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1 ÚVOD A MOTIVACE 

Dopravní nehodovost užitkových vozidel je jedním z významných faktorů, který ovlivňuje 

bezpečnost silničního provozu. Analýza těchto silničních nehod je specifická již poměrně širokým 

rozsahem typových provedení užitkových vozidel, což je kupříkladu ve srovnání s osobními vozidly 

značně komplikovanější. Tak jako každá dopravní nehoda, tak také dopravní nehoda s účastí 

užitkového vozidla je ovlivněna různými atributy, které mohou být definovány v rámci systémového 

přístupu. Je zřejmé, že v rámci disertační práce nelze obsáhnout popis a řešení všech atributů, které 

ovlivňují dopravní nehody užitkových vozidel. Proto bude tematické zaměření disertační práce 

omezeno na brzdění jízdních souprav užitkových vozidel z hlediska systémového pojetí.  

Motivací autora k návrhu řešení problematiky brzdění jízdních souprav v systémovém 

pojetí je jeho dlouhodobé působení v oblasti užitkových vozidel a zájem o tuto problematiku. 

Dalšími motivačními faktory jsou relativně nízká dostupnost zdrojů ve srovnání kupříkladu se 

segmentem osobních vozidel a také vývoj nehodovosti v oblasti užitkových vozidel a úroveň řešení 

této problematiky ve znalecké praxi, která má bezpochyby určité rezervy. 

Z hlediska společenského jsou dopravní nehody užitkových vozidel negativním jevem, a to 

nejenom kvůli tragickým následkům, ale také vzhledem k rozsahu škod, kde nezanedbatelnou část 

těchto škod tvoří náklady související s odstraňováním následků těchto nehod. I když jsou tyto 

zveřejňované statistické údaje dopravních nehod užitkových vozidel obecného charakteru, vyplývá 

z nich, že technický stav se může podílet a také se podílí na příčině vzniku některých dopravních 

nehod užitkových vozidel a z hlediska soudního inženýrství tím pádem také i znalectví je potřebné 

se tímto zabývat. Proto jsou důležité poznatky získané přímo ze servisů, které se specializují na 

opravy nákladních vozidel a také vlastní poznatky autora disertační práce, který působí jako lektor 

v oblasti systémů nákladních vozidel a diagnostiky a také jeho znalecká činnost je zaměřena na 

oblast nákladních vozidel. Ze získaných poznatků vyplývá, že jízdní soupravy mají při technických 

prohlídkách v servisech častokrát komponenty brzdové soustavy v nevyhovujícím technickém 

stavu nebo ve stavu mezního opotřebení a brzdová soustava jako celek nesplňuje technické 

podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Další, v posledním období významným 

problémem, který nabývá na aktuálnosti je kvalita prováděných diagnostických úkonů. V servisní 

praxi není neobvyklé, že servis disponuje kvalitními diagnostickými zařízeními, ale personál není 

pro jejich použití patřičně proškolen.  V praxi to znamená, že mechanici, kteří nemají potřebné 

odborné znalosti, provádějí diagnostické úkony, při kterých dochází ke změnám parametrů 

uložených v řídících jednotkách elektronických brzdových soustav, zejména přípojných vozidel a 

částečně také tažných vozidel.  
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V rámci prezentované práce jsou také definovány postupy a náležitosti prohlídky 

technického stavu brzdových systémů jízdních souprav využitelných znalci ve své praktické 

činnosti. 

2 CÍLE PRÁCE A SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ  

Cílem disertační práce je, aby splnila tyto atributy: 

Tematické zaměření: disertační práce je tematicky zaměřena na brzdění jízdních souprav. 

Tato problematika je poměrně náročná na vstupní informační zdroje, kterých dostupnost je značně 

omezená a také je potřebná určitá úroveň vědomostí a praktické zkušenosti.  Aplikací dalšího 

atributu, systémového pojetí, lze dílčí řešené problémy velice dobře využít také pro řešení 

problematiky brzdění dalších druhů užitkových vozidel. Proto by mohla být disertační práce 

významným zdrojem informací pro znaleckou činnost. 

