
 
 

Abstrakt  

                 Tato práce se zabývá rozdělením a popisem bezpečnostních prvků vozidel. 
Postupné uvedení do problematiky bezpečnosti posádky vozu, od jednoduchých až po velmi 
složité bezpečnostní systémy.  

                 První část práce pojednává o základním rozdělení bezpečnostních prvků na 
aktivní a pasivní systémy. Shrnuje  nejčastěji používané systémy, jejich výhody i nevýhody. 

                 Ve druhé části je detailně popsán systém ABS ( Anti-lock-System ), princip 
činnosti, konstrukce a další vlastnosti tohoto systému. 

                 Třetí část se zabývá diagnostikou poruch bezpečnostních systémů. Je zde popsán 
vznik poruch, jejich projevy a řešení. Poslední částí jsou dva konkrétní příklady využití 
diagnostického měření u systému ABS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

                  This work deals with the division and description of the safety features of 
vehicles. Gradual entry into the safety of the crew of the car, from simple to very complex safety 
systems.  
                  The first part of this work deals with the basic division of safety features to active and 
passive systems. Here summarizes the most frequently used systems, their advantages and 
disadvantages.  
                  In the second part, system ABS (Anti-lock system) is described in detail, principle of 
operation, construction and the other features of this system.  
                  The third part deals with the diagnosis of failures of security systems. It also included 
the creation of disorders, their symptoms and solutions.  The last part of the two concrete 
examples of the use of diagnostic measurement system for ABS. 
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1     Úvod 
 

 

 1.1    Příčiny vzniku bezpečnostních prvků vozidel  
 

Bezpečnost silničního provozu patří již řadu let k celostátně významným a závažným 
tématům: v České republice dochází ročně asi ke 230 000 dopravních nehod, na jejichž následky 
umírá téměř 1400 osob (tj. asi 0,62 % - nepříznivost těchto údajů vyplývá např. ze srovnání se 
situací v SRN, kde dochází ročně v průměru k desetkrát většímu počtu dopravních nehod, ale 
zahyne při nich „pouze" 6600 osob, tj. 0,3 %). Z těchto důvodů jsou proto všechny snahy o 
výzkumné řešení dopravně-bezpečnostní problematiky trvale aktuální. 

 V současné době existuje několik variant, jak přispívat ke snížení nehodovosti nebo ke 
snížení následků poranění vzniklých při těchto nehodách. Prvním způsobem je předcházení, 
neboli prevence. Je to velice rozsáhle pole působnosti, kterým se zabývají specializovaní 
psychologové na silniční provoz, samotné Ministerstvo dopravy a v neposlední řadě je to i 
legislativa, která určuje, kdo bude, či nebude vlastnit řidičský průkaz. Druhým způsobem, kterým 
se budeme zabývat v této práci, je co nejefektivněji předcházet zraněním vzniklým při nehodách. 
Zajištění ochrany cestujících při nehodě není možné jen bezpečnou strukturou karoserie a 
bezpečným vnitřním vybavením, ale je nutné použít i aktivní a pasivní bezpečnostní prvky.  

                     

   

 1.2      Zaměření 
                

 Od doby, kdy začala být vozidla používána, uběhlo skoro jedno století, a nárůst dopravy 
ovlivnil téměř celé lidstvo. S rozvojem automobilismu vyvstal problém, jak chránit účastníky 
silničního provozu, v našem případě posádku vozu. Od prvotních modelů popruhových systémů 
až po dnešní, elektronikou plně řízené systémy (ABS, ESP, EBD, …), uběhla dlouhá doba. Tato 
práce se zabývá základním bezpečnostními systémy, používanými v současné době.                         

  Pokud vynecháme aktivní systémy bezpečnosti, které předcházejí nehodám ( kontrola 
vzdálenosti vozidel, zjišťování momentálního stavu řidiče, optický a aktivní brzdový asistent, 
kontrola stability podvozku, protiblokovací systém kol, atd. ) a budeme se zabývat úplným 
lidským selháním, kterým je nehoda, zůstanou nám systémy, jejichž hlavním úkolem je zmírnit 
dopady nehody na posádku vozu. Těmito systémy jsou bezpečnostní pásy a airbagy, neboli 
pasivní systémy bezpečnosti. 

  Bezpečnost moderních vozidel se skládá z komplexu několika základních prvků. Základem 
vozidla je jeho karoserie, její tuhost, tvarování a použité materiály, které mají zásadní vliv na 
deformaci vozu při nehodě. Základním požadavkem na karoserii vozu je maximální absorpce 
nárazové energie pomocí předem stanovených deformací, tzv. deformačních zón. Tento fakt je 
nutný k tomu, aby energie nárazu působila na posádku v co nejmenší míře a nedošlo tím 
k překročení biomechanických limitů. 

        . 
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     2 Rozdělení bezpečnostních systémů 
 

 

 

 

Bezpečnostní systémy dělíme podle toho, kdy dochází k jejich využití: 

 

• Aktivní  ( jejich úkolem je nehodě předejít ) 
• Pasivní  ( mají za úkol mírnit následky již vzniklé nehody) 
 

 

2.1  Pasivní bezpečnostní systémy 

 

•  Zádržné systémy ( popruhové systémy, bezpečnostní pásy ) 
•  Vzduchové vaky    ( airbagy )  
•  Ostatní systémy 

 

 

2.2  Aktivní bezpečnostní systémy 

     

•     Protiblokovací systém ABS 
•  Elektronická uzávěrka diferenciálu EDS 
•  Elektronický stabilizační systém ESP 
•  Ostatní systémy  
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 2.1 Pasivní bezpečnostní prvky 

 

2.1.1 Zádržné systémy ( popruhové systémy, bezpečnostní pásy) 

 

 Rozlišujeme aktivní zadržovací systémy, které musí cestující sám obsluhovat, a pasivní 
systémy, které jsou připraveny k funkci bez obsluhy cestujícího. K zachycení cestujícího je 
možná kombinace hrudník – pánev nebo kolena – stehna – pánev.                                                        

 Nejvíce se používá aktivní tříbodový pás (kombinovaný diagonální a břišní pás). Břišní pásy 
jsou vzhledem k efektu „zavíracího nože“ používány jen zřídka (autobusy). Čtyřbodové pásy 
typu „šle“ se používají u sportovních a závodních vozů.  

 Nepřipoutání se bezpečnostními pásy může mít i při sebemenší nehodě fatální následky. 
Navíc, pokud je automobil vybaven airbagem bez detekce zapnutí bezpečnostních pásů, není 
airbag ochranným, ale mnohdy smrtícím prvkem.                                                                   

 Již od počátku 90. let se  téměř ve všech automobilech používají pásy samonavíjecí, u 
kterých je dlouhý popruh speciálním zařízením napínán na těle cestujícího. Speciální 
mechanismus napínání pásu funguje na principu navíjení popruhu působením spirálové pružiny; 
při tahu uvolňuje popruh, při odlehčení popruh navíjí. Kromě navíjecího mechanismu jsou uvnitř 
systému mechanismy zablokování pásů, bez nichž by pás neměl ochrannou funkci. Tyto 
mechanismy jsou z bezpečnostních důvodů tři – jeden reaguje na zpoždění (brzdění vozidla), 
druhý na rychlost odvíjení pásu a třetí na náklon vozidla. Při brzdění se kyvadlový mechanismus 
reagující na dopředné zpoždění vykloní směrem dopředu a zablokuje rohatku na navíjecím 
bubínku, při odbrzdění se vrátí zpět do původní polohy.                      

   Druhý mechanismus je klasický odstředivý regulátor - při překročení určité rychlosti 
odvíjení se regulátor odjistí a také zablokuje navíjecí bubínek. Třetím mechanismem je kyvadlo, 
které při překročení náklonu (nebo odstředivé boční síly) zablokuje odvíjení pásu. 

    Velmi nebezpečným doplňkovým prvkem na bezpečnostních pásech je omezovač tahu 
pásů. Pravidelným navíjením a odvíjením se udržuje samonavíjecí mechanismus v chodu. Při 
použití kolíčku, nebo dokonce továrně vyráběné plastové spony, se pás nenavine, což může vést k 
postupnému zatuhnutí navíjecího mechanismu. Také při změně osoby řidiče, který si spony 
nevšimne, nemusí být pás správně napnutý. Při každodenním odvíjení si můžeme cuknutím 
vyzkoušet funkci blokovacího mechanismu, pokud nic neodvíjíme, kontrolu neprovádíme. Podle 
předpisu není povoleno jakkoli zasahovat do funkce bezpečnostních pásů, a tak ani tyto přídavné 
prvky nejsou povoleny. 

