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Seznam zkratek 
 
CAS   Cisternová automobilová stříkačka 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

MSK   Moravskoslezský kraj 

M-B   Mercedes-Benz 

ABS   Anti-lock Braking system 

ASR   Antriebs-Schlupf Regelung 

ESP   Elektronický stabilizační systém 

GPS   Globální polohový systém 

ÚO   Územní odbor 

ČR Česká republika  
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Úvod 

 
Tématem mé Bakalářské práce jsou brzdné charakteristiky požární techniky. Cílem 

je vyhodnocení brzdných vlastností vybrané požární techniky se zaměřením na zásahové 

automobily Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Pro měření použiji 

vozidla určena jako ,,první výjezd‘‘ na stanicích HZS MSK. Na hasičských stanicích ÚO 

Ostrava je používán CAS 20 na podvozku M-B Econic a na ostatních stanicích ÚO HZS 

MSK jsou CAS 20 na podvozku Tatra TerrNo 1. Na všech stanicích HZS MSK jsou pro 

dopravu vody k velkoobjemovému hašení používány CAS 30 na podvozku Tatra T7.  

Každý typ CAS bude podroben měření pro zjištění reálné adheze pneumatik s následným 

srovnáním předpokládaných teoretických hodnot, které mají velký intervalový rozsah.  

V další části mé práce se pokusím ověřit vliv staří pneumatik na reálnou adhezi při 

brždění, přičemž relevantnosti výsledků napomáhá skutečnost, že pneumatiky jsou 

zatěžovány stejně a vystaveny totožným vnějším vlivům. Výstupem bude zhodnocení, jak 

se na pneumatice podepisuje stáří a kdy lze u vozidla očekávat výraznější prodloužení 

brzdné dráhy, a to zejména na suchém a mokrém asfaltu, které jsou nejčastěji se 

vyskytující povrchy. 

Také bude porovnáváno, jestli se brzdná dráha adekvátně mění se zatížením vozidla. 

Toto měření bude probíhat s plnou a následně prázdnou nádrží na vodu, tedy jistou 

simulací kyvadlové dopravy vody. 

Nejprve však bude představena zvolená požární technika. Budou popsány její 

základní technické parametry, jejich výskyt a jaké je její využití u HZS MSK. Poté se budu 

zabývat jejich brzdovým ústrojím, což neodmyslitelně patří k brzdným charakteristikám. 
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Současný stav řešené problematiky 

Předmětem zpracování této bakalářské práce bylo zpracovat přehled a vyhodnocení 

v brzdných vlastností vybrané požární techniky, konkrétně prvovýjezdových zásahových 

automobilů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. K této práci 

pomohly již dříve vypracované odborné práce zabývající se obdobným tématem. 

Impulzem pro vytvoření této práce byla data ze statistických ročenek HZS ČR, kde je 

vidět vzrůstající počet dopravních nehod a zraněných hasičů. 

VLK, F. Dynamika motorových vozidel. Brno: Prof. Ing. František Vlk, DrSc., 

nakladatelství a vydavatelství, 2003, 423 s., ISBN 80-239-0024-2 [9]. Autor této odborné 

publikace definuje dynamiku motorových vozidel. Pro výpočet brzdné dráhy byly čerpány 

rovnice a další informace, které jsou věnovány brždění vozidel. 

MOTL, J. Vliv okamžitého zatížení vozidel na jejich brzdnou dráhu. Brno: Vysoké 

učení technického v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2009. 68 s., 22 s. příl. Autor této 

diplomové práce se zabývá komplexním rozborem brždění, zkouškami brzd a legislativou. 

Tato práce poskytla informace týkající se konstrukce brzd, elektronických systémů a 

legislativních požadavků na brzdy. 

VOPAVA, L. Adheze pneumatik a její měření. Praha: České vysoké učení technické 

v Praze, Ústav soudního znalectví v dopravě K622, 2013. 67 s., 5 s. příloh. Autor této 

bakalářské práce se zabývá adhezními součiniteli, jejich měřením a faktory, které je v praxi 

ovlivňují. Hodnotami součinitele a vnějšími faktory posloužila jako vstupní informace 

k tvorbě této práce. 
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1 Brzdy 

Brzdová soustava slouží ke snížení rychlosti vozidla nebo k zamezení jeho pohybu 

při stání. Automobil má nejméně 3 na sobě nezávislé brzdové soustavy s patřičnou 

účinností. Ovládání je buď mechanické, hydraulické, pneumatické a kombinované. Brzda 

funguje na principu tření mezi dvěma povrchy, brzdové plochy se při tom obrušují a 

zahřívají. Příliš vysoké teploty mohou vést ke snížení účinku brzd nebo až k jejich 

destrukci. 

1.1 Druhy 

1.1.1 Provozní brzda 

Umožňuje řidiči zpomalit nebo zastavit vozidla v nezávislosti na pohybu. Účinek je 

rozdělen vždy na všechna kola, nejčastější je nožní ovládání pomocí pedálu. Účinek musí 

být progresivní a musí být použit minimálně dvouokruhový brzdový systém.  

1.1.2 Parkovací brzda 

Umožňuje mechanické zabezpečení vozidla proti pohybu za nepřítomnosti řidiče. Dá 

se použít i při pohybu, ale má menší účinnost. Ústrojí parkovací brzdy je využíváno rovněž 

jako brzda nouzová. Nepůsobí většinou na všechna kola vozidla.  

1.1.3 Pomocná/odlehčovací brzda 

Používá se ke snížení rychlosti podle potřeby bez použití brzdy provozní, nouzové 

nebo parkovací. Využívá se k zesílení brzdného účinku provozní brzdy. Na vozidlech jsou 

používány dva systémy – brzda motorová a retardér. Tyto systémy pomáhají při sjíždění z 

prudkých svahů a dobržďování, kdy by se provozní brzda extrémně zahřívala a ztrácela 

účinnost.  

1.1.4 Nouzová brzda 

Umožňuje řidiči zpomalit, pokud selže provozní brzda. Účinek je jen na určitých 

kolech či soupravě, vždy však alespoň jedno kolo na obou stranách. 
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1.1.5 Samočinná brzda 

Prvky, které mají za úkol autonomně zabrzdit přípojné vozidlo při jeho neúmyslném 

odpojení.  

1.2 Konstrukce 

1.2.1 Kapalinové/hydraulické 

 Při stlačení brzdového pedálu vznikne v hlavním brzdovém válci tlak kapaliny, ten 

je navíc posílen posilovačem účinku. Stlačením brzdového pedálu vznikne v hlavním 

brzdovém válci tlak, který je kapalinou přenesen do brzdových válečků, které následně 

stlačují brzdové segmenty na kotouče, popřípadě bubny. Ke zlepšení jízdních vlastností se 

do systému umisťuje omezovač tlaku kapaliny, zpravidla na zadní nápravě, který reaguje 

na zatížení vozidla. Kvůli zvýšení bezpečnosti je tato soustava rozdělena do dvou na sobě 

nezávislých okruhů. Pokud vše správně funguje, pracují synchronně a brzdí všechna kola. 

 

Obr. 1 Schéma brzdového systému [2] 
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1.2.2 Vzduchotlaké 

Využívají se na těžkých nákladních automobilech, autobusech a jiných vozidel, kde 

by síla řidiče nestačila, nebo by bylo brždění mimořádně namáhavé. K ovládání se využívá 

strojní brzdová soustava, kdy řidič sešlápnutím pedálu umožní působení tlaku vzduchu ze 

vzduchojemu, který slouží jako zdroj energie při brždění. Tento systém může být 

konstruován jako dvoukruhový s dvouokruhovým brzdičem, případně tříokruhovým 

brzdičem.  

2 Elektronické systémy 

Elektronické systémy zabezpečují zlepšení jízdních vlastností, ovladatelnost 

automobilů a řidiči napomáhají například proti ztrátě kontroly vozidla při smyku, prudkém 

brždění apod. 

