Špatné nahuštění má také za následek nerovnoměrné sjíţdění 

vzorku. Dále to je hloubka dezénu, profil a tvrdost daných pneumatik a také jejich směs. Letní 

dezén má tvrdou směs, která má za normálních podmínek lepší adhezní schopnosti neţ zimní 

pneumatika. Ta je zhotovená především pro jízdu na sněhu a v chladných podmínkách. Mohli 

bychom vyjmenovat celou řadu dalších aspektů, jako například správná funkce tlumičů, které 

mají za úkol tlumit rázy vznikající pohybem vozidla a udrţovat styk automobilu s vozovkou 

nebo tloušťka a kvalita brzdových kotoučů a destiček. Kdyţ zauvaţujeme nad úplnými 

detaily, je důleţité neopomenout ani prodlevu náběhu brzdového ústrojí, tudíţ čas mezi 

sešlápnutím pedálu provozní brzdy a samotným účinkem brzd. Tohle je samozřejmě 

individuální u kaţdého vozu. V této práci je ovšem prováděn experiment na jednom vozidle  

a tyto faktory byly u kaţdého měření shodné. Vzhledem k tomu, ţe je testované vozidlo 

vybaveno funkcí tempomat, měli jsme poměrně přesnou rychlost v kaţdém měření  

a odchylky naměřených hodnot dosahovaly pouhých setin sekund a několika centimetrů. 

V praxi a v běţném provozu se počítá s dalším důleţitým faktorem a to je reakční doba řidiče, 

která záleţí na zkušenostech a předvídatelnosti řidiče a hlavně na jeho momentálním stavu  

a koncentraci. V našich testech jsme tyhle okolnosti mohli zanedbat, jelikoţ měřicí přístroj 
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pevně připevněný na čelním skle testovaného vozidla začal analyzovat průběh brzdění aţ po 

samotném sešlápnutí pedálu provozní brzdy, jakmile se změnilo přetíţení vozu. 

Z výsledků i grafů je patrný markantní rozdíl v porovnání naměřených hodnot 

s funkčními a deaktivovanými protiblokovacími a stabilizačními systémy. Potvrdili jsme 

rovněţ známý fakt, ţe brzdná dráha vozidla se při zdvojnásobení rychlosti rovná bezmála 

čtyřnásobku a tento růst je obsahem jednoho z grafů. Jednoduše, čím vyšší je rychlost a čím 

více je povrch kluzký, tím důleţitější je funkce a okamţitý zásah bezpečnostní elektroniky. 

Výsledky experimentálního měření jasně a prokazatelně potvrzují vliv zmiňovaných 

parametrů brzdové soustavy na celkový průběh brzdění a s tím úzce související dopravní 

bezpečnost. Tímto byl tedy splněn cíl práce. Detailní vyhodnocení měření je provedeno na 

konci praktické části diplomové práce. 
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Přílohy 

Grafické výstupy hodnot z XL METERU na suchém povrchu s bezpečnostními systémy 

z rychlosti 50 km/h: 

 

 

Grafické výstupy hodnot z XL METERU na suchém povrchu  

s deaktivovanými bezpečnostními systémy z rychlosti 50 km/h: 
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Grafické výstupy hodnot z XL METERU na mokrém povrchu s bezpečnostními systémy 

z rychlosti 50 km/h: 

 

Grafické výstupy hodnot z XL METERU na mokrém povrchu s deaktivovanými 

bezpečnostními systémy z rychlosti 50 km/h: 
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Grafické výstupy hodnot z XL METERU na suchém povrchu s bezpečnostními systémy 

z rychlosti 100 km/h: 

 

Grafické výstupy hodnot z XL METERU na suchém povrchu  

s deaktivovanými bezpečnostními systémy z rychlosti 100 km/h: 
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Grafické výstupy hodnot z XL METERU na mokrém povrchu s bezpečnostními systémy 

z rychlosti 100 km/h: 

 

Grafické výstupy hodnot z XL METERU na mokrém povrchu s deaktivovanými 

bezpečnostními systémy z rychlosti 100 km/h: 

 