   Bezpečnostní pásy můžeme rozdělit podle počtu bodů, v nichž jsou připevněny k vozidlu. 
Nejčastěji jsou používány pásy tříbodové, kdy jeden bod je nahoře nad ramenem a další dva po 
stranách sedačky. Pás tedy vede úhlopříčkou přes tělo od ramena přes hrudník k pasu, kde je pod 
úrovní sedadla uchycen a kde je také spona se zámkem, odtud vede přes břicho na protilehlou 
stranu sedačky, kde je třetí upevňovací bod. Horní kotvící bod je v dnešní době většinou 
proveden jako výškově stavitelný pro dosažení optimální polohy pásu na těle, pás se nesmí 
dotýkat krku (jeho velmi tvrdá hrana může při nehodě způsobit proříznutí krčních tepen). Dříve 
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byly upevňovací body vytvářeny na karosérii, toto řešení ale znemožňovalo optimální polohu 
pásu na těle při různém nastavení vzdálenosti sedadla od volantu. U moderních automobilů se 
upravila konstrukce a uchycení sedadla. Některé body se pak umísťují přímo na sedadlo. U 
zadních sedadel se kromě dvou tříbodových pásů používá často jeden pás dvoubodový, který se 
zapíná přes břicho a nebývá samonavíjecí. Montuje se na prostřední sedačku. Jeho účinek při 
případné nehodě není optimální, ale je to „lepší než nic“. Tříbodové a dvoubodové pásy se 
předepisují u sériových vozidel, závodní vozidla používají pásy čtyř- a vícebodové. Čtyřbodové 
pásy mají horní úchyty dva a nasazují se na tělo podobně jako šle, přes břicho se spojí sponou se 
zámkem (podobně jsou řešeny pásy dětských sedaček). Nevyrábějí se v samonavíjecím 
provedení, protože zde ke střídání řidičů dochází jen velmi zřídka. Šestibodové pásy jsou vlastně 
čtyřbodové pásy rozšířené o upevnění stehen. 

 

            2.1.2 Vzduchové vaky ( airbagy ) 

             Airbagy – vzduchové vaky. 

            Jejich vývoj začal v USA jako náhrada bezpečnostních pásů, které odmítali Američané 
používat. V principu jde o nafukovací vak, který se aktivuje při nárazu přesahující určitou 
hodnotu zpoždění. Airbag se musí naplnit v čase kratším, než který odpovídá pohybu těla od 
opěradla k přední straně vaku v nafouknutém stavu. Klasické plnění stlačeným plynem je 
nedostačující, proto se používá speciální pyrotechnická patrona s látkou, která při zapálení vyvíjí 
obrovské množství plynu za nezvykle krátkou dobu. Airbag je v klidu složen do velmi malého 
objemu a umisťuje se např. do středu volantu, do palubní desky před spolujezdce, do boků a 
zadních stěn sedadel, do okenních rámů a na další všemožná místa. Při nárazu vozidla elektronika 
řízení airbagu vyhodnotí zpomalení a pokud přesáhne kritickou hodnotu (většinou náraz nad 20 
km/h), zapálí pyropatronu, jejíž obsah bleskově nafoukne airbag. Nafouknutí airbagu za tak 
krátký čas s sebou nese silný akustický projev, který člověka často ohluší. Nafouknutý airbag by 
při určité deformaci kabiny mohl způsobit zablokování těla v nepřirozené poloze, případně i 
udušení, ale hlavně jde o vzduchovou pružinu, která může vymrštit tělo zpět do opěradla a tím 
zvýšit přetížení. Proto se ihned po nafouknutí aktivuje vypouštěcí ventil, kterým uniká plyn z 
airbagu ven. Plyn není toxický, nehrozí tedy otrava posádky. Dnešní airbagy mají odpouštění 
plynu z důvodu větší ochrany posádky řízeno dvoufázově, nejprve se odpustí cca 25% tlaku a 
teprve za relativně delší čas (v řádu desetin vteřin) zbytek. Tím funkce airbagu končí. Airbag 
nelze použít opětovně, po opravě vozidla se montuje vždy nový. Je to dáno tím, že je obtížně 
proveditelné složit již jednou aktivovaný vak do přesně stejného tvaru. Hrozilo by jeho selhání 
(změna tvaru při nafukování, časové opoždění), či roztržení opětovným nafukováním při další 
nehodě. 

 

Obr. 1 – Uspořádaní airbagů řidiče a spolujezdce po explozi 
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    Airbagy se začaly používat nejdříve u předních sedadel, nyní je zcela běžné používání 
airbagu u sedadel zadních, existují i airbagy boční a hlavové, které chrání posádku při nárazu 
z boku, což je velmi důležité, protože bok vozu nemá téměř žádné deformační zóny a ve výši 
hlavy jsou tvrdá okna a okenní rámy netlumící náraz. I malé ťuknutí tak může způsobit vážný 
úraz nebo smrt. Boční airbagy mají různá provedení výsledného tvaru podle zkoušek výrobce na 
konkrétním typu vozidla a jeho cenové kategorie, proto se můžeme setkat s jednoduchými tvary 
vaku až po záclonové provedení, kdy jeho plocha prakticky zabírá celé boční okno a střední 
sloupek. Osazení automobilu osmi airbagy se stává zcela běžnou realitou. 

    U airbagů rozlišujeme provedení pro USA, Evropu a pro zbytek světa. Americké airbagy 
mají větší objem z důvodu častého ignorování bezpečnostních pásů (ačkoli jsou jimi všechna 
americká vozidla vybavována). Americký airbag musí zachytit větší síly. Evropské provedení je 
objemově asi o třetinu menší, protože se používají výhradně v součinnosti s bezpečnostními pásy, 
které velkou část zatížení zachytí. Airbagy v Evropě slouží hlavně pro ochranu hlavy a hrudníku 
před nárazem do pevných překážek (volant, palubní deska, čelní sklo). 

    Nevýhodou airbagu je jeho krátkodobá ochranná funkce. Jakmile vozidlo po nárazu 
nezůstane v klidu a dál se pohybuje (roztočí se nebo převrátí), případné další nárazy již splasklý 
airbag nemůže zachytit a posádka jím není chráněna. Z tohoto důvodu jsou pásy a opěrky hlavy 
základním bezpečnostním prvkem, který je nutné ve vozidle používat. Airbagy jsou pouze 
zdokonalením bezpečnostní prvků ve vozidle, ne jejich plnohodnotnou náhradou. 

    Druhá nevýhoda nastává v rychlostech vyšších, než na kterou jsou airbagy konstruovány 
(bývají optimalizovány pro nárazové rychlosti 20 až 70 km/h). Při nárazu z příliš vysoké rychlosti 
se airbagy nestačí nafouknout. Zpožděným nafouknutím pak zhoršují přetížení organizmu 
„vyhozením“ těla zpět do sedačky. 

    O čem se doposud moc nemluví, je skutečnost, že airbagy mají omezenou životnost a musí 
se po určité době vyměnit bez ohledu na to, jestli byly někdy aktivovány. Většinou se jedná o 
dobu mezi 10 a 15-ti lety, hodnotu udává výrobce vozidla. 

      Podstatnou zajímavostí a významným krokem směrem vpřed v pohledu na koncepci 
airbagů je určitě vak pro zadní cestující, který je umístěn v přední části sedáku zadních sedadel. 
Zařízení pracuje ve spolupráci s bezpečnostními pásy na sedadlech, která jsou všestranně 
nastavitelná. Díky novému systému jsou v případě nehody síly působící na cestující rozloženy 
lépe, a tím je sníženo riziko poranění cestujících. 
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2.1.3 Ostatní systémy 

 

2.1.3.1   Aktivní opěrka hlavy 

 

 Aktivní opěrka hlavy má v opěradlech předních sedadel zabudovaný mechanismus, který 
umožňuje zabránit nebezpečí poranění krční páteře řidiče a spolujezdce zejména v případě 
silného nárazu zezadu. Aktivní opěrky však vhodně doplňují i funkci bezpečnostních pásů při 
jakémkoliv nárazu a typu nehody. Systém aktivní opěrky hlavy může pracovat dvěma způsoby. 

 Prvním, běžnějším způsobem je to, že se silovým působením zad cestujícího na opěradlo při 
nárazu uvede do činnosti mechanismus skrytý v opěradle. Opěrka hlavy doprovází pohyb krku a 
brání tomu, aby se hlava řidiče a spolujezdce nezvrátila prudce dozadu. 

  Podstatou druhého způsobu je  spolupráce aktivních opěrek hlavy s airbagy. V případě 
aktivace airbagů, zvláštní mechanismus pomocí elektronických nebo jiných systémů přiblíží 
opěrky hlavy směrem vpřed tak, aby zpětná dráha hlavy cestujícího k opěrkám byla co nejkratší, 
a tím pádem nedošlo k takovému nárůstu nebezpečného zpětného zrychlení lidské hlavy.   