2.1 Protiblokovací brzdový systém ABS 

ABS, neboli Anti-lock Braking Systems funguje na principu měření otáček kol 

automobilu. Pokud řídící jednotka z měřených dat rozpozná zablokování některého z kol 

(ztráta ovladatelnosti vozidla), jednotka aktivuje elektropneumatický systém, v brzdové 

soustavě u blokovaného kola poklesne tlak a sníží se brzdný účinek. ABS je nejčastěji 

aktivováno při brždění na kluzkém povrchu, kde výrazně napomáhá k udržení kontroly nad 

vozidlem, avšak do jisté míry prodlužuje brzdnou dráhu vozidla. 

2.2 Regulace prokluzu ASR 

ASR, neboli Antriebs-Schlupf Regelung je obdoba systému ABS. Je to systém, který 

v případě prokluzu kol na vozovce, kdy se vyskytuje rozdílná adheze na levé a pravé 

straně, rozpozná protáčení kola, to přibrzdí a tím přinutí otáčení kol na druhé straně přes 

rozvodovku s diferenciálem. ASR tedy pracuje i jako samočinný uzávěr diferenciálu. 

Funkce ASR je v činnosti do rychlosti 30 km/h, po překročení této rychlosti se k regulaci 

prokluzu využívá snížení výkonu motoru. 
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2.3 Elektronický stabilizační systém ESP 

Tento systém je rozšíření ABS a ASR. Zmíněné dva systémy se starají o stabilitu 

vozidla v podélném směru, ESP se stará o stabilitu příčnou. Má tedy za úkol pomoct řidiči 

v hraničních oblastech, kdy je obtížné automobil ovládat a řidič může nesprávnou reakcí, 

jako je například prudký pohyb volantem či přidání plynu, zapříčinit ztrátu kontroly. 

Systém tedy ovládá prokluz pneumatiky, která při větším smyku vede ke ztrátě bočního 

vedení. ESP vyžaduje výkonnou řídící jednotku a snímače, jelikož musí správně a bleskově 

vyhodnotit samočinný zásah do účinku brzd a hnacího momentu motoru, čímž pomáhá 

vyrovnávat nežádoucí nedotáčivý nebo přetáčivý moment působící na vozidlo. Toto se 

často děje ještě před samotným smykem, kdy ESP předvídá a vyhodnocuje stabilitu 

vozidla. Při zjištění kritické hranice ovladatelnosti vozidla aktivně zasahuje do řízení 

automobilu. 
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3 Legislativní požadavky na účinnost brzd 

 Legislativní úpravou týkající se brzd a procesu brždění se věnuje zákon č. 56/2001 

Sb., pojednávající o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

 Dále je zde vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemní komunikaci. 

 V neposlední řadě je vyhláška 102/1995 Sb., ve které jsou vymezeny mezní brzdné 

dráhy pro vozidla v daných rychlostech, které jsou přesně specifikovány v Tab. 1 [14]. 

 

Tab. 1 Zkoušky brzd vozidel dle vyhlášky 102/1995 Sb.[14] 

Kategorie vozidel M1 M2 M3 N1 N2 N3 

Typ zkoušky 0, I 0, I 0, I, II 0, I 0, I 0, I, II 

Zkouška 
typu 0 s 
odpojeným 
motorem 

vj 80 km/h 60 km/h 60 km/h 80 km/h 60 km/h 60 km/h 

s≤ 0,1v+v2/150 0,15v+v2/130 

sj 50,7 m 36,7 m 36,7 m 61,2 m 36,7 m 36,7 m 

astř≥ 5,8 m/s2 5 m/s2 

Zkouška 
typu 0 se 
zapojeným 
motorem 

v=0,8max, 
ale ≥ 160 km/h 

100 

km/h 
90 km/h 

120 

km/h 

100 

km/h 
90 km/h 

s≤ 0,1v+v2/130 0,15v+v2/103,5 

sj 212,9 m 111,6 m 91,8 m 157,1 m 111,6 m 91,8 m 

astř≥ 5,0 m/s2 4 m/s2 

 F≤ 50 70 

Parkovací brždění 
musí zabránit 
protáčení kol na svahu 
o sklonu nejméně 

30 % 
18 % – samotné vozidlo 

 
12 % - souprava 

 
kde: 

v -   skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce, která musí být velmi blízká 

jmenovité počáteční rychlosti [km/h], 

vj -  jmenovitá počáteční rychlost při zkoušce [km/h], 

 

 



8 

 

s -  brzdná dráha [m], při zkoušce se měří přesně počáteční rychlost a jejím 

dosazením do uvedených vzorců se vypočítá mezní hodnota brzdné dráhy pro 

každý konkrétní případ, 

sj -  jmenovitá brzdná dráha [m], platí jen pro hodnoty jmenovité počáteční rychlosti; 

u zkoušek se zapojeným motorem je hodnota brzdné dráhy jen pro uvedené 

nejvyšší počáteční rychlosti a pro daný případ se musí vypočítat u příslušného 

vzorce, 

astř -  střední hodnota plného brzdného zpomalení při běžných otáčkách motoru [m/s2], 

F -  síla působící na ovládací ústrojí [N], 

vmax -   maximální konstrukční rychlost vozidla [km/h], 

M1, M2, M3, N1, N2, N3 – váhová kategorie vozidel. 
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4 Zvolená testovaná vozidla 

4.1 CAS 20/2700/200 – S1T Mercedes-Benz ECONIC 4x2 

První měřené vozidlo je zásahový požární automobil Mercedes-Benz Econic (viz. 

Obr. 2). Automobil je dislokován na všech šesti hasičských stanicích HZS MSK ÚO 

Ostrava. Podvozek je tovární značky Mercedes-Benz, typ 1833 LL s nástavbou, kterou 

zhotovila firma Plastisol. Dodavatelem této CAS je firma THT Polička. Automobil je 

konstruován k provozu po zpevněných komunikacích s pohonem zadní nápravy. Vůz je 

možné na vzduchových pryžových válcích přizvednout a také snížit. Délka vozidla je 

8 220 mm, šířka 2550 mm, výška 3150 mm. Nádrž na vodu má objem 2700 litrů a nádrž na 

pěnidlo má kapacitu 200 litrů. Provozní hmotnost je 12 750 kg, celková činí 18 000 kg, 

vozidlo se tedy řadí do těžké hmotnostní třídy se silničním podvozkem. Kabina je 

uzpůsobena pro osádku 1 + 5. Podvozek je vybaven přípojkou ,,Rettbox-Air‘‘ (doplňování 

tlakového vzduchu do vzduchojemu a dobíjení akumulátoru při parkování), která je 

umístěna na levé straně za dveřmi u řidiče vozidla. Automobil je vybaven pro zásah u 

dopravní nehody a požáry, nástroje pro vyprošťování z havarovaných vozidel, osvětlení 

místa zásahu a je vybaven čerpadlem. Vozidlo je rovněž vybaveno základními technickými 

prostředky pro práci ve výšce, práci na vodní hladině a zásahů menšího rozsahu 

s přítomností nebezpečné látky. Vybavení je umístěno v kabině, v roletách a na střeše 

vozidla, kde jsou umístěny žebříky, náčiní pro úklid a další. 

4.1.1 Brzdový systém 

Automobil je vybaven dvoukruhovým tlakovzdušným systémem. Na obou nápravách 

se nacházejí kotoučové brzdy. Vozidlo má  parkovací brzdu pro přední i zadní nápravu, 

odlehčovací motorovou brzdu, retardér, systém ABS a ASR. 

4.1.2 Podvozek 

Dvounápravový podvozek s označením M-B Econic 1833LL 4x2 je určen pro provoz 

po zpevněných komunikacích s pohonem zadní nápravy, s průběžným rámem. Zadní 

náprava je vybavena uzávěrkou diferenciálu a podmetacími řetězy pro jízdu na zledovatělé 

vozovce. 
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4.1.3 Pneumatiky 

Automobil je na přední nápravě osazen vodícími bezdušovými pneumatikami značky 

Michelin, X Multiway 3D 315/80 R 22,5 radiální. Na zadní nápravě s dvojmontáží jsou 

bezdušové celoroční pneumatiky značky Michelin Grip Cold 315/80 R 22,5 radiální. 