Systémové pojetí: systémové pojetí problematiky brzdění jízdních souprav zcela 

jednoznačně ovlivní její praktické uplatnění a aplikaci dílčích témat při řešení problémů ve znalecké 

praxi. Tento způsob zpracování disertační práce je přehledný, lépe prezentuje problematiku a také 

zpracované výsledky. Ve spojení s tematickým zaměřením je takto zpracovaná problematika daleko 

lépe prakticky použitelná.  

Teritoriální zaměření: disertační práce, její celková koncepce, výběr tematického 

zaměření, volba typového provedení zkoušených vozidel a systémů a také zpracování výsledků je 

zaměřeno na využití ve znalecké praxi zejména ve středoevropské oblasti. 

Použití ve znalecké praxi: jedním z cílů disertační práce je její využití ve znalecké praxi. Je 

samozřejmé, že v rámci rozsahu disertační práce nelze popsat a dále analyzovat všechny 

problémové situace týkající se brzdění jízdních souprav a zjištění technického stavu brzdových 

systémů nákladních vozidel. Disertační práce díky systémovému pojetí a tematickému zaměření 

může být použita také jako podkladová dokumentace, případně jako „návod“ při řešení 

problémových situací a dílčích problémů. 

Novost práce a aktuálnost infromací: disertační práce svám obsahem a aplikací 

systémového pojetí představuje určitou novost v popisu problémů, metod a metodik meření a 

zpracování výsledků. Vzhledem k použitým vozidlům a jejich technické výbavě je práce aktuální a 

lze říci, že i při zohlednění předpokládaného technického rozvoje vozidel, bude možné práci a 

zejména její výsledky, použít i v budoucím období. 
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Sočasný stav poznání: 

V současné době dochází k výrazné inovaci technické úrovně užitkových vozidel, což souvisí 

zejména s aplikací emisní normy EURO 6 a v předchozím období EURO 5. Prakticky každý výrobce 

užitkových vozidel, tedy výrobci tažných vozidel a autobusů, již se zavedením emisní normy EURO 

5 přepracovali koncepci elektronicky řízených soustav vozidel a jejich vzájemnou komunikaci tak, 

aby vozidla splňovala legislativní požadavky a zároveň došlo ke zvýšení technické úrovně vozidel, 

což je jednou z podmínek úspěšného zavedení vozidel na trhy.  

V období předchozích 15 – 20 let došlo také k výrazné elektronizaci brzdových soustav. Do 

té doby používané konvenční brzdové soustavy byly postupně nahrazovány elektronickými 

brzdovými soustavami. Toto souvisí také s legislativními požadavky, které podmiňují použití 

systémů aktivní bezpečnosti, což je možné zajistit pouze elektronizací soustav. Tyto přídavné 

elektronické soustavy jsou buď přímo součástí elektronických brzdových soustav nebo jsou jako 

samostatné přídavné funkce konvenčních brzdových soustav. V obou případech jsou ale součástí 

komunikační struktury (topologie) elektronických soustav vozidla jako celku. Vývoj v posledním 

období zaznamenal u brzdových soustav vozidel také výrazný pokrok ve využití signálů z dalších 

soustav vozidla.  

V souvislosti s dalším vývojem elektronických soustav užitkových vozidel dochází k 

sériovému využití dalších asistenčních a komfortních soustav. Jedná se kupříkladu o soustavy 

kontroly jízdy v jízdních pruzích, soustavy kontroly podélné vzdálenosti mezi vozidly, elektronické 

soustavy kritického brzdění. Tyto inovativní soustavy se netýkají pouze tažných vozidel a autobusů, 

ale zasahují také do oblasti přípojné techniky. Je potřebné zdůraznit rozsah přenášených informací 

a signálů prostřednictvím komunikačního rozhraní ISO 7638.  

V období přibližně posledních 10 let dochází v souvislosti s uvolněním podmínek na trhu s 

náhradními díly také k výraznému nárůstu počtu dodavatelů náhradních dílů, a to zejména 

mechanických a pneumatických komponentů, kotoučů, brzdových obložení nebo bubnů, což do 

jisté míry komplikuje situaci i z hlediska jejich kvality. Pokud se jedná o díly, které nesplňují 

potřebné technické parametry, jejich použitím zpravidla dochází k negativnímu ovlivnění 

výsledných brzdných parametrů a každý takový díl může mít vliv na celkovém stavu brzdových 

soustav.  