 

 
 

Obr. 2 Aktivní opěrka hlavy 

 

 

   V poslední době se objevily aktivní opěrky hlavy druhé generace, které ještě výrazněji 
snižují riziko poranění krční páteře, zapříčiněné prudkým pohybem hlavy dozadu při případné 
havárii. U těchto opěrek se v případě nárazu zezadu pohybuje nejenom opěrka hlavy samotná, ale 
také celý separátně uložený vnitřní rám, který je součástí struktury opěradla. V případě nárazu do 
zadní části vozu se aktivní opěrky hlav posouvají o několik centimetrů směrem dopředu, takže 
dokážou rychleji a účinněji zachytit nebezpečný pohyb hlavy dozadu, který je reakcí na náraz 
zezadu. Zároveň se však díky pohybu separátního vnitřního rámu celá horní část těla pasažéra 
poněkud vzpřímí, což výrazně snižuje nechtěné a nebezpečné posunutí těla pasažéra po opěradle 
směrem dozadu a vzhůru ke střeše vozu, ke kterému dochází v reakci na náraz zezadu.  

   Plochý opěrný element ukrytý ve struktuře opěradla, který je spojený s vlastní opěrkou 
hlavy a který prostřednictvím pákového mechanismu pod tlakem těla pasažéra při nárazu do 
zadní části vozu zaručuje pohyb opěrky směrem dopředu, byl posunut z oblasti ramen dolů do 
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pánevní oblasti. Zjistilo se totiž, že tato část těla začne v reakci na zadní náraz tlačit do opěradla 
o něco dříve než horní část těla. Tento na první pohled zanedbatelný moment může mít zásadní 
vliv na snížení rizika vážného poranění páteře. 

 

2.1.3.2  Aktivní opěrka chodidla 

 

 Aktivní opěrka chodidla je umístěná mezi příčnou stěnou a podlahou automobilu. V horní 
části se opírá o příčnou stěnu a ve spodní části je spojená s kluzátkem. Výrobek z ocelového 
plechu uložený pod plastovým krytem má za úkol chránit levou (v některých zemích pravou) 
nohu řidiče. Příčná stěna se může při čelním nárazu posunout až o 70mm do kabiny vozu. Aktivní 
opěrka chodidla doprovází tento pohyb, ale v menší míře, posune se pouze o 20mm. Spolu 
s vhodným výchozím úhlem opěrky je zachován úhel mezi chodidlem a holení řidiče, jehož tělo 
se při nárazu posune dopředu, a tím je omezeno nebezpečí zranění chodidla a bérce nohy řidiče. 

 

2.2 Aktivní bezpečnostní systémy 

 

2.2.1  Protiblokovací systém kol ABS 

       Protiblokovací brzdný systém (ABS) je jednou ze součástí dynamické kontroly jízdy, ale 
může být užit i zcela samostatně. Má za úkol zabránit zablokování kola na vozovce při brzdění a 
tím ztrátě adheze mezi kolem a vozovkou. To umožňuje zachování ovladatelnosti a řiditelnosti 
vozidla v mezních situacích. Vedlejším efektem použití ABS může být zkrácení, ale i 
prodloužení brzdné dráhy podle dalších provozních podmínek (stav vozovky, pneumatiky). 
Nicméně lepší ovladatelnost vozidla v porovnání s vozidlem bez ABS zůstává vždy zachována, 
což je zřejmou výhodou. Řídící jednotka ABS četností v řádu desítek za sekundu změří rychlost 
otáčení kola a porovnává ji s rychlostí vozidla a ostatních kol. V případě, že by se začala rychlost 
kola oproti ostatním výrazně snižovat, systém sníží na krátký okamžik tlak v konkrétním 
brzdovém okruhu, čímž zabrání kolu dostat se do neregulovatelného smyku. Po zažehnání 
krizového stavu systém tlak v brzdném okruhu opět zvýší. Tento proces se opakuje do té doby 
než vůz zastaví nebo řidič ukončí brzdění. 

 

 

obr. 3 Uspořádání systému ABS ve vozidle 
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2.2.2  Elektronická uzávěrka diferenciálu EDS 

 

 Elektronická uzávěrka diferenciálu (např. EDS, ABD) zabraňuje prokluzování jednoho z 
hnacích kol při rozjezdu nebo pomalejší jízdě do kopce na vozovce, která dává levému i pravému 
hnacímu kolu různé adhezní podmínky. EDS neustále prostřednictvím ABS přijímá a 
vyhodnocuje informace o otáčkách kol. Zaznamená-li hrozící protáčení, přibrzdí se dané kolo tak, 
aby se jeho otáčky rovnaly otáčkám kola, které se neprotáčí. Při vyšších rychlostech se 
elektronická uzávěrka diferenciálu vypíná a její funkci přebírá  systém proti prokluzu kola (ASR). 

 

2.2.3  Elektronický stabilizační systém ESP 

 

 ESP pomáhá zvládnout kritické situace bezpečně tím, že automaticky a cíleně přibrzďuje 
jednotlivá kola a cíleně směruje vozidlo do požadovaného směru. Dodatečně při tom zasahuje do 
managementu motoru. Při vyhýbacích manévrech je tak automobil lépe ovladatelný a zůstane ve 
správné stopě, ať už je překážkou zvěř nebo jiné nepředvídané okolnosti. Jednoduše řečeno: ESP 
ochrání před silnou nedotáčivostí nebo přetáčivostí vozu. Stabilizační systém ESP doplňuje 
existující elektronické systémy, jako jsou ABS nebo protiprokluzová regulace ASR. 

  Protiblokovací systém se osvědčil v řadě situací. Elektronický stabilizační systém ESP 
bezpečnost jízdy posunuje ještě o krok dále. Zatímco ABS působí v podélném směru jízdy, ESP 
ovlivňuje příčnou dynamiku. Obecně se setkáte se dvěma typy jízdních vlastností – s přetáčivostí 
a nedotáčivostí. 

  Přetáčivost: zadní kola ztrácejí kontakt s povrchem vozovky a automobil se postupně 
začne otáčet kolem své svislé osy směrem do zatáčky. 

  Nedotáčivost: přední kola ztrácejí kontakt a vozidlo se natáčí podle svislé osy ze zatáčky 
ven. 

  Cíleným přibrzďováním se ESP stará o nápravu jízdních chyb, které by mohly vést k 
přetáčivosti nebo nedotáčivosti. Má-li vozidlo tendenci přetočit se do zatáčky, ESP lehce přibrzdí 
vnější přední kolo ještě dříve, než se může záď vozu pohybovat ven ze zatáčky. Vnitřní kolo 
přibrzdí ESP v případě, že hrozí nedotáčivost. Tento zásah pomůže vrátit vůz do původního 
směru. 

  Přibrzďování probíhá ve zlomcích sekundy a je řízeno počítačem, který dostává informace 
o tom, zda a případně jak se vůz otáčí kolem své svislé osy. Informace dodává senzor, který 
kontroluje potenciální otáčivý pohyb kolem svislé osy. Důležitá data poskytují také další senzory 
– senzor úhlu natočení volantu, senzor příčného zrychlení a senzory ve všech čtyřech kolech. 
Počítač z těchto údajů zjišťuje odchylky mezi zamýšleným a skutečným pohybem vozu a jako 
elektronický hlídač řídí v případě potřeby přibrzďování kol.  
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  2.2.4     Ostatní systémy 

 

  2.2.4.1  Samočinná zátěžová regulace brzdné síly EBD 

 

  Samočinná zátěžová regulace brzdné síly (např. ALB, EBD) rozděluje optimální brzdnou 
sílu mezi jednotlivé nápravy podle zatížení vozidla. Nedokáže však nahradit ABS a tak spolu tyto 
dva brzdné systémy spolupracují a vytvářejí optimální brzdný účinek. Samočinná zátěžová 
regulace brzdné síly je u některých vozidel vyvinutá natolik, že umí rozdělit brzdnou sílu i mezi 
jednotlivá kola přesně podle rozložení hmotnosti ve voze. 

 

 

          2.2.4.2  Aktivní zavěšení kol ABC 

          Aktivní zavěšení kol (např. ABC – Active Body Control) spočívá v elektronicky řízených 
hydraulických válcích na nápravách, které kompenzují kolísání a sklon karosérie při akceleraci, 
při jízdě v zatáčce nebo při brzdění. Tím se optimalizuje těžiště vozu a eliminuje se tak částečně 
možnost vzniku neovladatelného smyku vozu. 

             

          2.2.4.3  Adaptivní systém tlumení ADS 

          Adaptivní systém tlumení (např. ADS) automaticky přizpůsobí charakteristiky tlumičů 
pružení okamžitým podmínkám na cestě, čímž skrytě omezuje vznik krizové situace a doplňuje 
tak systémy dynamické kontroly jízdy. 