Přední pneumatiky se hustí tlakem 750 kPa, zadní jsou natlakovány na 730 kPa. 

4.1.4 Odpružení 

Automobil je odpružen pomocí vzduchových pryžových válců s teleskopickými 

tlumiči. Tento systém odpružení umožňuje zvýšení vozidla až o 20 cm a jeho snížení pro 

jednodušší obsluhu nástavby. 

Obr. 2 CAS 20/2700/200 – S1T Mercedes-Benz ECONIC 4x2 
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4.2 CAS 20/4000/240 – S2T T815-2 4x4.2 

Druhé měřené vozidlo je zásahový požární automobil Tatra TerrNo1 (viz. Obr. 3), 

který je dislokován v ostatních hasičských stanicích Moravskoslezského kraje. Podvozek a 

kabina je tovární značky Tatra, nástavbu vyrobila firma THT Polička. Automobil je 

konstrukčně uzpůsoben k provozu po zpevněných i nezpevněných komunikacích 

s možností pohonu obou náprav. Délka vozidla je 7825 mm, šířka 2550 mm, výška 3150 

mm a světlá výška činí 290 mm. Nádrž na vodu má objem 4000 litrů a nádrž na pěnidlo má 

kapacitu 240 litrů. Hmotnost provozní je 12750 kg, celková 18000 kg a vozidlo patří do 

těžké hmotnostní třídy se smíšeným podvozkem. Kabina vozu je pro osádku 1 + 5. 

Podvozek je vybaven přípojkou ,,Rettbox-Air‘‘ (doplňování tlakového vzduchu do 

vzduchojemu a dobíjení akumulátoru při parkování), která je umístěna na levé straně za 

dveřmi u řidiče vozidla. Automobil je vybaven pro zásah u dopravní nehody a požáry, 

nástroje pro vyprošťování z havarovaných vozidel, osvětlení místa zásahu a vybaven 

čerpadlem. Vozidlo je rovněž vybaveno základními technickými prostředky pro práci ve 

výšce, práci na vodní hladině a zásahů menšího rozsahu s přítomností nebezpečné látky. 

Vybavení je umístěno v kabině a v roletách a na střeše vozidla, kde jsou umístěny žebříky, 

náčiní pro úklid a další. 

4.2.1 Brzdový systém 

Automobil je vybaven dvoukruhovým tlakovzdušným systémem. Na obou nápravách 

jsou použity bubnové brzdy. Vozidlo má  parkovací brzdu, která brzdí pouze zadní 

nápravu, odlehčovací motorovou brzdu a systém ABS. 

4.2.2 Podvozek 

Podvozek má označení T815-231R55/411. Jedná se tedy o dvounápravový podvozek 

smíšené třídy s připojitelným pohonem přední nápravy. Obě nápravy jsou vybaveny 

uzávěrkou diferenciálu. 
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4.2.3 Pneumatiky 

Automobil je na přední nápravě osazen vodícími bezdušovými pneumatikami značky 

Michelin, Cold 385/65 R 22,5 radiální. Na zadní nápravě s dvojmontáží jsou bezdušové 

celoroční pneumatiky značky Barum Road Drive 315/80 R 22,5 radiální. Přední 

pneumatika se hustí tlakem 800 kPa, zadní pak 700 kPa. 

4.2.4 Odpružení 

 Přední odpružení zajišťují torzní tyče s teleskopickými tlumiči pérování. Zadní 

odpružení je zajištěno teleskopickými tlumiči pérování, stabilizátory a vzduchovými 

vlnovcovými pružinami. 

Obr. 3 CAS 20/4000/240 – S2T T815-2 4x4.2 
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4.3 CAS 30/9000/540 – S3T T815-7 6x6.1 

Posledním představitelem měřené požární techniky je vozidlo Tatra T815-7 (viz. 

Obr. 4), které je dislokováno na všech hasičských stanicích HZS. Podvozek a kabina je 

tovární značky Tatra, nástavby vyrobily firmy Kobit THZ, THT Polička a WISS Group. 

Automobil je konstrukčně uzpůsoben k provozu po zpevněných i nezpevněných 

komunikacích s možností pohonu všech tří náprav. Délka vozidla je 9170 mm, šířka 2550 

mm, výška 2830 mm a světlá výška činí 330 mm. Nádrž na vodu má objem 9000 litrů a 

nádrž na pěnidlo má kapacitu 540 litrů. Provozní hmotnost je 14 500 kg, celková činí 

25 000 kg, vozidlo patří do těžké hmotnostní třídy s terénním podvozkem. Kabina vozu je 

pro osádku 1 + 3. Podvozek je vybaven přípojkou ,,Rettbox-Air‘‘ (doplňování tlakového 

vzduchu do vzduchojemu a dobíjení akumulátoru při parkování), která je umístěna na levé 

straně za dveřmi u řidiče vozidla. Automobil je určen jako zásoba vody při hašení, ke 

kyvadlové dopravě, k lesním požárům a požárům většího rozsahu. Krom vybavení pro 

protipožární zásah se zde nachází vybavení pro přečerpávání vody a další. 

4.3.1 Brzdový systém 

Automobil je vybaven dvoukruhovým tlakovzdušným systémem. Na obou nápravách 

jsou použity bubnové brzdy. Vozidlo má  parkovací brzdu, která brzdí pouze zadní 

nápravy, odlehčovací motorovou brzdu a systém ABS. 

4.3.2 Podvozek 

Automobil je v provedení 6x6, jedná se tedy o 3 nápravový vůz s náhonem na 

všechna kola, jednoduchou montáží a uzávěrkami diferenciálů. Náhon na přední kola je 

připojitelný.  

4.3.3 Pneumatiky 

Automobil je na všech třech nápravách osazen radiálními celoročními pneumatikami 

značky Continental 14.00 R20. Pneumatiky se hustí tlakem 610 kPa. 
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4.3.4 Odpružení 

Odpružení všech náprav je zajištěno vzduchovými vlnovci doplněnými tlumiči 

pérování a stabilizátory. Tento systém odpružení umožňuje změnu světlé výšky a tím i 

celkové výšky vozidla. Umožňuje zvýšit podvozek o 9 cm a snížit o 12 cm zejména pro 

průjezd složitým terénem. 

Obr. 4 CAS 30/9000/540 – S3T T815-7 6x6.1 
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5.2 Teoretický součinitel adheze pneumatiky 

Přesné zjištění adheze je v praxi velmi obtížné, proto se při výpočtech často užívají 

tabelované hodnoty, které jsou v intervalových mezích a tudíž se může brzdná dráha 

výrazně lišit. V prostudované literatuře jsem nalezl řadu hodnot tohoto součinitele, ale 

naprostá většina z nich vychází z publikace Prof. Vlka [1]. Tato bakalářská práce se zabývá 

měřením adhezí pouze na suchém a mokrém asfaltu, z toho důvodu se budou i teoretické 

výpočty zabývat pouze těmito dvěma povrchy. V tabulce níže (viz. Tab. 2) jsou zahrnuty 

koeficienty pro povrchy, na kterých je nejčastěji provozována požární technika. 

Tab. 2 Teoretické součinitele adheze [11] 

Povrch vozovky Součinitel adheze µ 

beton 
suchý 0,8 – 1,0 

mokrý 0,5 – 0,8 

asfalt 
suchý 0,6 – 0,9 

mokrý 0,3 – 0,8 

polní cesta 
suchá 0,4 – 0,6 

mokrá 0,3 – 0,4 

sníh  0,2 – 0,4 

náledí 

0°C 0.05 – 0.10 

-10°C 0.08 – 0.15 

-20°C 0.15 – 0.20 

5.3 Užité výpočtové vzorce 

! = #$ ∙ &'( +
*

+
∙
,-
.

/0
         (1) 

Tato rovnice slouží ke stanovení potřebné brzdné dráhy k zastavení vozidla. Jako v0 

byla používána hodnota rychlosti, s jakou se vybrané vozidlo pohybovalo.  