V přímé souvislosti se zvyšováním technické úrovně brzdových soustav a dalších 

souvisejících soustav užitkových vozidel dochází ke zvyšování technické úrovně diagnostických 

zařízení. Také za posledních přibližně 10 let dochází k poměrně výraznému nárůstu počtu 

multiznačkových diagnostických zařízení v opravnách. Rozšiřují se možnosti prováděných 
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diagnostických úkonů a také rozsah technických informací a servisních postupů. S úrovní zvyšování 

technických možností multiznačkových diagnostických zařízení se jako problémový faktor jeví 

úroveň vzdělání servisního personálu. Jako příklad lze uvést změny parametrů uložených v 

elektronických řídících jednotkách modulátorů elektronických brzdových soustav přípojných 

vozidel, kde servisní personál může tyto změny provádět prakticky bez jakýchkoliv požadavků na 

odborné znalosti funkce těchto soustav a souvisejících legislativních norem. Tyto nekvalifikovaně 

provedené změny parametrů se pak negativně projevují v kritických jízdních situacích a můžou být 

primární příčinou dopravní nehody. Z vlastní praxe lektora soustav užitkových vozidel mohu uvést, 

že nejsou nijak ojedinělé případy, kdy dochází ke změnám důležitých paramentů, zpravidla se jedná 

o korekce brzdných tlaků.  

V oblasti měření parametrů a analýzy brzdného účinku jízdních souprav užitkových vozidel 

je dostupné určité spektrum odborné literatury. Tato literatura je ale převážně, a lze říci, že téměř 

výhradně v cizím jazyce. Většina literatury pochází z USA nebo z Asie, příspěvků evropských autorů 

je méně. I když literaturu z USA nebo z Asie lze aplikovat také na evropské podmínky a účel této 

práce, přece jsou zde určitá omezení, a to zejména v oblasti konstrukce a v oblasti legislativy, kde 

kupříkladu v severní Americe je ekvivalentem předpisu EHK č. 13 norma FMVSS 121.  Tato 

skutečnost ale nijak zásadně neovlivňuje využití technických závěrů příspěvků pro potřeby znalecké 

praxe, v určitých případech je ale potřebné zohledňovat tento rozdíl. Týká se to zejména 

problematiky posuzování technického stavu brzdových systémů, kde v důsledku rozdílné metodiky 

těchto předpisů je rozdílná technická specifikace komponentů brzdových systémů (průběhy 

charakteristik, hodnota napájecího napětí, kumulace funkčních režimů komponent a přístrojů 

brzdových soustav). Naopak lze velice dobře využít výsledky měření brzdění jízdních souprav, 

analýzy stability při brzdění a případně dalších měření. Pokud porovnáme obě technické normy, 

tedy EHK č. 13 a FMVSS 121, tak obě stanovují srovnatelné výstupní brzdné účinky brzdových 

soustav jednotlivých kategorií užitkových vozidel.  Rozdílné jsou ale metodiky a metody provádění 

homologačních zkoušek brzdových soustav.  

Jaký je tedy možný vývoj v budoucnu?  A jak se tomu přizpůsobí činnost znalce? Na tyto 

otázky není v současné době jasná odpověď. Lze ale na základě poznatků z historie předpokládat 

určitý vývoj v budoucnu. Tento budoucí vývoj bude zcela určitě souviset s technickým rozvojem 

vozidel jako takových, jejich elektronizací, snahou o aplikaci alternativních pohonů. S tím bude 

souviset také vývoj v oblasti legislativy, kdy lze říci, že současná legistativa, a to zejména předpis 

EHK č. 13 již do určité míry „zastarává“. Zcela jistě nás vývoj čeká v oblasti diagnostických zařízení 

a dílenského vybavení servisů.  
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V budoucím vývoji bude narůstat význam brzdových soustav z pohledu možného zdroje 

energie, což je patrné již v současnosti. Brzdová soustava bude energeticky provázaná s hnací 

soustavou vozidla. 