          2.2.4.4  Adaptivní řízení převodovky AGS 

         Adaptivní řízení převodovky (např. AGS) je automatický systém rozhodující o vhodném 
přeřazení podle jízdní situace, jízdního stylu řidiče a podmínek na cestě, který se používá u 
vozidel s automatickou nebo elektronicky řízenou převodovkou. Je vhodným doplňkem pro MSR 
a celý systém dynamické kontroly jízdy. 

 

          2.2.4.5 Aktivní kinematika zadní nápravy AHK 

          Aktivní kinematika zadní nápravy (např. AHK). V závislosti na natáčení volantu a rychlosti 
jízdy  vypočítá její řídící jednotka optimální úhel natočení kol zadní nápravy.  To se pak děje 
pomocí elektro-hydraulického okruhu, pro který je energie dodávána radiálním pístovým 
čerpadlem poháněným od motoru. Tento systém optimalizuje průjezd zatáčkou a může být také 
součástí dynamické kontroly jízdy. 
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 2.2.4.6  Adaptivní kontrola jízdy 

 

 Adaptivní kontrola jízdy. Pod tímto termínem je „schováno“ mnoho vzájemně 
spolupracujících systémů. Podstatou bezpečnostního prvku, označovaného často jako ACC nebo 
ADA, je vyhodnocování relativní vzdálenosti a rychlosti vzhledem k vpředu jedoucímu vozidlu. 
V případě nutnosti takový systém upozorní řidiče na možné nebezpečí, případně sám upraví 
rychlost vozu, ať už pouhým ubráním plynu nebo brzděním. Vyhodnocování zprostředkovává 
řídící jednotka, k měření samotnému se pak využívá radaru, infračerveného senzoru nebo 
stereoskopického obrazu získaného pomocí dvou kamer (CCD kamery).                      

            Novinkou a velkou zajímavostí jsou systémy rozšíření viditelnosti, které přímo 
spolupracují s popsanou adaptivní kontrolou. Jde o to, že informace získané pomocí radaru, 
infračerveného senzoru nebo kamer jsou reprodukovány řidiči promítáním na LCD panelu nebo 
přímo na čelní sklo vozu (na jeho střední spodní část). Výhody jsou jednoznačné. V noci nebo za 
šera, i za špatné viditelnosti, se řidič dozví o překážce, respektive o situaci na vozovce včas a 
může tak správně reagovat, aniž by musely zasahovat automatické systémy brzdění. 

             Propracovanost adaptivní kontroly jízdy sahá opravdu daleko. Pomocí radaru nemusí 
být zjištěn pouze vůz přímo před tím naším, ale lze vyhodnotit i větší okolní prostor. Řídící 
jednotka pak v případě zjištění překážky vyšle signál k posilovači řízení. Výsledkem je lehký 
impuls do volantu naznačující správný směr úhybného manévru. 

 

  2.2.4.7  Asistenční systémy brzd 

                  

  Dynamické řídicí systémy ABS a ESP pomáhají řidiči v kritických situacích.  
ESP pomáhá řidiči v extrémních situacích, kdy se cíleným přibrzďováním jednotlivých kol a 
zásahem do řídící jednotky motoru snaží zabránit nebezpečí smyku. ABS umožňuje, aby i při 
prudkém brzdění zůstal automobil ovladatelný, schopný provést úhybný manévr před případnou 
překážkou a zabránit tak hrozící kolizi. Samozřejmě je lepší a bezpečnější uvést vozidlo do klidu 
ještě před překážkou. To je situace, kdy přicházejí ke slovu brzdové asistenční systémy a 
významně tak přispívají k aktivní bezpečnosti. 

 
              Nejčastější příčinou nehod z nedobrzdění je situace, kdy řidič sice reaguje rychle, ale 
brzdový pedál ve stresové situaci nesešlápne plnou silou. Vozidlo pak nezpomaluje s využitím 
plného brzdného účinku, brzdná dráha se prodlužuje a riziko kolize stoupá. V takovém případě 
brzdový asistent podpoří řidiče zvýšením brzdného účinku. Dráhu nutnou pro zastavení tak lze 
výrazně zkrátit. Systém podle vysoké rychlosti sešlápnutí brzdového pedálu pozná, že řidič chce 
zahájit nouzové brzdění. Po dobu, kdy řidič šlape na brzdu, zvyšuje brzdový asistent pomocí 
hydrauliky přes jednotku ABS/ESP brzdový tlak až k mezi případného zásahu ABS. Sníží-li řidič 
tlak na brzdový pedál, sníží i systém brzdový tlak na základní hodnoty. Inteligentní systém 
přitom provede zásah tak, že jej řidič téměř nezaznamená. 
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2.2.4.8  Kontrola tlaku v pneumatikách 

 

            Náhlá ztráta tlaku je hlavní příčinou nehod způsobených pneumatikami. 
Monitorovací systém neustále sleduje tlak a teplotu uvnitř každé pneumatiky a při poklesu tlaku 
na tuto skutečnost včas upozorní řidiče, případně pomocí jiných prvků aktivní bezpečnosti upraví, 
respektive omezí, styl a rychlost jízdy vozu. Plná spolupráce s adaptivní kontrolou jízdy je zde 
nasnadě. Není-li tlak v jedné pneumatice oproti ostatním optimální, zhoršují se jízdní vlastnosti 
vozu ve všech ukazatelích. 

 

2.2.4.9  Upozornění na vůz v mrtvém úhlu 

 

 Upozornění na vůz v tzv. mrtvém úhlu zpětného zrcátka je velmi významné. Zpětná zrcátka 
jsou vzhledem ke své ploše nedostačujícím nástrojem ke sledování veškerého dění kolem vozu. 
Existuje a zároveň se vyvíjí několik systémů, jak tuto skutečnost změnit. Pracují všechny na 
principu sledování okolí vozu pomocí kamer nebo radaru. Rozdíly jsou pak už jen v přenesení 
důležité informace řidiči.  

            Další možností je procesorové zpracovávání modelu situace kolem vozu. Obraz 
z takového zpracování je pak zprostředkován řidiči displejem na palubní desce. Zajímavou 
možností je přitom vidět vůz a jeho okolí z ptačí perspektivy, což velmi zjednoduší jízdu po 
městě nebo parkování. 

 

 

 
Obr. 4 Princip mrtvého úhlu 

 

 

 

 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 20 

 

2.2.4.10  Monitorovací systémy pozornosti a stavu řidiče 

 

 Monitorovací systémy pozornosti a stavu řidiče spočívají v principu infračervené nebo jiné 
kamery či diod, které  snímají pohyby očí nebo celého obličeje řidiče. Monitorovací systémy by 
byly zbytečné, kdyby jimi zjištěné hodnoty nebyly dále využity. Spojují se proto například 
s adaptivní kontrolou jízdy. 

 Do budoucna se plánuje - a již nyní zkouší -  systém využívající CCD kameru připevněnou 
na krytu sloupku řízení. Tato kamera je vybavena vestavěnými infračervenými LED diodami, 
které poskytují stejné detekční schopnosti ve dne i v noci. Systém monitorování řidiče nejprve 
použije algoritmus pro zjištění polohy prvků obličeje řidiče (oči, nos a ústa) a změří šířku ve 
střední linii tváře. Jestliže monitoring zaznamená řidičovu hlavu otočenou mimo směr jízdy vozu 
a zároveň systém adaptivní kontroly jízdy zjistí nebezpečnou překážku před vozidlem (zatím ještě 
v dostatečně bezpečné vzdálenosti), řídící jednotka na krátký okamžik aktivuje brzdy, čímž by 
měla řidiče přimět k ostražitosti. Pokud řidič okamžitě nezareaguje, systém pokračuje 
v postupech vedoucích k zabránění nehody, stejně jako u adaptivní kontroly jízdy. 

    Další variantou je sledování stavu očí z důvodu předcházení mikrospánku. Tato metoda je 
v současnosti plně zkoumána a vyvíjena, ale co se týče praktického využití,  doposud není běžně 
zaváděna. Sledováním stavu očí je možné odhalit dokonce i intoxikaci řidiče, což ve výsledku 
může zabránit v jízdě řidiči pod vlivem alkoholu, drog nebo silných léků. 

    Změny v motorice svalů ruky způsobené únavou, které se projevují na změnách charakteru 
trajektorie vozidla, nesou také významnou informaci o stavu řidiče a jeho únavě. Ovšem 
problémem zůstává, jak přesně zjišťovat změny v trajektorii vozidla vzhledem k trajektorii 
vozovky. Do budoucna v tomto směru bezpečnosti vyjdou vstříc stále se zpřesňující navigační a 
lokační systémy. 