&'( =
12314

+
          (2) 
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Touto rovnicí je zjišťována přípravná doba k brždění, jelikož brzdový systém má 

prodlevu, než systém začne účinkovat, a náběh, než brzdy začnou účinkovat naplno. Tento 

čas závisí na typu a konstrukci brzdné soustavy. 

56 = 7 ∙ µ          (3) 

 Rovnice pro výpočet brzdného zpomalení. 

5,103
15,0

2
v

vs +£           (4) 

Maximální délku brzdné dráhy pro vozidla N3 (motorová vozidla s celkovou 

hmotností přesahující 12 000 kg), typ zkoušky 0 (se zapojeným motorem) se vypočte podle 

normované rovnice. 

Tab. 3 Hodnoty doby přípravy a náběhu brzd 

 Mercedes-Benz ECONIC 4x2 T815-2 4x4.2 S3T T815-7 6x6.1 

tp = 0,1 s 0,1 s 0,1 s 

tn = 0,02 s 0,02 s 0,02 s 

 
Hodnoty obsažené v Tab. 3 byly stanoveny na základě konstrukčního systému 

brzdové soustavy, který je u všech tří typů měřených vozidel totožný. 

 

Tab. 4 Zvolené součinitele adheze pro teoretické výpočty 

Povrch vozovky Součinitel adheze µ 

beton 
suchý 0,90 
mokrý 0,65 

asfalt 
suchý 0,75 
mokrý 0,55 

polní cesta 
suchá 0,50 
mokrá 0,35 

sníh  0,3 

náledí 
0°C 0,075 

-10°C 0,115 
-20°C 0.175 
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 Pro teoretické výpočty brzdné dráhy byly z intervalů adhezních součinitelů (viz. 

Tab.2) určeny střední hodnoty, které byly použity při teoretických výpočtech brzdných 

drah (viz. Tab. 4). 

5.4 Výsledky teoretických výpočtů brzdné dráhy 

Tab. 5 Teoretická délka brzdné dráhy 

Počáteční 
rychlost [km/h] 

Přípustná brzdná 
dráha podle 
Vyhlášky č. 

102/1995 [m] 

Brzdná dráha 
pro suchý asfalt 

[m] 

Brzdná dráha pro 
mokrý asfalt [m] 

10	 2,5	 0,7	 0,9	

15	 4,4	 1,4	 1,9	

20	 6,9	 2,4	 3,2	

25	 9,8	 3,7	 4,9	

30	 13,2	 5,2	 6,9	

35	 17,1	 7,0	 9,3	

40	 21,5	 9,1	 12,1	

45	 26,3	 11,4	 15,2	

50	 31,7	 13,9	 18,7	

55	 37,5	 16,8	 22,5	

60	 43,8	 19,9	 26,7	

65	 50,6	 23,2	 31,3	

70	 57,8	 26,9	 36,2	

75	 65,6	 30,7	 41,5	

80	 73,8	 34,9	 47,1	

85	 82,6	 39,3	 53,1	

90	 91,8	 44,0	 59,4	

95	 101,4	 48,9	 66,1	
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6 Metodika měření 

Ke zjištění reálných adhezních součinitelů bude při pokusu nutné zjistit brzdnou 

dráhu vozidla a počáteční rychlost, při které vůz začne brzdit. Aby řidič vybraného vozidla 

znal přesnou rychlost automobilu, bude na čelní okno upevněn měřící přístroj Performance 

Box od firmy Racelogic s GPS modulem ukazující přesnou rychlost, jelikož tachometry 

vozů mají vždy odchylku. Podle přístroje Performance box bude vyhodnocována 

akcelerace a zpomalení vozidla, dále přístroj umí sám určit brzdnou dráhu a dobu, po 

kterou automobil zpomaloval. Přístroj je vybaven SD kartou, na kterou se ukládají 

naměřená data. Ta budou následně převedena do počítače a dále zpracována v programu 

Drift Box.  

Úpravou rovnice 1 získáme rovnici pro zjištění brzdného zpomalení ab. Kde s je 

brzdná dráha, tpr je doba přípravy a v0 je počáteční rychlost. 

,-
.

+∙9:(+∙,-∙12<)
= 56          (5) 

Do automobilu bude tedy umístěno toto zařízení, po jehož aktivaci řidič začne 

zrychlovat na rychlost 60 km/h v případě vozu Mercedes-Benz Econic, u dalších dvou typů 

je rychlost snížena na 50 km/h z důvodu pomalejšího řazení a omezené délky dráhy 

(přibližně 200 m přímé dráhy), kterou mají vozidla k dispozici, přičemž po dosažení a 

ustálení této rychlosti řidič začne maximálně brzdit. Tento postup bude realizován stejně u 

každého ze 4 testovaných vozidel, a to nejprve 5 měření s plnou nádrží na vodu na suchém 

asfaltu. Následně proběhne měření na asfaltu mokrém s plnou a následně vypuštěnou 

nádrží. Před každým pokusem bude zaznamenána teplota vzduchu (teploměr instalovaný 

ve vozidlech) a teplota povrchu (bezkontaktní teploměr), po kterém se vozidlo bude 

pohybovat, a čas zahájení měření, po ujetí 5 pokusů se ještě pomocí bezkontaktního 

teploměru změří teplota brzd. Dalším sledovaným aspektem bude stáří pneumatiky. 

Předpokládá se, že stáří pneumatiky bude mít vliv na adhezní součinitel. Relevantnost 

výsledků bude podpořena tou skutečností, že vozy jsou vystaveny stejným provozním 

podmínkám a proto lze činitele jako sluneční záření a vliv rozdílného okolního prostředí 

zanedbat. Byly testovány pouze 2 vozy M-B Econic, s rozdílným stářím pneumatik 

přibližně 1 rok, rozdíl bude tedy pravděpodobně nepatrný. Další vozidla měla pneumatiky 

stejně staré, proto nebylo možné další porovnání. 
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6.1 Použitá měřící technika  

6.1.1 Performance box 

Použitý přístroj pro měření se nazývá Performance box od firmy Racelogic, který 

pracuje na základě příjmu GPS signálu a zaznamenaná data ukládá na SD paměťovou 

kartu, která slouží jako uložiště nashromážděných dat, která budou následně pomocí 

softwaru převedena do počítače a dále pracována. Lze měřit zrychlení, brzdnou dráhu, 

kombinované parametry, sprinty s pevným startem pro různou délku dráhy. Přístroj se dá 

také využít pro zjišťování trajektorie jízdy na okruhu, kde pomocí GPS signálu na mapě 

v časových intervalech zobrazuje polohu vozidla. Vyhodnocení lze v počítači provést 

numericky i graficky, kde se dají vyhodnotit jednotlivá kola zvlášť mezi sebou, dále lze 

porovnávat brzdné body, průjezdy zatáček a zjišťovat možné rezervy. Toto se dá využít při 

automobilových závodech pro zjištění optimální jízdní stopy, úpravu nastavení motoru, 

podvozku atd. Přístroj také umožňuje měřit výkon přenesený na silnici při zadání jeho 

hmotnosti a změřeného zrychlení. Výhodou přístroje je jeho poměrně vysoká přesnost 

(odchylky viz Tab. 6). 

Tab. 6 Odchylky přístroje [10] 

 

 

 

 

Obr. 6 Performance Box [3] 

 

Odchylky přístroje 

Akcelerace 1 [%] 

Vzdálenost 0,05 [%] 

Doba 0,1 [s] 

Rychlost 0,2 [km/h] 
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7 Měření brzdné dráhy 

7.1 Naměřená data 

Jak již bylo psáno v metodice měření, před každou sérií pěti měření se změřila okolní 

teplota a teplota asfaltu, byl zaznamenán čas, rychlost počáteční rychlosti před bržděním a 

následné změření teploty předních brzd. Během celého měření byly pozorovány značné 

rozdíly teploty kotoučových i bubnových brzd, což bylo pravděpodobně zapříčiněno 

předchozím brždění. Bylo pozorováno, že nejlepší účinnost brzd byla po jejich zahřátí. 