Z přehledu budoucího vývoje, který lze považovat za stručný, vyplývájí také zvýšené nároky 

na znaleckou činnost ve všech souvisejících oblastech. Či se jedná o oblast oceňování, zjišťování 

technického stavu nebo o analýzu dopravních nehod, neobejde se znalec bez potřebných informací 

a využití diagnostického vybavení. Narůstat bude význam analýzy diagnostických výstupů, kdy tyto 

jsou rozdílné jako v oblasti osobních vozidel, což možná povede ke vzniku nové oblasti znalecké 

činnosti zaměřené pouze na oblast užitkových vozidel.   

3 FORMULACE PROBLÉMOVÉ SITUACE A DÍLČÍCH PROBLÉMŮ 

3.1 PROBLÉM Č. 1 – PODSTATNÉ VLIVY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES BRZDĚNÍ A 

STABILITU JÍZDNÍ SOUPRAVY 

Vymezení a formulace problému  

Vzhledem k zaměření disertační práce je jako problémová situace definována dopravní 

nehoda jízdní soupravy a k tomuto bude také vztažena definice podstatných vlivů, kterých řešení 

z hlediska systémového pojetí umožní komplexní řešení této problémové situace.  

V rámci řešení problému č. 1 je popsána problémová situace a dílčí problémy, které se 

vztahují k řešení problémové situace jako celku. Pak jsou vymezeny podstatné vlivy a dílčí 

problémy, které souvisí s brzděním a stabilitou jízdních souprav. Následně jsou vybrány a dále 

specifikovány vlivy, které budou definovány jako problémy č. 2 a 3. 

Definice podstatných veličin, formulace otázek 

 V rámci řešení problémové situace je potřebné definovat systém podstatných veličin a 

vlivů, jejichž výsledek parciálních řešení je v souhrnu řešením problémové situace jako celku. Jedná 

se tedy o dopravní nehodu, kterou je potřebné řešit a nástrojem k řešení je aplikace systémového 

pojetí.  

Z hlediska systémového pojetí je formulace vlivů (nebo podstatných veličin) na 

problémovou situaci jako definice problému č. 1 a podstatné vlivy lze shrnout na tyto veličiny: 

– Identifikace brzdové soustavy – na základě znalostí tohoto prvku entity (tedy vozidla), 

může znalec předpokládat charakteristické vlastnosti brzdové soustavy a na základě dalších 
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souvisejících informací, jako jsou kupříkladu stopy, vyjádření řidiče k průběhu brzdění, 

postavení vozidel apod. pak může specifikovat proces brzdění.  

– Technický stav mechanických komponentů, pneumatických a elektropneumatických 

přístrojů, stav elektronické regulace brzdného účinku  

– Sladění brzdného účinku tažného a přípojného vozidla – tato veličina významně ovlivňuje 

brzdění a stabilitu jízdní soupravy a to zejména na povrchu se sníženou adhezí.  

– Druh, hmotnost a rozložení nákladu – stav zatížení, případně přetížení, zásadně ovlivňuje 

proces, respektive režim brzdění jízdní soupravy a znalost rozložení nákladu umožní volbu 

parametrů simulace průběhu nehodového děje.  

– Řidič – jako veličina má významný vliv na brzdění jízdní soupravy.  

– Vnější vlivy – tato veličina zahrnuje dopravně – stavební a technický stav komunikace, 

adhezní podmínky, 

– Ostatní – tato veličina zahrnuje další zjištěné skutečnosti, které mají vliv na dopravní 

nehodu, jako jsou kupříkladu stav pneumatik nebo závady dalších soustav vozidla. Z popisu 

problému č. 1 je zřejmé, že se jedná o široké spektrum vlivů, jejichž stav souvisí se vznikem 

a také průběhem dopravní nehody.  

Analýza problému a jeho řešení 

Z formulace podstatných vlivů na brzdění a stabilitu jízdní soupravy je zřejmé, že se jedná 

o širokou škálů dílčích problémů a řešení všech je značně obtížné a v některých případech prakticky 

nemožné. Při specifikaci dílčích problémů a podstatných vlivů, které je v rámci řešení problémové 

situace potřebné analyzovat, je jako vhodná metoda aplikace systémového pojetí, což je také 

předmětem disertační práce.   

Z výše uvedeného vyplývá, že řešení všech podstatných vlivů není možné také v rámci 

rozsahu disertační práce. Proto jsou vybrány dva podstatné vlivy, které budou následně řešeny. 