     Na téma monitoringu stavu a pozornosti řidiče by se samozřejmě dalo vyjmenovat mnoho 
dalších používaných nebo zkoumaných metod. Ovšem většinou se jedná pouze o kombinace nebo 
vylepšení těch výše popsaných, stejně jako  dále uvedených metod. 

       Jedním z kontrolních systémů je i monitorování vzdálenosti vozidel nebo možných 
překážek před vozidlem. K nim se využívá radarového senzoru, který v případě nutnosti upozorní 
řidiče na blížící se kolizi, nebo ve spojení s ostatními systémy řízení sám zasáhne do řízení. 

 
Obr. 5 Radarový senzor asistenta udržování bezpečné vzdálenosti 
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      3 Popis činnosti protiblokovacího systému ABS 

       3.1 Úvod 

         ABS má za úkol zabezpečit při brzdění to, aby se kolo zcela nezablokovalo. Kolo má 
nejvyšší brzdný účinek tehdy, kdy je jeho skluz asi 15%, tzn. že se otáčí o tuto hodnotu pomaleji, 
než by odpovídalo normálnímu odvalování. Mluvíme o kritickém brzdění, skluz znamená vždy 
vysoké tření a tedy nadměrné opotřebení pneumatiky. Dále – zablokované kolo je neřiditelné, 
pohybuje se setrvačností posledním udaným směrem, neboli směrem, kterým se pohybovalo v 
okamžiku zablokování, vozidlo nereaguje na pohyby volantem. Pokud brzdíme do zatáčky, 
vozidlo po zablokování opustí směr pohybu po tečně, což známe z fyziky. Po zablokování kola se 
začne materiál pneumatiky v místě dotyku s vozovkou přehřívat a obrušovat, obroušený materiál 
působí mezi kolem a vozovkou stejně jako kuličky v ložisku, vysoká teplota pneumatiky ve 
stykovém místě dále sníží přilnavost a proto zablokované kolo má vždy menší součinitel tření než 
kolo otáčející se. Součinitel tření mezi pneumatikou a vozovkou je nejvyšší asi při skluzu 15%, 
kdy se kombinuje klasické tření pneumatiky a vozovky, vysoký odpor při obrušování materiálu, 
jeho „odplavování“ otáčením kola a směrové vedení. Pokud dokážeme udržet uvedený skluz, je 
auto normálně řiditelné a zároveň brzdí maximální možnou silou, kterou je systém pneumatika – 
vozovka schopen přenést. Na suchu se do situace zablokovaného kola dostáváme zřídka, ale za 
mokra a jinak snížené adheze je zablokování kol velmi častým jevem a bez pomocného systému 
nestačí řidič včas brzdný účinek korigovat (což bývá také dáno mnohaletými řidičskými 
zkušenostmi).  Každopádně i sebezkušenější řidič není schopný správně a hlavně rychle 
zablokování kol odstranit, vždy je korekce brzdění spojena s velmi dlouhými časovými 
prodlevami, které ne vždy vedou ke kýženému cíli. Pokud se stane, že se zablokují všechna kola 
na vozidle, vozidlo se roztočí podle působení adheze pod jednotlivými koly a pokud nejsou ve 
směru jízdy dostatečně velké únikové zóny, dojde ke kolizi. 
           ABS je velmi užitečné při brzdění na vozovce s rozdílnou adhezí pro levou a pravou stranu 
vozidla, kdy zabrzdění znamená okamžité zablokování kol na jedné straně vozidla, veškerá 
brzdná síla se soustředí na straně druhé a vlivem výslednice sil dojde k otočení vozidla na stranu 
kol s vyšší adhezí. Toto je častý jev v zimě, kdy není vždy vozovka dostatečně očištěna od zbytků 
sněhu, nebo na kraji přes noc zamrzá voda z tajícího sněhu. Protože je často namrzlá pravá strana, 
auto se tedy stočí doleva, přímo do protisměru. Všechny přídavné systémy, jako ABS, ASR, 
EDS, ESP a další, mají za úkol umožnit průměrným řidičům bezpečnější jízdu. V dnešním 
hustém provozu mají tyto systémy určitě svoje místo. 

 

        3.2 Popis činnosti protiblokovacího systému ABS 

          Systém má vlastní tlakové čerpadlo a zásobník tlakové kapaliny (plněný dusíkem), které 
jsou schopné dodat patřičné množství brzdové kapaliny určitého tlaku, která se podílí na práci 
systému. Každé kolo má snímač, který vyhodnocuje jeho otáčení. Většinou jde o  řídící kolečko s 
otvory a Hallův snímač, reagující na pohyb tohoto kolečka. Jakmile se pohyb kola po sešlápnutí 
brzdového pedálu zpomaluje nadkritickou rychlostí nebo se dokonce zastaví, elektronika situaci 
vyhodnotí a kolo pomocí speciálního ventilu odbrzdí. Kolo se tedy začne otáčet, ale protože je 
dále stisknutý pedál brzdy, druhý ventil pustí tlakovou kapalinu do brzdy a kolo opět začne 
brzdit. Při opětovném zablokování se děj opakuje, a to i 10x za sekundu, někdy dokonce ještě 
rychleji. (Podle toho, jak se podaří zvládnout rychlost odbrzďování a zabrzďování kola, je systém 
provozně účinnější.) Takto kolo neustále kmitá přibližně okolo hodnoty 15% skluzu, ideální 
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konstantní hodnoty ale vzhledem k proměnlivosti adhezních podmínek dosáhnout nelze. Při 
poklesu rychlosti vozidla pod 15 km/h se ABS odpojí, jinak by nebylo možné vozidlo úplně 
zastavit. (Problém ideální funkce ABS je v pružnosti hydraulického systému brzd, uvolnění a 
zabrzdění kola nastává vždy s určitým zpožděním, které negativně ovlivňuje rychlost regulace. U 
vzduchových brzd jsou podmínky ještě horší.)  
             Řídící elektronika má mnoho variant, které se liší podle použité konstrukce brzdových 
okruhů atd., a je  dosti obtížné a nadbytečné popisovat všechny varianty , vzhledem k tomu, že do 
systému ABS stejně nelze nijak zasahovat. V zásadě platí, že řídící elektronika musí mít tři 
systémy: první dva jsou pracovní a  zcela totožné , třetí hlídá, jestli jsou výstupy z obou systémů 
shodné a pokud najde významnější odchylku mezi nimi, vyhodnotí ji jako poruchu systému a celé 
ABS vypne. Kromě toho rozsvítí kontrolku na přístrojové desce pro informaci řidiče. Brzdy 
fungují normálně dále, ale již bez ABS. Celý tento systém má jeden účel – kontrolu bezvadné 
funkčnosti ABS a zajištění informaci pro řidiče, že ABS není funkční.. Brzdový systém je 
považován za nejdůležitější systém aktivní bezpečnosti a podle toho se vše musí řídit. Je totiž 
nebezpečí, že systém něco špatně vyhodnotí a nesprávně zasáhne do brzdění, což může mít 
katastrofální následky.  
             Problémem všech typů ABS je trvalý pohon obou náprav (4x4), kdy se jednotlivé síly 
přenášejí mezi všemi čtyřmi koly přes hnací hřídele, ABS to nevyřeší a  se dělají konstrukční 
úpravy v pohonu, aby se funkce ABS neovlivňovala. 

 

Obr. 6 Schéma uspořádaní součástí protiblokovacího systému ABS 

 

 

 

 

 

 

 

         3.3 Rozdělení systémů ABS podle způsobu regulace 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 23 

 

           3.3.1  Systém čtyřkanálový (nebo vícekanálový pro nákladní vozidla a 
autobusy s více nápravami) 

            Systém hlídá každé kolo bez ohledu na stav kola jiného - je to nejdokonalejší řešení. (U 
nákladních aut přepravujících nebezpečné náklady a cisteren je ABS dokonce zákonem 
předepsán, totéž platí i pro autobusy. U těchto vozidel s pneumatickými brzdami se nepoužívá 
zásobník tlaku s čerpadlem kapaliny, využívá se tlakového vzduchu v systému vzduchových 
brzd. O tyto součásti je systém jednodušší.) 

 

           3.3.2  Systémy dvoukanálové, regulující brzdy jednotlivých náprav 

            Tento systém se vyvíjel a používal hlavně v Japonsku. Systém pro přední kola reagoval na 
zablokování prvního kola, tedy odbrzdil i kolo ještě nezablokované. Systém zadních kol 
odbrzďoval obě zadní kola až po zablokování kola druhého, mohlo tedy dojít ke zablokování 
jednoho kola bez zásahu systému. Systém sice neměl tak dobré vlastnosti jako čtyřkanálová 
soustava, ale na druhé straně byl levnější. Odbrzďování obou předních kol však vedlo k 
prodloužení brzdné dráhy.  