Vyhodnocování dat bylo softwarem omezeno při porovnání grafů průběhu brždění. Použitý 

volně dostupný program Drift Box totiž umožňuje srovnání nejvýše 4 grafů. Z toho důvodu 

musí být výsledky rozděleny do dvou grafů (viz Obr. 8 a Obr. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Graf průběhu brždění Tatra TerrNo1 (SPZ: 9T5 2242) s plnou nádrží na vodu na 
mokrém asfaltu, měření 1 až 4 
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Odlišné počátky grafu jsou způsobeny odlišnostmi v rychlosti náběhu brzd a 

sešlápnutím brzdového pedálu, dále je rozdíl způsoben již dříve zmíněnou teplotou brzd. 

V tomto konkrétním případě jde vidět velká odchylka v délce brzdné dráhy. Ta je 

způsobena přesáhnutím cílové rychlosti a pomalejším sešlápnutím brzdového pedálu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Graf průběhu brždění Tatra TerrNo1 (SPZ: 9T5 2242) s plnou nádrží na vodu na 
mokrém asfaltu, měření 5 

Na grafu je vyobrazen průběh brždění vozidla z počáteční rychlosti 50 km/h po 

přímé dráze, jejíž délka je uvedena v metrech. Veškeré výsledné grafy jsou v Přílohách A 

až D. Na obrázku níže (viz. Obr. 10) je vyobrazena trajektorie pohybu vozidla při měření, 

která je všech experimentů podobná. Počáteční bod označuje místo zapnutí přístroje 

Performance Box a lze z něj vyčíst přibližnou délku dráhy činící 200 m. 

Obr. 10 Trajektorie pohybu vozidla 
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7.2 Výsledky měření CAS 20 Tatra 815-2 4x4, 9T5 2242 

Při experimentech byly zaznamenány klimatické podmínky, čas, rychlosti pohybu 

vozidla, při jaké začalo brzdit, a po ukončení experimentu byla změřena teplota předních 

brzd. Výsledky jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách (viz. Tab. 7, Tab. 8 a Tab. 9). 

Pneumatika má výrobní číslo 2614 a hloubka dezénu je 12 mm. Pokles okolní teploty je 

způsoben hustým deštěm. Pršet začalo přibližně v 09:10. 

Tab. 7 Podmínky při 1. experimentu a jeho výsledky – plná nádrž, suchý asfalt 

Suchý	asfalt,	plná	nádrž	 Naměřené	hodnoty	

Teplota	vzduchu:	 10	°C	 měření	č.:	 čas	[s]:	 délka	[m]:	

Teplota	asfaltu:	 6	°C	 1	 2,83	 16,88	
Čas	pokusu	[hh:mm]:	 08:10	 2	 2,40	 17,39	

Datum:	 14.3.2018	 3	 2,37	 16,74	

Rychlost:	 50	km/h	 4	 2,36	 17,15	
Teplota	před.	brzdy:	 78	°C	 5	 2,82	 17,50	

Tab. 8 Podmínky při 2. experimentu a jeho výsledky – plná nádrž, mokrý asfalt 

Mokrý	asfalt,	plná	nádrž	 Naměřené	hodnoty	

Teplota	vzduchu:	 7	°C	 měření	č.:	 čas	[s]:	 délka	[m]:	

Teplota	asfaltu:	 5,5	°C	 1	 3,39	 29,38	
Čas	pokusu	[hh:mm]:	 10:05	 2	 2,66	 19,09	

Datum:	 14.3.2018	 3	 3,05	 18,74	

Rychlost:	 50	km/h	 4	 2,61	 18,35	

Teplota	před.	brzdy:	 87	°C	 5	 2,52	 17,84	

U prvního měření došlo k přesáhnutí cílové rychlosti pohybu vozidla před bržděním, 

což vedlo ke zkreslení výsledků při vyhodnocování, proto se nezapočítává do průměru. 

Tab. 9 Podmínky při 3. experimentu a jeho výsledky – prázdná nádrž, mokrý asfalt 

Mokrý	asfalt,	prázdná	nádrž	 Naměřené	hodnoty	

Teplota	vzduchu:	 8	°C	 měření	č.:	 čas	[s]:	 délka	[m]:	

Teplota	asfaltu:	 6,1	°C	 1	 3,09	 26,86	

Čas	pokusu	[hh:mm]:	 14:20	 2	 2,29	 15,72	

Datum:	 14.3.2018	 3	 2,36	 16,23	

Rychlost:	 50	km/h	 4	 2,42	 17,02	

Teplota	před.	brzdy:	 70	°C	 5	 2,46	 17,13	

U prvního měření došlo k přesáhnutí cílové rychlosti pohybu vozidla před bržděním, 

což vedlo ke zkreslení výsledků při vyhodnocování, proto nebude tento pokus započítáván 

do průměru. 
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7.3 Výsledky měření CAS 30 T815-7 6x6, 9T5 2260 

Při experimentech byly zaznamenány klimatické podmínky, čas, rychlosti pohybu 

vozidla, při jaké začalo brzdit, a po ukončení experimentu byla změřena teplota předních 

brzd. Výsledky jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách (viz. Tab. 10, Tab. 11 a Tab. 12). 

Pneumatika má výrobní číslo 0415 a hloubka dezénu je 16 mm. Pokles okolní teploty je 

způsoben hustým deštěm. Pršet začalo přibližně v 09:10. 

Tab. 10 Podmínky při 1. experimentu a jeho výsledky – plná nádrž, suchý asfalt 

Suchý	asfalt,	plná	nádrž	 Naměřené	hodnoty	

Teplota	vzduchu:	 10	°C	 měření	č.:	 čas	[s]:	 délka	[m]:	

Teplota	asfaltu:	 6,6	°C	 1	 2,61	 18,86	

Čas	pokusu	[hh:mm]:	 07:42	 2	 2,88	 18,02	

Datum:	 14.3.2018	 3	 2,71	 16,03	

Rychlost:	 50	km/h	 4	 2,41	 17,10	

Teplota	před.	brzdy:	 150	°C	 5	 2,46	 17,32	

 

Tab. 11 Podmínky při 2. experimentu a jeho výsledky – plná nádrž, mokrý asfalt 

Mokrý	asfalt,	plná	nádrž	 Naměřené	hodnoty	

Teplota	vzduchu:	 6	°C	 měření	č.:	 čas	[s]:	 délka	[m]:	

Teplota	asfaltu:	 5,8	°C	 1	 2,78	 20,12	

Čas	pokusu	[hh:mm]:	 10:20	 2	 2,57	 18,19	

Datum:	 14.3.2018	 3	 2,95	 17,79	

Rychlost:	 50	km/h	 4	 2,87	 22,74	

Teplota	před.	brzdy:	 94	°C	 5	 2,43	 17,32	

 

Tab. 12 Podmínky při 3. experimentu a jeho výsledky – prázdná nádrž, mokrý asfalt 

Mokrý	asfalt,	prázdná	nádrž	 Naměřené	hodnoty	

Teplota	vzduchu:	 9	°C	 měření	č.:	 čas	[s]:	 délka	[m]:	

Teplota	asfaltu:	 6,2	°C	 1	 2,36	 17,32	

Čas	pokusu	[hh:mm]:	 14:40	 2	 2,51	 16,11	

Datum:	 14.3.2018	 3	 2,42	 15,94	

Rychlost:	 50	km/h	 4	 2,47	 16,05	

Teplota	před.	brzdy:	 47	°C	 5	 2,56	 16,30	
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7.4 Výsledky měření CAS 20 M-B Econic 4x2, 5T7 9464 

Při experimentech byly zaznamenány klimatické podmínky, čas, rychlosti pohybu 

vozidla, při jaké začalo brzdit, a po ukončení experimentu byla změřena teplota předních 

brzd. Výsledky jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách (viz. Tab. 13, Tab. 14 a Tab. 15). 

Pneumatika má výrobní číslo 1812 a hloubka dezénu je 6 mm. Pokles okolní teploty je 

způsoben hustým deštěm. Pršet začalo přibližně v 09:10. 