Tyto podstatné vlivy souvisí s technickým stavem komponentů brzdové soustavy tažného a 

přípojného vozidla a s měřením parametrů brzdění jízdní soupravy v předem definovaných 

režimech, které zahrnují nejčastěji se vyskytující problémy v rámci znaleckého zkoumání. 

3.2 PROBLÉM Č. 2 – KVANTIFIKACE VLIVU VYBRANÝCH PODSTATNÝCH VELIČIN 

NA BRZDĚNÍ A STABILITU JÍZDNÍ SOUPRAVY 

Vymezení a formulace problému  

Brzdění a stabilita jízdní soupravy je ovlivněna množstvím vlivů, kdy výsledkem působení 

těchto vlivů je problémová situace, která má své specifické vlastnosti. Lze říct, že charakter těchto 
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vlivů definuje specifické, a někdy i jedinečné, vlastnosti problémové situace. Tuto myšlenku lze 

použít i opačně. Analýza specifických a jedinečných vlastnosti konkrétní problémové situace 

definuje výběr podstatných vlivů a veličin a jejich rozsah řešení. 

Jako problém č. 2 je definována kvantifikace vlivu vybraných podstatných veličin na brzdění 

a stabilitu jízdní soupravy. Na základě těchto kritérií byly pro další kvantifikaci vybrány tyto dílčí 

problémy a podstatné vlivy: 

– Zpomalení v podélném směru tahače: tento parametr přímo oblivňuje brzdění tahače a 

také jízdní soupravy, naměřené výsledky a závěry lze použít pro poměrně širokou škálu 

vozidel se srovnatelnou konfigurací brzdové soustavy 

– Zpomalení v podélném směru návěsu: tento parametr přímo ovlivňuje brzdění návěsu a 

také jízdní soupravy jako celku. Také u přípojného vozidla lze naměřené výsledky použít pro 

většinu přípojných vozidel srovnatelného typového provedení 

– Náběh brzdného účinku: tento parametr ovlivňuje celkovou brzdnou dráhu jízdní 

soupravy, a proto je v rámci zaměření disertační práce vyhodnocen. Fáze náběhu brzdného 

účinku při meření zahrnuje samotný náběh brzdného účinku a také prodlevu brzdové 

soustavy, zpracována bude průnměrná hodnota brzdové sostavy tahače a také návěsu. Je 

ale potřebné zdůraznit, že se nejedná o hodnotu rozdílu v náběhu brzdného účinku tahače 

a návěsu, to je parametr odlišný, který nebyl vzhledem k technickým možnostem použitých 

měřících zařízení měřen. 

Analýza problému a jeho řešení 

Jako objekt měření byla zvolena jízdní souprava, která se skládá z dvounápravového tahače a 

třínápravového plachtového návěsu. Obě vozidla jsou vybavena elektronickou brzdovou 

spustavou a vzájemné komunikační propojení těchto soustav je prostřednictvím komunikačního 

protokolu ISO 7638.   

Pro potřeby řešení tohoto druhého problému byly provedeny celkem 3 sady praktických 

měření parametrů brzdění jízdní soupravy, z toho 2 x na suchém povrchu a 1 x na povrchu se 

sníženou adhezí. Přehled jednotlivých sad měření: 

1. Měření dne 16.01.2018 – měření na povrchu se sníženou adhezí 

2. Měření dne 18.08.2017 – měření na suchém povrchu 

3. Měření dne 14.04.2018 – měření na suchém povrchu 

Sada měření 2) a 3) proběhla za totožných adhezních podmínek a také za obdobných, 

srovnatelných povětrnostních podmínek. Tato měření byla prováděna za použití různých měřících 

zařízení, jejich porovnání a vyhodnocení výsledku bude také popsáno v této části disertační práce. 
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Identigikace vozidel jízdní soupravy: 

Při jednotlivých měřeních, která byla pro účely disertační práce prováděna, byly použity 

jízdní soupravy, kde byla vozidla, tedy tahač a také návěs shodného typového provedení. Tahače 

byly typu MAN TGX 18.440 a návěsy typu KRONE SD. V tabulce níže je uveden přehled tahačů a 

návěsů, použitých při jednotlivých měřeních. V tabulce jsou uvedeny parametry tahačů a návěsů 

se zaměřením na brzdové soustavy a přídavné funkce. Tahače měly brzdové soustavy shodné 

typové a konfigurační specifikace. Toto je v provozu poměrně běžné.  Návěsy měly osazeny brzdové 

soustavy shodné typové specifikace, ale konfigurace a přídavné funkce byly rozdílné.  