 

           3.3.3  Systém dvoukanálový, regulující pouze přední kola 

            Je to jakýsi ochuzený čtyřkanálový systém, používá se pouze kontrola brzdění předních 
kol, má tedy jen dva kanály. Zadní kola jsou ponechána osudu, používá se pouze zátěžový 
regulátor tlaku, který při odlehčení omezuje tlak v brzdách zadních kol. Nezabrání se zablokování 
zadních kol absolutně, ale zablokovaná zadní kola jsou většinou nebezpečná méně, než kola 
přední. Systém je levnější, ovšem dnes se už prakticky do nových vozidel nepoužívá. Přínosem 
bylo alespoň to, že auto bylo při intenzivním brzdění lépe řiditelné.  

 

           3.3.4 Systém dvoukanálový, regulující diagonálně zapojené brzdové okruhy 
všech kol  

            Vylepšený předchozí systém, který velmi dobře funguje zejména při brzdění v zatáčkách. 
Je velmi vhodný pro vozidla s předním náhonem, kde je velké zatížení brzdnými silami u 
předních kol, zatímco zadní kola takové síly nepřenášejí. Kontroluje se zablokování pouze 
předních kol, odblokování jednoho předního kola má za následek snížení brzdného tlaku u 
diagonálně propojeného zadního kola (i když zablokované není). Představme si průjezd 
pravotočivou zatáčkou: LP kolo je nejvíce zatíženo, podobně je na tom LZ kolo (záleží na 
umístění motoru), PP kolo je odlehčeno, PZ také. Při intenzivním brzdění se ještě více zatíží LP 
kolo a PZ se silně odlehčí, dejme tomu, že dojde k zablokování PP kola (je odlehčené a tak se 
zablokuje dříve, než LP kolo), odblokování sníží tlak i v LZ kole, které je také zatíženo více a 
jeho zablokování by mělo za následek nekontrolovatelné vybočení zádě ven ze zatáčky. 
Zablokování PZ kola není tak kritické, protože je výrazněji odlehčeno a příliš se na přenosu sil 
nepodílí. Z popisu je jasné, že je to lepší řešení, než předcházející systém bez kontroly brzdění 
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zadních kol, protože jaksi omezuje blokování zadních kol i při jízdě na rovině, ale opět může mít 
za následek prodloužení brzdné dráhy, protože není vyvolán maximální brzdný účinek na zadních 
kolech. Brzdná dráha je ale kratší, než v případě dvoukanálového systému pro jednotlivé nápravy. 
U tohoto systému je důležité mít brzdy přední a zadní nápravy navzájem dobře vyvážené, ulehčí 
ABS práci.  
            Tento systém má modifikaci, okruhy jsou sice opět zapojené diagonálně, ale systém 
sleduje stav všech čtyř kol. Přední kola jsou regulována samostatně, obě zadní kola jsou ale 
řízena na první kolo, které se dostává do blokace. Navíc se tam využívá i zátěžový omezovač 
tlaku.  

 

          3.3.5 Systém dvoukanálový hydraulickomechanický, regulující diagonálně 
zapojené brzdové okruhy všech kol  

           Tento systém vznikl v polovině osmdesátých let a je zvláštní tím, že nemá elektroniku ani 
žádné snímače, tudíž je levný a jeho užívání bylo dosti omezené. Jeho princip je stejný jako u 
předchozího typu. Největším rozdílem je mechanické ovládání systému. Na každém předním kole 
je přídavný člen, který je tvořen rotačním závažím, připojeným k regulátoru tlaku přes 
kuličkovou pojistku, známou například z momentového klíče. Za jízdy se závaží otáčí souhlasně 
s kolem, při brzdění se při překročení určitého zpoždění závaží „utrhne“ z kuličkové pojistky a 
rozdíl v úhlu natočení závaží a kola vytvoří pro regulační ventil impulz k akci. Jakmile se kolo 
opět roztočí, závaží se pomocí pružiny a zanikajícího rozdílu v působících silách zase vrátí do 
původní polohy a kolo opět začne brzdit. Při opětovném zablokování kola se cyklus opakuje 

 

          3.4 Podmínky pro správné fungováni ABS 

             Mimo perfektního stavu snímačů zajišťuje správnou funkci ABS i přítomnost kvalitních 
pneumatik. Protože výsledný průběh sil na běhounu pneumatiky je při maximálním brzdění bez a 
s ABS rozdílný, musí se tomu přizpůsobit i konstrukce pláště. Kdo tedy má vozidlo vybavené 
ABS, musí se při koupi zajímat o to, jestli tato pneumatika ABS „umí“. Pneumatika konstruovaná 
pro ABS naopak v kritických situacích hůře brzdí u vozidel bez tohoto systému. Často právě  
nevhodné typy pneumatik degradují vlastnosti ABS a řidiči jsou potom z přítomnosti ABS ve 
vozidle značně roztrpčení. Dalším důležitým prvkem jsou bezvadné tlumiče, při aktivaci ABS 
může dojít k rozkmitání celého systému pneu – tlumič – brzda a výsledkem může být 
nekontrolovatelný pohyb vozidla a velmi značné prodloužení brzdné dráhy (kola začnou 
nadskakovat, tlumič je neudrží na vozovce a pokud není mezi pneu a vozovkou kontakt, není 
brzdění zdaleka tak efektivní. 

 

 

 

 

 4 Diagnostika poruch bezpečnostních systémů 
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 4.1  Původ poruch 

 
         Pokud vyloučíme jako možnou příčinu poruchy autonehodu, zůstanou nám tři možné zdroje 
poruch. Prvním, častějším původcem těchto poruch je mechanické poškození systému. V moderní 
době, kdy jsou v autech téměř všechny systémy elektronicky střeženy, není problém zjistit místo 
a příčinu této poruchy a okamžitě, bez jakýchkoliv prodlev, ji odstranit.  

   Dalším zdrojem poruch jsou elektrotechnické prvky, jako konektory, kabelová vedení a 
snímače. Jsou to elektronické a elektrotechnické součásti, které mají svou dobu použitelnosti a 
velmi často jsou citlivé na jakékoliv přemáhání jejich mechanických nebo elektrických vlastností. 
Ať už jsou to přerušené kabely vlivem nadměrného proudového zatížení nebo zničené 
polovodičové prvky v závislosti na jejich citlivosti, vždy je výsledek stejný - nefungující nebo jen 
omezeně pracující zařízení a varováni pomocí palubního počítače. 

    Méně častým zdrojem poruch jsou softwarové chyby, které jsou sice méně časté, ale jejich 
možnou existenci musíme akceptovat. V době, kdy i na stahování oken je samostatný řídící 
software, není vyloučeno, že nastane chyba jednoho zařízení, a tím dojde k ovlivnění chodu 
zařízení jiného. Tyto poruchy jsou však velice rychle zjistitelné a jejich náprava je v odborném 
servisu otázkou připojení počítače na řídící jednotku a následného okamžitého vyřešení. 

 

           4.2  Zjišťování poruch 
 
      Zjišťování poruch v dnešní době připomíná spíše kancelářskou práci. Jediným kontaktem 

servisního mechanika s moderním vozem při diagnostice většinou bývá spojení skrze osobní 
počítač a software daného výrobce vozu. Pokud není možné odstranit poruchu pomocí 
klávesnice, pak teprve přijde na řadu samotný mechanický zásah do struktury vozu. Skrze počítač 
je dnes řízena celá škála systému, od vstřikovacích systémů, systémů chránících vůz proti 
odcizení, až po systémy zajišťující komfort a bezpečnost posádky.  

       Signalizace poruch je v této době okamžitá, na popud vzniklé chyby v soustavě vozidla 
je okamžitě vybuzen palubní počítač k informování posádky o vzniklém nedostatku. Je to velkou 
výhodou, protože vzniklá porucha se začne řešit hned v počátku a nemusí se čekat, až se projeví, 
například na jízdních vlastnostech vozu. Tím by mohlo dojít k ohrožení posádky a nebo, v lepším 
případě, jen ke zvýšení  nákladů na opravu. Diagnostická zařízení jsou dnes nezbytnou součástí 
každého servisu, jenž se zabývá opravami modernějších vozů.  

 

 

 

      
       4.2   Odstraňování poruch 
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         Odstraňování poruch probíhá dvěma způsoby. V okamžiku, kdy uživatel zjistí, že je něco 
s jeho vozem v nepořádku, má dvě možnosti. První, nechat si vozidlo zkontrolovat diagnostikou 
v servisu, který má k tomu daná zařízení. V tomto servisu mu bude vystaven zápis z počítače, ve 
kterém budou kódově zapsány zjištěné chyby. Tento list pak v jiném servisu, který se zabývá již 
přesně danou problematikou, poslouží jako informace o druhu chyby a servis ji dle tohoto zjištění 
odstraní.   