Tab. 13 Podmínky při 1. experimentu a jeho výsledky – plná nádrž, suchý asfalt 

Suchý	asfalt,	plná	nádrž	 Naměřené	hodnoty	

Teplota	vzduchu:	 10	°C	 měření	č.:	 čas	[s]:	 délka	[m]:	

Teplota	asfaltu:	 6,7	°C	 1	 2,92	 25,02	

Čas	pokusu	[hh:mm]:	 08:22	 2	 3,27	 25,34	

Datum:	 14.3.2018	 3	 3,35	 24,57	

Rychlost:	 60	km/h	 4	 3,20	 26,70	

Teplota	před.	brzdy:	 195	°C	 5	 2,77	 23,58	

 

Tab. 14 Podmínky při 2. experimentu a jeho výsledky – plná nádrž, mokrý asfalt 

Mokrý	asfalt,	plná	nádrž	 Naměřené	hodnoty	

Teplota	vzduchu:	 6	°C	 měření	č.:	 čas	[s]:	 délka	[m]:	

Teplota	asfaltu:	 6,5	°C	 1	 2,86	 23,70	

Čas	pokusu	[hh:mm]:	 09:22	 2	 2,71	 23,23	

Datum:	 14.3.2018	 3	 2,87	 23,86	

Rychlost:	 60	km/h	 4	 3,33	 23,64	

Teplota	před.	brzdy:	 243	°C	 5	 7,68	 28,27	

Poslední pokus se do výpočtu nezapočítává, jelikož při pokusu došlo k povolení 

brzdy a vůz se nadále pohyboval, což by výrazně zkreslovalo průměrnou brzdnou dráhu. 

Tab. 15 Podmínky při 3. experimentu a jeho výsledky – prázdná nádrž, mokrý asfalt 

Mokrý	asfalt,	prázdná	nádrž	 Naměřené	hodnoty	

Teplota	vzduchu:	 9	°C	 měření	č.:	 čas	[s]:	 délka	[m]:	

Teplota	asfaltu:	 5,9	°C	 1	 2,54	 21,62	

Čas	pokusu	[hh:mm]:	 14:05	 2	 2,67	 22,79	

Datum:	 14.3.2018	 3	 2,70	 23,12	

Rychlost:	 60	km/h	 4	
	

		

Teplota	před.	brzdy:	 183	°C	 5	 2,71	 23,99	

Čtvrtý pokus se nezdařil, a to z důvodu špatných kontaktů napájení přístroje a 

výpadku přívodu elektrického proudu. 
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7.5 Výsledky měření CAS 20 Econic 4x2, 6T8 9896 

Při experimentech byly zaznamenány klimatické podmínky, čas, rychlosti pohybu 

vozidla, při jaké začalo brzdit, a po ukončení experimentu byla změřena teplota předních 

brzd. Výsledky jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách (viz. Tab. 16, Tab. 17 a Tab. 18). 

Pneumatika má výrobní číslo 1011 a hloubka dezénu je 5 mm. Pokles okolní teploty je 

způsoben hustým deštěm. Pršet začalo přibližně v 09:10. 

Tab. 16 Podmínky při 1. experimentu a jeho výsledky – plná nádrž, suchý asfalt 

Suchý	asfalt,	plná	nádrž	 Naměřené	hodnoty	

Teplota	vzduchu:	 10	°C	 měření	č.:	 čas	[s]:	 délka	[m]:	

Teplota	asfaltu:	 6,6	°C	 1	 3,26	 26,30	

Čas	pokusu	[hh:mm]:	 07:00	 2	 2,58	 21,82	

Datum:	 14.3.2018	 3	 3,08	 21,37	

Rychlost:	 60	km/h	 4	 2,58	 21,97	

Teplota	před.	brzdy:	 192	°C	 5	 2,64	 21,69	

 

Tab. 17 Podmínky při 2. experimentu a jeho výsledky – plná nádrž, mokrý asfalt 

Mokrý	asfalt,	plná	nádrž	 Naměřené	hodnoty	

Teplota	vzduchu:	 6	°C	 měření	č.:	 čas	[s]:	 délka	[m]:	

Teplota	asfaltu:	 5,7	°C	 1	 2,89	 23,89	

Čas	pokusu	[hh:mm]:	 09:41	 2	 2,62	 22,74	

Datum:	 14.3.2018	 3	 3,17	 24,15	

Rychlost:	 60	km/h	 4	 3,54	 25,29	

Teplota	před.	brzdy:	 241	°C	 5	 3,28	 25,59	

 

Tab. 18 Podmínky při 3. experimentu a jeho výsledky – prázdná nádrž, mokrý asfalt 

Mokrý	asfalt,	prázdná	nádrž	 Naměřené	hodnoty	

Teplota	vzduchu:	 7	°C	 měření	č.:	 čas	[s]:	 délka	[m]:	

Teplota	asfaltu:	 5,6	°C	 1	 2,56	 21,28	

Čas	pokusu	[hh:mm]:	 13:45	 2	 2,74	 23,56	

Datum:	 14.3.2018	 3	 2,61	 21,82	

Rychlost:	 60	km/h	 4	 2,65	 22,38	

Teplota	před.	brzdy:	 186	°C	 5	 2,70	 22,60	
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Tyto naměřené hodnoty byly následně zprůměrovány a pomocí výše uvedených 

rovnic byly vypočteny průměrné brzdné zpomalení a součinitel adheze. 

Tab. 19 Výsledné brzdné zpomalení ab [m/s2] 

 T815-2 9T5 2242 T815-7 9T5 2260 Econic 5T7 9464 Econic 6T8 9896 průměr 

Suchý asfalt, 

plná nádrž 
5,918 5,799 5,777 6,421 5,979 

Mokrý asfalt, 

plná nádrž 
5,458 5,242 6,143 5,952 5,699 

Mokrý asfalt, 

prázdná nádrž 
6,147 6,218 6,348 6,512 6,306 

 

Tab. 20 Výsledný součinitel adheze µ [-] 

 T815-2 9T5 2242 T815-7 9T5 2260 Econic 5T7 9464 Econic 6T8 9896 průměr 

Suchý asfalt, 

plná nádrž 
0,603 0,591 0,589 0,655 0,610 

Mokrý asfalt, 

plná nádrž 
0,556 0,534 0,626 0,607 0,581 

Mokrý asfalt, 

prázdná nádrž 
0,627 0,634 0,647 0,664 0,643 

 

Tyto výsledné hodnoty mohou být zkresleny funkcí ABS. Při testech docházelo 

k jeho aktivaci s různým účinkem a kola nebyla vždy zablokována, což by pravděpodobně 

vedlo k většímu brzdnému zpomalení a tedy i většímu součiniteli adheze. Dalším faktorem 

mohla být i již dříve zmíněná teplota brzd, která ovlivňuje jejich účinnost. 
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8 Faktory ovlivňující adhezi  

8.1 Rychlost pochybu vozidla 

 S rostoucí rychlostí součinitel adheze klesá, čehož se dá v praxi nejlépe všimnout 

při razantním brždění. Například při rychlosti 80 km/h je adhezní součinitel přibližně 

poloviční oproti rychlosti blízké nule nebo při stání vozidla. Pro každý povrch se míra 

snížení adheze liší. Výjimku z tohoto pravidla tvoří led se suchým povrchem nebo 

uježděný sníh, avšak tento nárůst je nepatrný. 

8.2 Skluz kola 

Tento jev nastává, pokud je dopředná rychlost vozidla větší než obvodová rychlost 

jeho bržděného kola, toto může nastat i v případě akcelerace, kdy je obvodová rychlost 

kola větší než rychlost dopředná. Nejlepší adhezi má pneumatika v podélném směru se 

skluzem po povrchu vozovky 15 – 30 % 

 

Obr. 11 Graf adheze při skluzu kola [13] 

8.3 Přítomnost vody na vozovce  

 Pokud na vozovce ,,stojí voda‘‘, má vliv na interakci pneumatiky s povrchem. 