Měření zpomalení jízdní soupravy, měření č. 1 dne 16.1.2017 

První měření brzdného účinku bylo realizováno dne 16.1.2017.  Primárním cílem tohoto 

měření bylo vyzkoušet vhodnost měřícího zařízení a optimalizovat metodiku dalších následných 

měření. Vzhledem k tomu, že byla možnost měření na povrchu se sníženou adhezí, byly měřeny 

také některé parametry, které by na suchém povrchu nebylo možné měřit. 

 

Použité metody měření: 

Typ měřicího zařízení: RACELOGIC VBOX (USI BRNO) 

Umístění snímacího boxu: tahač - přední část kabiny. Posouzení vhodnosti, respektive vlivu 

umístění měřícího zařízení vně kabiny tahače na výsledky měření bylo také jedním z cílů měření. 

Měřící zařízení Racelogic se skládá z GPS modulu, měřícího boxu, ovládacího panelu a dvou kamer. 

Jedna z kamer byla umístěna tak, aby snímala komunikaci před tahačem a druhá kamera snímala 

manipulaci s volantem řidičem jízdní soupravy. 

Popis a výsledky měření: 

Měření bylo prováděno s cílem posouzení vhodnosti, respektive vlivu umístění měřícího 

zařízení vně kabiny tahače na výsledky měření a také s cílem měření parametrů zpomalení jízdní 

soupravy na povrchu se sníženou adhezí. Měření bylo prováděno na komunikaci se živičným 

povrchem, tento povrch byl mokrý se zbytky rozbředlého sněhu, koeficient adheze bylo možno 

předpokládat přibližně v rozmezí μ = 0,3 až 0,4.  

Měřicí zařízení Racelogic bylo umístěno v přední části kabiny tahače.  V případě měření 

parametrů zpomalení osobního vozidla nebo dodávky, případně užitkového vozidla bez odpružené 

kabiny, by měření bylo korektní, ale v případě použitého tahače se jednalo o vozidlo s pneumaticky 

odpruženou kabinou, takže bylo potřebné zjistit, jaký má toto vliv na měřené parametry a zda a do 
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jaké míry jsou výsledky použitelné. Tyto závěry lze následně použít také ve znalecké praxi, protože 

použité zařízení je poměrně dostupné a rozšířené.  Na obr. 1 je zobrazení charakteristického 

průběhu naměřeného podélného zpomalení (g) a rychlosti (km/h) v závislosti na čase (s). Vyznačeny 

jsou oblasti vlivu odpružení kabiny a oblast, která je použitelná pro zpracování parametrů 

podélného zpomalení. V oblasti začátku náběhu brzdného účinku je viditelná poměrně výrazná 

skoková změna zpomalení ve fázi, kdy je snížení rychlosti nevýrazné. Je zřejmé, že k této skokové 

změně zpomalení došlo vlivem odpružení kabiny. V závěru měření, kdy je rychlost jízdní soupravy 

blízká nulové hodnotě, je viditelný výrazný nárůst zrychlení. K tomuto efektu došlo také z důvodu 

odpružení kabiny tahače. 

 

Obr. 1 Ukázka charakteristického průběhu měření s vyznačením oblasti vlivu odpružení 

kabiny a oblasti použitelné pro vyhodnocení výsledků (zdroj: autor) 

V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky měření ze dne 16.1.2017. Celkem bylo provedeno 24 

měření, ale při vyhodnocování průběhu zpomalení bylo pro zpracování upotřebitelných celkem 9 

měření. Toto bylo ovlivněno podmínkami měření, které probíhalo na komunikaci v běžném 

provozu. Měření bylo prováděno z počáteční rychlosti jízdní soupravy v = 60 až 70 km//h. Oblasti 

pro zpracování výsledků byly u jednotlivých měření zvoleny tak, že byly odstraněny hodnoty, kde 

se projevovalo odpružení kabiny. Z tabulky je viditelné, že hodnoty zpomalení jsou v rozsahu od 