   Ve značkových servisech jsou služby komplexní, nejenže dojde ke zjištěni chyby pomocí 
diagnostiky, ale vozidlo je v  tomto servisu i opraveno. Tato možnost bývá sice finančně 
náročnější, ale o to  pohodlnější pro zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Demonstrační příklad diagnostiky poruch 
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5.1  Diagnostické měření ABS na vozidle Renault Laguna 1.8, 8v, 

1996. 
1. Diagnostické měření  bylo provedeno diagnostickým přípravkem 

Multi di@g . 
2.   Diagnostické měření bylo prováděno na vozidle Renault Laguna, 

1.8, 8v, 1996.               

3. Diagnostické měření bylo provedeno v dílně specializované na diagnostická měření a 
zkoušky. 

 

Tento způsob zjišťování poruch se nazývá „bezdemontážní“. Má v současné době mnoho 
výhod i opodstatnění. S rozšiřujícím se využitím hardware a software u vozidel je užití tohoto 
způsobu nezbytností. 

 

5.1.1   Postup měření: - řídicí jednotka – Bosch 2.E 

  

- uzavřený čtyřkanálový systém s funkcí Select low  
- zadní kola se regulují podle kola, které má nižší adhezi 

 

        Do diagnostické zásuvky řídicí jednoty se připojí diagnostický přístroj Multi Di@g . 
Zásuvka se nachází v tomto případě pod volantem řidiče. V okamžiku prvního zvolení položky 
Čtení paměti chyb, jsme vyčetli, že je špatné čidlo pravého předního kola. V té chvíli jsme 
provedli smazání = žádná závada. Při prozkoumání systému jsme zjistili, že se jedná o již 
zmíněný systém Select low – tzn. 4 snímače, 3 ventily.  Číslo řídicí jednotky vozidla – 162 
14 245AW , verze softwaru CDHY. Poté jsme opět provedli kontrolu v paměti závad, ale žádnou 
jsme již nezjistili. 

 

Samočinná diagnostika jednotlivých členů: 

- relé pal. čerpadla – v pořádku 
- zapalovací cívka válců – 2 Hz- frekvence 
- regulátor volnoběhu- v pořádku 
- kontrolka motoru – svítí 
- ventil odvětrávání pal. nádrže – v pořádku 
- budící modul ŘJ – v pořádku 
- elektromagnetické ventily – EGR 
- relé klimatizace 
- imobilizér 
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Stav testu:   

 -  test kompletní 

 -  systém v pořádku 

 

                         Tab.1-  hodnoty získané přístrojem Multi Di@ při diagnostickém měření 

 

Začátek diagnostiky snímačů:  
⇒ po celou diagnostiku je sešlápnutý pedál brzdy 

PP –   v době, kdy mělo být levé přední kolo uvolněno, bylo blokováno –  

         pro nás to znamená, že systém není v pořádku 

LP –   v pořádku 

Z   −−−−   v pořádku 

 
1- snímač otáček kol                  hydraulický rozvod 

2- brzdy                   elektrický rozvod 

3- hydraulická jednotka           elektrický rozvod  

4- hlavní brzdový válec s podtlakovým posilovačem 

5- elektronická řídicí jednotka 

6- kontrolka ABS 

 

Obr.7- Třísnímačový čtyřkanálový systém Bosch ABS  

Předstih – 12° Napětí aku.- 11,8V Tl.vSac.Potrubí1,1Bar 

Doba vstřiku – 1,0 ms Chlad.kap. – 81°C Lambda – 380 mV 

Start.napětí- 13,8V vstřikování pal.1ms  
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5.2 Sériové diagnostické měření – popis diagnostických měřících          
přístrojů 

ABS 
(Anti Lock-Breaking System) 

           Při brzdění a deceleraci porovnává pomocí bezkontaktních snímačů otáčky na 
jednotlivých kolech. Dojde-li k odchylce (vlivem zablokování nebo velkého prokluzu) mezi 
jednotlivými koly, omezí brzdný moment na kole, u něhož došlo k odchylce, a to do doby, než 
dojde k vyrovnání otáček, přičemž stále dochází k brzdění. To všechno zajišťuje elektronická 
řídicí jednotka ABS, která má v datové sběrnici CAN-BUS prioritu před ostatními řídicími 
jednotkami. Rozeznáváme dva základní systémy ABS a to: třísnímačový, který má dva snímače 
na přední nápravě a jeden na zadní, nebo čtyřsnímačový, u něhož připadá jeden snímač na každé 
kolo. 

Obr.8-Hydraulická část čtyřkanálového systému Bosch ABS 5.0 

 

1 – hlavní brzdový válec, 2 –hydraulická jednotka, 3 – sací ventily, 4 – přepojovací ventily, 5 
– tlumící komora, 6 – elektromotor, 7 – zpětné čerpadlo, 8 – zásobník, 9- nastavovací ventily, 10 
– výtlačné ventily, ZP – zadní pravé kolo, PL – přední levé kolo, PP – přední pravé kolo, ZL – 
zadní levé kolo 
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      Každého pohybu nebo změny pohybu lze dosáhnout pouze silami na pneumatikách. 

      Jsou to: obvodová síla (brzdná, hnací - podélný směr pneumatik) 

 boční síly (vítr, ovládací síly) 

 normálová síla (zatížení) 

 

Tyto síly závisí na: 

1. povětrnostních vlivech (vlhko, vítr, atd……..) 
2. stavu a typu pneumatik 
3. povrchu vozovky (jiný součinitel přilnavosti) 
 

Obvodová síla je přenášena ve formě hnací nebo brzdné: 

        FH,B= µ . Fn 

 Součinitel adhezního tření je určen materiálem pneumatik a vozovky, povětrnostními 
vlivy a rychlosti vozidla. 

  

Prokluz 

 

Během odvalování pneumatik vznikají elastické deformace a dochází ke klouzání. 

Zablokuje-li se kola nebo se při rozjezdu protáčí,  prokluz  je 100%.  

Přenos sil mezi pneumatikou a vozovkou v této chvíli není možný. 

Přenos sil mezi pneumatikou a vozovkou není možný bez prokluzu. 

 

Výhody ABS: 

 

a. boční vodící síly a jízdní stabilita zůstávají zachovány ⇒ snižuje se nebezpečí smyku 
b. vozidlo zůstane řiditelné a může se vyhnout překážkám  
c. dosažení optimální brzdné dráhy na silnici 
d. zamezí se poškození pneumatiky 
 

Nevýhoda ABS: 

 V případě suché a nepoškozené vozovky je brzdná dráha delší. 
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 obr. 9 brzdná charakteristika bez užití ABS        obr. 10 brzdná charakteristika s užitím ABS 

Konstrukce ABS: 

- snímače otáček kol 
- elektronická řídicí jednotka 
- magnetické ventily 
 

ABS se zpětným čerpáním v uzavřeném okruhu:  

Konstrukce 

1. snímače kol 3. hydroagregát 
2. elektronická řídicí jednotka 4. varovná kontrolka  
 

Elektronická řídicí jednotka obsahuje: 

 

• vstupní zesilovač – upravuje impulsy snímačů 
• digitální počítač – propočítává regulující signál ve dvou oddělených    
                                   digitálních okruzích 

• výkonový výstup – ovládá magnetické ventily v hydroagregátů 
• bezpečnostní obvod – testuje po startu zařízení podle zadaného  

                                   programu a kontroluje jej 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 32 

 

 

Obr.11- uzavřený brzdový okruh ABS 

 

       -1/zásobník 2/tlumič 

       - vratné čerpadlo 

- zpětný ventil 

       - vypouštěcí, přívodní ventil 

  

                                        

 

Rozeznáváme tři fáze regulace: 

1. fázi tlaku – udržení 
2. fázi vzrůstu tlaku 
3. fázi poklesu tlaku 

 

Při vzrůstu tlaku je přívodní ventil otevřený, vypouštěcí ventil uzavřený. Při udržení tlaku 
jsou oba ventily uzavřeny. Při poklesu tlaku jsou přívodní ventily uzavřeny a vypouštěcí ventily 
otevřeny. 
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5.3  Konkrétní příklad sériové diagnostiky brzd Škody Fabie 
 

Měření: - řídicí jednotka – Bosch 5.7 

 

- uzavřený čtyřkanálový systém s funkcí Select low 
- zadní kola se regulují podle kola, které má nižší adhezi 
 

Měření bylo provedeno na vozidle ŠKODA FABIA. Toto měření jsme prováděli pomocí 
diagnostického přístroje ATAL 520 (M). 

 

Postup měření: 

 

Nejprve  došlo k připojení na řídicí jednotce.  