Záleží na vrstvě vodního filmu, tedy čím je silnější, tím více snižuje adhezní součinitel. Do 

rychlosti 50 km/h je vliv vodní vrstvy zanedbatelný, od této rychlosti a s jejím 

navyšováním vliv narůstá. V praxi se tento jev dá popsat jako klín vtlačující se mezi 

vozovku a pneumatiku, ten snižuje stykovou plochu a adheze klesá.  
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Pokud je vrstva vody a rychlost dostatečná, dochází k jevu zvanému aquaplannig, 

automobil při něm ztrácí adhezi a stává se neovladatelným (běhouny nestíhají odvádět 

vodu). Riziko vzniku tohoto jevu ovlivňuje i hloubka dezénu, jeli-li nedostatečná, 

aquaplanning nastává při nižší rychlosti. 

Tab. 21 Výskyt aquaplanningu 

Tloušťka 

vodního filmu  

Hloubka dezénu 

 1,6 mm 8 mm 

do 2 mm  cca 120 km/h  > 140 km/h  

4 - 6 mm  90 km/h  110 km/h  

6 - 8 mm  80 km/h  90 km/h  

10 - 14 mm  60 km/h  70 km/h  

8.4 Makro a mikrotextury vozovky  

 Textura neboli morfologické uspořádání částic materiálu tvoří povrch vozovky, 

která má především vliv na mokrý povrch. Mikrotextura při malých rychlostech určuje 

součinitel adheze, makrotextura ovlivňuje velikost poklesu součinitele s rostoucí rychlostí, 

tedy platí, že pokud nemá vozovka mikrotexturu, je za mokra kluzká a makrotextura nemá 

vliv. 

8.5 Teplota 

Součinitel adheze za mokra mírně klesá se stoupající teplotou povrchu vozovky 

v intervalu 0 - 20 °C, s dalším nárůstem teploty je pokles adheze nepatrný. Podstatnější 

vliv na adhezi má teplota tuhnutí. Součinitel adheze roste, čím více je teplota pod bodem 

tuhnutí, adheze je tedy větší na ledu se suchým povrchem než na ledu s mokrým. 

8.6 Roční období 

Nejvíce kloužou mokré vozovky v létě, což je zapříčiněno obrušováním a následným 

zanášením do měkčích povrchů, po ochlazení povrch zkřehne a voda uvolňuje 

sedimentované částice ven, které následně snižují adhezní součinitel mezi pneumatikou a 

vozovkou. Regenerace drsnosti pak probíhá v zimním chladném období. 
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8.7 Dezén pneumatiky 

Každý typ dezénu má určité protismykové charakteristiky. Nejzásadnější vliv má 

hloubka vzorku a jeho tvar. Jak již bylo výše zmíněno, nedostatečná hloubka na mokré 

vozovce může být příčinou vzniku aquaplanningu, hloubka tedy významně ovlivňuje 

součinitel adheze. 

 

Obr. 12 Výskyt aquaplanningu v závislosti na dezénu [13] 

 Dále rozlišujeme 3 tvary vzorku, a to pásový lamelový, čistě pásový a šípový. 

V obvodovém směru má nejlepší adhezi pásový lamelový, jelikož zachytává hranami 

vzorku a nerovnosti na vozovce. Výhoda čistě pásového je zase v tom, že lépe přenáší 

boční síly a drží stopu. Kombinací těchto dvou tvarů je šípový tvar, který zvládá obojí 

zatížení. 

8.8 Složení pryže běhounu. 

Platí, že čím je použitá pryž měkčí, tím lepší adhezi nám poskytuje, záporem je 

ovšem její nižší životnost. 
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8.9 Opotřebení hloubky dezénu 

Součinitel adheze je na suchém povrchu u opotřebené pneumatiky obdobný jako u 

nové, avšak radikální rozdíl nastává na mokrém povrchu, nejpatrnější je pokles adheze při 

hloubce dezénu nižší než 1,6 mm. 

8.10 Tlak v pneumatikách 

Pokud lehce snížíme přetlak v pneumatice, dosáhneme větší stykové plochy 

s povrchem a za sucha může dojít k lepšímu využití adheze a nezapříčiní nám prodloužení 

brzdné dráhy. Pokud je ale podhuštění příliš velké, pneumatika se na středu odlehčí a 

styková plocha se sníží, při přehuštění nastává opačný problém a odlehčí se nám okraje 

pneumatiky. 

8.11 Nečistoty na vozovce 

Pokud se na vozovce nacházejí nečistoty jako je písek, štěrk, hlína apod., zhoršuje se 

její protismykové vlastnosti. Ve většině případů je snížení adheze citelné jen na mokrém 

povrchu, avšak materiály jako je písek mají vliv i na suchém podkladu. Nebezpečí hrozí 

hlavně v zatáčkách, a to zejména na jednostopém vozidle. 

8.12 Jízdní stopy 

Tam, kde se po dlouhou dobu vyskytuje intenzivní provoz dochází ke změnám 

adhezních součinitelů v těchto ,,kolejích‘‘, nejčastěji se s tímto setkáváme na víceproudých 

silnicích, kde je vysoký výskyt nákladních automobilů. Jejich pneumatiky díky váze více 

obrušují vozovku než osobní vozy a tvoří stopy. 

8.13 Stáří vozovky 

Na nově udělané vozovce se zlepšuje její drsnost vlivem změny textury povrchu a 

obrušováním zrn kameniva, starší povrch má tedy lepší adhezi než čerstvě udělaný, ze 

kterého se navíc ještě uvolňují látky, které také snižují součinitele adheze. 
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9 Porovnání koeficientů adheze 

Tab. 22 Teoretické součinitele adheze [11] 

Povrch vozovky Součinitel adheze µ 

asfalt 
suchý 0,6 – 0,9 

mokrý 0,3 – 0,8 

Z výsledků měření a výpočtů vyplývá, že reálně naměřené součinitele adheze 

v případě mokrého asfaltu jsou v intervalových mezích hodnot uvedených v publikaci Prof. 

Vlka, v případě suchého jsou reálné hodnoty ve dvou případech na spodní hranici 

intervalu, ve zbylých dvou jsou dokonce mírně pod touto mezí. Krom jiných faktorů 

uvedených výše jsou výsledky pravděpodobně ovlivněny předchozím vícenásobným 

bržděním vozidel a funkcí ABS. Teoretické hodnoty součinitele adheze jsou uvedeny 

v Tab. 22, reálné součinitele adheze jsou v Tab. 20. 
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Závěr 

 Cílem mé práce bylo vyhodnotit brzdné vlastnosti požární techniky, konkrétně 

vozidla typu CAS se zaměřením na prvovýjezdová. V úvodu práce jsou popsány principy 

brzdových systémů používaných v automobilech a základní elektronické systémy. Tyto 

podstatným způsobem ovlivňují brzdové charakteristiky u nákladních a osobních vozidel.  

V další části se zabývám měřenou požární technikou a jejím popisem, která je 

dislokována na hasičských stanicích HZS MSK, primárně prvovýjezdová vozidla, kterými 

jsou Mercedes-Benz Econic, Tatra TerrNo 1 a Tatra T815-7. Na pokusná měření jsem měl 

k dispozici po jednom vozidle Tatry TerrNo 1 a Tatra T815-7. Měření na dvou vozidlech 

M-B Econic bylo prováděno z toho důvodu, že dalším cílem mé práce bylo zjistit, zda se 

změní adheze pneumatiky při jejím stárnutí. 

Následujícím úkolem bylo zjištění teoretických brzdných drah vozidel. Toto jsem 

vypočítal pomocí dříve stanovených adhezních součinitelů v publikaci Prof. Vlka 11, které 

se však mohou od reálné situace lišit. 

Vlastní měření sloužilo ke zjištění reálných součinitelů adheze. Bylo zapotřebí 

zjistit brzdnou dráhu a počáteční rychlost na počátku měření (brždění) vybraných vozů. 