1,82 m/s2 po 3,70 m/s2.  Tyto výsledky podélného zpomalení jsou poměrně rozdílné, ale se 

zohledněním faktorů, které budou následně popsány, je lze použít ve znalecké praxi. Faktory, které 

ovlivnily naměřené hodnoty: 

– Povrch komunikace. Měření bylo prováděno na úseku přibližně 5 km, a to v obou směrech 

jízdy a také v časovém rozmezí přibližně 2,5 až 3 hodin. Všechna měření tedy neprobíhala za 

zcela shodných adhezních a povětrnostních podmínek. 
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– Aktivace brzdného asistenta. Jak brzdová soustav tahače, tak brzdová soustava návěsu má 

tuto přídavnou funkci. Měření probíhalo na komunikaci v běžném silničním provozu a na 

povrchu se sníženou adhezí a je tedy potřebné zohlednit také „lidský faktor“, kdy řidič u 

jednotlivých měření nesešlapoval brzdový pedál se stejnou intenzitou. Aktivace brzdného 

asistentu neboli kritického brzdění není v případě této jízdní soupravy nijak signalizována 

nebo uložena v paměti některé z elektronických řídících jednotek. Na základě subjektivního 

hodnocení intenzity brzdného účinku lze uvést, že k aktivaci brzdného asistenta došlo zcela 

určitě v případě měření č.:  0011,0013, 0015 a 0017. 

 

 

Tab. 1 Výsledky měření podélného zpomalení (zdroj: autor) 

Číslo 
měření 

Průměrná hodnota 
podélného zpomalení 

(m/s2) 
Poznámka 

0006 2,22   

0007 1,82   

0008 2,63   

0009 1,96   

0011 3,38   

0012 2,52   

0013 3,70   

0015 3,52   

0017 3,52  
0021 2,75 aktivace ABS 

 

Závěrem lze konstatovat, že i když měření dne 16.1.2017 nesplnilo zcela očekávané cíle 

týkající se měření samotného brzdného účinku jízdní soupravy, byly zjištěny upotřebitelné 

informace o vlivu odpružení kabiny tahače na výsledky měření, byly naměřeny výsledky, které lze 

alespoň částečně využít ve znalecké praxi a byl analyzován také proces aktivace ABS a následné 

korekce brzdného účinku, což je jedna z funkcí elektronických brzdových soustav. Toto měření bylo 

velmi důležité jako pilotní pro další experimenty. 

Měření zpomalení jízdní soupravy, měření č. 2 dne 18.8.2017 

Cílem bylo měření podélného zpomalení jízdní soupravy na suchém povrchu, a porovnání výstupů 

ze dvou různých měřících zařízení. I když bylo při měření dne 16.1.2017 zjištěno, že při umístění 

vně kabiny se projevují účinky odpružení kabiny, nebylo možné, vzhledem ke konstrukčnímu 
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provedení měřicích zařízení, zvolit jejich jiné umístění. Posouzení vhodnosti, respektive vlivu 

umístění měřicího zařízení vně kabiny tahače na výsledky měření, bylo také jedním z cílů měření. 

Použitá měřící zařízení: XL METER, RACELOGIC. Měření zpomalení v podélném směru proběhlo ve 

třech měřících sadách. 

Sada měření č.1 – měření zpomalení na suchém povrchu, počáteční rychlost jízdní soupravy cca 50 

až 70 km/h. Technický stav jízdní soupravy ve vyhovujícím stavu. Počet měření: 8   

Sada měření č. 2 – měření zpomalení jízdní soupravy na šotolině, simulace snížených adhezních 

podmínek. Počáteční rychlost jízdní soupravy cca 25 km/h. Technický stav jízdní soupravy ve 

vyhovujícím stavu. Počet měření: 4 

Sada měření č. 3 – měření zpomalení jízdní soupravy na šotolině, simulace snížených adhezních 

podmínek. Počáteční rychlost jízdní soupravy cca 25 km/h. Měření proběhlo s odpojeným kabelem 

ISO 7638, což simulovalo závadu elektrického propojení mezi tahačem a návěsem.  Počet měření: 

4 

Popis a výsledky měření: 

Měření zpomalení jízdní soupravy v podélném směru bylo prováděno pomocí dvou 

měřicích zařízení. V rámci analýzy výsledků je potřebné v úvodu uvést, že na samotných výsledcích 

se projevily problémy se synchronní aktivací a deaktivací těchto měřicích zařízení.  