Dále zvolíme ⇒ Sériová diagnostika ⇒ WV koncern 6 ⇒ elektronika brzd 

 

1. Čtení paměti chyb – nebyla zjištěna žádná  chyba 
2. Diagnostika akčních členů 

-  hydraulické čerpadlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP   blokuje OV – OV PP:OV 

       blokuje U aku - OV PP:OV 

       volné U aku – OV PP:OV 

       volné U aku – OV PP:OV 

       blokuje OV – OV PP:OV  

LZ   blokuje OV – OV ZL:OV 

       blokuje U aku - OV ZL:OV 

       volné U aku – OV ZL:OV 

       volné U aku – OV ZL:OV 

       blokuje OV – OV ZL:OV  

PZ   blokuje OV – OV ZP:OV 

       blokuje U aku - OV ZP:OV 

       volné U aku – OV ZP:OV 

       volné U aku – OV ZP:OV 

       blokuje OV – OV ZP:OV  

LP   blokuje OV – OV PL:OV 

       blokuje U aku - OV PL:OV 

       volné U aku – OV PL:OV 

       volné U aku – OV PL:OV 

       blokuje OV – OV PL:OV  

-Čerpadlo zapne 

-Čerpadlo vypne 

-Pedál se propadne zhruba 
o 0,5mm 
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Stručně popsán postup měření v praxi: 

 

         Při provádění této diagnostiky byl sešlápnut pedál brzdy. Při kontrole jednotlivých kol 
se postupovalo tím způsobem, že se každé kolo zvedlo a prostřednictvím diagnostického přístroje 
se provedla volba „blokuje“ – v tomto případě s kolem, které bylo právě zvednuté, nešlo volně 
otáčet. V případě „uvolněné“ – s kolem bylo možno otáčet  

         Kdyby se údaje neshodovaly (např. „uvolněné“ – kolo nejde otočit), znamenalo by to, 
že se v systému vyskytuje nějaká chyba, kterou by bylo nutno odhalit a samozřejmě také závadu 
odstranit.  

Tento úkon by byl nutný z důvodu, že pokud by došlo na silnici k nucenému a 
intenzivnějšímu brzdění, vozidlo by se nechovalo tak, jak to je předpokládáno a také podle toho, 
za jakým účelem je ABS konstruován – tzn. při intenzivním brzdění musí být umožněna změna 
jízdy za každé situace (překážka).  

 

Hlavní části blokovacího systému  

(ANTI LOCK BRAKE SYSTÉM A.B.S.):  

 

� Snímač otáček     
� Impulsní kolo 
� Elektronická řídicí jednotka ABS 
� Hydraulická jednotka 
� Svorkovnice – 25 pólová na řídicí jednotce ABS 
� Pojistky na přídavném držáku 
� Diagnostická svorkovnice 
� Relé pro x kontakt 
� Pojistková skříňka 
� Akumulátor 
� Panely přístrojů 
� Spínací skříňka 
� Kontrolka ABS 
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5.4  Diagnostické přístroje 

 
5.4.1 TESTER AT 520 

 

  TESTER  AT  520   je  stavebnicový  systém pro diagnostiku elektronických i jiných 
systémů v motorových vozidlech. Systém obsahuje Software 520 pro diagnostiku po sériové 
lince. 

  Software může obsluhovat automobily značky: Opel, Audi, Seat, Škoda, Renault, Mercedes 
Benz, BMW, FIAT, Lada, Peugeot, Citroen, Toyota. 

 

   VW Group V6 – všechny systémy (motor, ABS, ASR, airbag, navigace…) 

Až po modelový rok 2002. V programu je zapracován nový komunikační protokol                                      
KeyWord -Protokol 2000 (KWP2000), který se bude používat u budoucích řídicích 
jednotek   (např. ABS-MK60). 

 

 Renault – systém řízení motoru až po modelový rok 2002 

 Opel – systém řízení motoru až po modelový rok 2001 

 Mercedes – systém řízení motoru až po modelový rok 2002 

 BMW  – systém řízení motoru až po modelový rok 2002 

 Fiat – systém řízení motoru až po modelový rok 2000 

 Lada – systém řízení motoru až po modelový rok 2001 

 

Tento diagnostický přístroj obsahuje: 

 

• Multimetr a dvoukanálový osciloskop s širokým rozsahem užitečných funkcí 
• Motortester pro měření mnoha elektrických i neelektrických veličin na  

zážehových i vznětových motorech; testy zapalování 

• Široký sortiment adaptérů a propojovací pole umožňující rychlé a pohodlné měření na 
kabeláži vozidla za funkce systému 

• Měření pro speciální testy 
• Měření těsnosti válců motoru bezdemontážní metodou – relativní porovnání kompresních 

tlaků  
• Dokumentace pro paralelní měření 
• Pojízdný stolek 
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  TESTER AT 520 dále umožňuje: 

 

- provádět diagnostiku po sériové lince současně s paralelním měřením 
- provádět diagnostiku při jízdní zkoušce 
- tisk všech zobrazovaných informací na jehličkové tiskárně 
 

Výhodou nového testeru je jeho stavebnicové řešení. Kvalitní displej umožňuje využití 
tohoto přístroje i pro osciloskopická měření. Přístroj umožňuje tisk všech zobrazovaných 
informací. 

Funkční rozsah přístroje je dán sestavou, příslušenstvím a programem umístěným 
v paměťové kartě. Součástí dodávaného programu je možnost vyvolání nápovědy pro 
stručný popis řešení případného problému nebo pro pokyn obsluze přístroje. 

 
       5.4.2  Rozšíření AT 520 na AT 520 M 

       AT 520 3004 

        Uvedená sestava umožňuje rozšíření základní verze přístroje AT 520 na přístroj AT 520 
M. Toto rozšíření zahrnuje kvalitnější voltmetr, galvanicky oddělený ohmmetr a 
dvoukanálový osciloskop. Pomocí tohoto rozšíření lze provádět elektrická měření na různých 
elektrických částech vozidla. Měřící rozsahy se přepínají automaticky. Přístrojem lze 
provádět test vodivosti s akustickými výstupem a také test diod. Pomocí klešťových 
proudových snímačů je možno měřit například dobíjecí nebo startovací proud a proud 

žhavících svíček. 

 

 

 

 

 

 

                                     Obr.12 - základní sestava AT 520 3004  

 

        5.4.3  Univerzální připojovací sada 

        AT 520 3050 

  Při hledání závad v elektronickém systému se většinou neobejdeme bez měření na 
příslušném obvodu, ke kterému je u novějších typů vozidel velmi obtížný přístup. 
Propichování izolace vodičů je nepřípustné, a proto je nutné používat jiný způsob 
připojení. Vhodným doplňkem testeru AT 520 nebo AT 520M je UNIVERZÁLNÍ 
PŘIPOJOVACÍ SADA A, která toto připojení umožňuje. Sada obsahuje několik 
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pomocných adaptérů, kterými lze připojit tester AT 520(M) ke konektoru měřeného prvku 
nebo kabeláže. Měřený prvek může být přitom odpojen nebo připojen do obvodu a měření 
lze potom provádět při funkci, tj. například i při jízdní zkoušce. 

 

         5.4.4  Paralelní měření  
            V mnoha případech jsou závady elektronického systému identifikovány velmi obecně 

prostřednictvím palubní diagnostiky (např. rozsvícením kontrolky na přístrojové desce) nebo 
čtením paměti chyb řídicí jednotky. Vlastní závada pak hledá měřením na příslušném 
obvodu, ke kterému je u novějších typů vozidel velmi obtížný přístup. Sestava paralelního 
měření představuje účinný nástroj k připojení měřícího přístroje k testovanému obvodu. Její 
význam spočívá v tom, že měření lze provádět nejenom na rozpojeném obvodu, ale také 
měřením signálů při funkci, např. i při jízdní zkoušce. Minimální konfigurace přístroje, 
potřebná k použití paralelního měření je AT 520M. 
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  6 Závěr 

 
   Ochrana zdraví v automobilovém průmyslu je v současné době jedním z nejrychleji se 

rozvíjejících oborů v technickém průmyslu. Jejím prioritním zájmem je ochrana života a zdraví 
v situacích, kde selhal lidský faktor. Základní prvkem bezpečnosti dopravy je prevence. V době, 
kdy je průměrné vozidlo schopné dosáhnout rychlosti 200km/h a řidičský průkaz je dostupný 
téměř komukoliv, je však účinek prevence mizivý. Z tohoto důvodu je nutné zdokonalovat 
bezpečnostní prvky na nejvyšší možnou úroveň.  

    Všechny tyto prvky by nebyly nutné, kdybychom přistupovali k vozidlu jako ke zbrani. 
Nezkušený, agresivní, opilý, nebo jakkoli jinak ovlivněný člověk nepatří za volant. Proto nejlepší 
prevencí je zkušenost, ohleduplnost, předvídavost a zodpovědnost. 
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