K tomuto účelu jsem použil přístroj Performance Box od firmy Racelogic. Jím naměřená 

data jsem následně vyhodnotil pomocí softwaru Drift Box. Provedeným měřením a 

výpočty jsem zjistil, že na mokrém asfaltu se reálná adheze pohybuje v teoretickém 

intervalu součinitele adheze, avšak na suchém asfaltu byla jeho hodnota těsně nad dolní 

mezí intervalu. V dalších dvou případech byla dokonce pod touto hranicí. Při srovnání 

střední hodnoty teoretických intervalů adhezních součinitelů, uvedených v tabulce č. 2, 

s reálnými adhezními součiniteli, které jsem vypočítal z výsledků měření, je tedy brzdná 

dráha v teoretických výpočtech znatelně kratší. Měření dále prokázalo, že po vypuštění 

nádrží na vodu (snížení hmotnosti vozidla) byla brzdná dráha vozidel vždy kratší (než u 

vozidla s plnou nádrží na vodu). Lze tedy usuzovat, že pokud bychom se řídili rovnicí (1) 

pro výpočet brzdného zpomalení pomocí počáteční rychlosti a brzdné dráhy, bude 

výsledek zkreslen funkcí ABS a účinnosti brzdového systému (nedocházelo 

k maximálnímu smykovému tření mezi pneumatikou a povrchem.  
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Měřením a výpočty jsem zjistil, že součinitel adheze mezi suchým a mokrým 

asfaltem se výrazně neliší (největší rozdíl byl u T815-7, kde byl součinitel adheze s plnou 

nádrží na vodu na suchém asfaltu 0,591 a na mokrém 0,534, rozdíl je tedy 0,057). Další 

zajímavostí je, že při srovnání dvou vozů M-B Econic vyšel lépe součinitel adheze u dvou 

ze tří měření na vozidle se staršími pneumatikami s více opotřebeným vzorkem. U vozidla 

s novějšími pneumatikami byl součinitel adheze lepší pouze s plnou nádrží na vodu a na 

mokrém asfaltu. Pro potvrzení, zda je tato skutečnost zapříčiněna pneumatikami, by bylo 

zapotřebí provést více měření na dalších vozidlech, zatím se dá pouze říci, že pneumatiky 

na vozidlech parkovaných v garážích, kde nejsou vystaveny přímému slunečnímu svitu 

nemají výrazně odlišné vlastnosti oproti mladším pneumatikám (Econic 5T7 9464 má pneu 

vyrobeno v 18. týdnu roku 2012, Econic 6T8 9896 má pneu vyrobeno v 10. týdnu roku 

2011). Překvapivým zjištěním je výrazné zlepšení adheze při testech na mokrém asfaltu, 

kdy byla vypuštěna nádrž na vodu u všech vozidel. Pokud bychom se řídili rovnicí (1), 

podle které adheze nezávisí na hmotnosti vozidla, tak musí být příčinou systém ABS, 

Tento systém omezuje účinnost brzdového systému společně s teplotou brzd, jelikož každá 

brzda má určitou teplotu, kde má nejlepší účinnost. Účinnost není optimální, pokud má 

brzda teplotu nízkou nebo naopak při jejím přehřátí, kde dochází ke znatelnému oslabení 

účinku, což bývá často v praxi pozorovatelné například při sjíždění prudkých svahů bez 

pomoci odlehčovací brzdy. V této práci se tímto aspektem nezabývám a je to tedy pouze 

hypotéza. Pro potvrzení nebo vyvrácení by bylo zapotřebí více měření na dalších vozidlech 

a stanovení optimální teploty pro každý brzdový systém zvlášť. Při testech byla po každé 

sérii měření zjištěna teplota předních brzd, která mnohem více narůstala u kotoučových 

brzd na vozech M-B Econic. Nelze je ovšem porovnávat s dalšími dvěma vozy, jelikož 

měly nižší počáteční rychlost, a to z důvodu omezení délky dráhy (přibližně 200 m), kterou 

měla vozidla k dispozici. 
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Příloha A Vyhodnocení dynamiky jízdy a brždění vozidla CAS 20 Tatra 815-2 4x4.2 

 

Obr. A.1 Záznam rychlosti pohybu vozidla po dráze při experimentu s plnou nádrží na vodu na suchém asfaltu 
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Obr. A.2 Graf porovnání měření brždění 1 až 4 s plnou nádrží na vodu na suchém asfaltu 

 

Obr. A.3 Graf měření brždění 5 s plnou nádrží na vodu na suchém asfaltu 
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Obr. A.4 Záznam rychlosti pohybu vozidla po dráze při experimentu s plnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 
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Obr. A.5 Graf porovnání měření brždění 1 až 4 s plnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 

 

Obr. A.6 Graf měření brždění 5 s plnou nádrží na vodu na suchém asfaltu 
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Obr. A.7 Záznam rychlosti pohybu vozidla po dráze při experimentu s prázdnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 
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Obr. A.8 Graf porovnání měření brždění 1 až 4 s prázdnou nádrží na vodu na mokrém 

asfaltu 

 

Obr. A.9 Graf měření brždění 5 s prázdnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 
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 Příloha B Vyhodnocení dynamiky jízdy a brždění vozidla CAS 30 Tatra 815-7 6x6 

 

Obr. B.1 Záznam rychlosti pohybu vozidla po dráze při experimentu s plnou nádrží na vodu na suchém asfaltu 
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Obr. B.2 Graf porovnání měření brždění 1 až 4 s plnou nádrží na vodu na suchém asfaltu 

 

Obr. B.3 Graf měření brždění 5 s plnou nádrží na vodu na suchém asfaltu 
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Obr. B.4 Záznam rychlosti pohybu vozidla po dráze při experimentu s plnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 
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Obr. B.5 Graf porovnání měření brždění 1 až 4 s plnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 

 

Obr. B.6 Graf měření brždění 5 s plnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 
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Obr. B.7 Záznam rychlosti pohybu vozidla po dráze při experimentu s prázdnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 
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Obr. B.8 Graf porovnání měření brždění 1 až 4 s prázdnou nádrží na vodu na mokrém 

asfaltu 

 

Obr. B.9 Graf měření brždění 5 s prázdnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 
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Příloha C Vyhodnocení dynamiky jízdy a brždění vozidla CAS 20 M-B Econic 4x2 (SPZ: 5T7 9464) 

 

Obr. C.1 Záznam rychlosti pohybu vozidla po dráze při experimentu s plnou nádrží na vodu na suchém asfaltu 
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Obr. C.2 Graf porovnání měření brždění 1 až 4 s plnou nádrží na vodu na suchém asfaltu 

 

Obr. C.3 Graf měření brždění 5 s plnou nádrží na vodu na suchém asfaltu 
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Obr. C.4 Záznam rychlosti pohybu vozidla po dráze při experimentu s plnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 
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Obr. C.5 Graf porovnání měření brždění 1 až 4 s plnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 

 

Obr. C.6 Graf měření brždění 5 s plnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 
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 Obr. C.7 Záznam rychlosti pohybu vozidla po dráze při experimentu s prázdnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu (měření 1 až 4)
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Obr. C.8 Záznam rychlosti pohybu vozidla po dráze při experimentu s prázdnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu (měření 5) 
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 Obr. C.9 Graf porovnání měření brždění 1 až 3 s prázdnou nádrží na vodu na 

mokrém asfaltu 

 

Obr. C.10 Graf měření brždění 5 s prázdnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 
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Příloha D Vyhodnocení dynamiky jízdy a brždění vozidla CAS 20 M-B Econic 4x2 (SPZ: 6T8 9896) 

 

Obr. D.1 Záznam rychlosti pohybu vozidla po dráze při experimentu s plnou nádrží na vodu na suchém asfaltu 
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Obr. D.2 Graf porovnání měření brždění 1 až 4 s plnou nádrží na vodu na suchém asfaltu 

 

Obr. D.3 Graf měření brždění 5 s plnou nádrží na vodu na suchém asfaltu 
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 Obr. D.4 Záznam rychlosti pohybu vozidla po dráze při experimentu s plnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 
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Obr. D.5 Graf porovnání měření brždění 1 až 4 s plnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 

 

Obr. D.6 Graf měření brždění 5 s plnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 
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Obr. D.7 Záznam rychlosti pohybu vozidla po dráze při experimentu s prázdnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 
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Obr. D.8 Graf porovnání měření brždění 1 až 4 s prázdnou nádrží na vodu na mokrém 

asfaltu 

 

Obr. D.9 Graf měření brždění 5 s prázdnou nádrží na vodu na mokrém asfaltu 