Sada měření č. 1 proběhla na komunikaci se suchým, živičným povrchem a proběhlo 

celkem 8 měření zpomalení jízdní soupravy, která byla ve vyhovujícím technickém stavu. Z tohoto 

počtu měření byla při následném vyhodnocení použitelná pouze dvě měření, a to měření č. 5 a 8. 

U ostatních měření nebyla správně aktivovány měřící zařízení nebo brzdění bylo řidičem přerušeno 

z důvodu aktuální situace v provozu na komunikaci.  

 

Tab. 2 Přehled naměřených průměrných hodnot podélného zpomalení u měření č. 5 a 8 

(zdroj: autor) 

 

Naměřené 
průměrné 
hodnoty (m/s2)   

Číslo měření XL METER RACELOGIC 

5 -8,63   

8 -8,72 -8,55 

Naměřeny byly hodnoty zpomalení 8,63 m/s2 (měření č. 5) a 8,55 m/s2 a 8,72 m/s2 (měření 

č. 8). U měření č. 8 byly přibližně shodné výsledky zaznamenané oběma měřícími zařízeními. Pokud 
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tyto výsledky porovnáme s výsledky měření ze dne 14.4.2018, kdy bylo měření prováděno na 

shodném úseku komunikace a za přibližně shodných adhezních podmínek, jsou výsledná 

zpomalení přibližně o 2 m/s2 vyšší. Měření č. 5 proběhlo v režimu brzdění srovnatelném s měřením 

dne 14.4.2018. Lze tedy konstatovat, že výsledek, který vyplynul z tohoto měření není zcela korektní 

a jako primární důvod nepřesnosti lze určit chyby samotného měření, kupříkladu aktivace měřícího 

zařízení, definování korekčních koeficientů apod. a také nepřesné zpracování výsledků. U měření 

č. 8 se mohly vyskytnout také problémové aspekty uvedené v souvislosti s měřením č. 5, ale u 

tohoto měření došlo ke zcela jednoznačné aktivaci kritického, tedy nouzového brzdění, které 

aktivuje elektronická řídící jednotka EBS tahače a také návěsu v případě rozpoznání kritického 

stlačení brzdového pedálu (více než 90 %). Pak je brzdění velice intenzivní v režimu „1:1“, tedy 

nedochází k elektronické regulaci brzdného účinku v závislosti na zatížení jízdní soupravy. 

Kupříkladu k tomuto stavu brzdění při měření dne 14.4.2018 nedošlo.  

Následně byla provedena měření brzdného účinku jízdní soupravy na šotolině, tedy na 

povrchu, který simuluje snížené adhezní podmínky. Kromě měření zpomalení jízdní soupravy ve 

vyhovujícím technickém stavu, byla simulována také závada elektrického napájení brzdové 

soustavy TEBS odpojením kabelu ISO 7638. Provedena bylo celkem 4 + 4 měření. Výsledky těchto 

měření ale nelze spolehlivě zpracovat a publikovat, protože vzhledem k omezeným prostorovým 

možnostem byla dosažena počáteční rychlost na začátku brzdění v rozmezí 25 až 30 km/h, což je 

rychlost nízká a následné brzdění bylo výrazně ovlivněno odpružením kabiny, kdy oblast 

použitelných parametrů byla značně omezena pro další zpracování. Také proces brzdění v nízkých 

rychlostech nelze zevšeobecnit pro brzdění z rychlostí vyšších. Z tohoto důvodu jsem vyhodnotil 

výsledky těchto měření jako neupotřebitelné. 

Měření zpomalení jízdní soupravy, měření č. 3 dne 14.4.2018 

Toto měření brzdného účinku bylo prováděno jako poslední ze tří měření, kdy byly využity 

zkušenosti z předchozích měření. Měření bylo prováděno na suchém povrchu v přímém úseku a 

bylo zaměřeno na brzdění v poruchových režimech brzdové soustavy. Měření brzdného účinku 

jízdní soupravy bylo prováděno v režimech, které zohledňují vyhovující technický stav brzdových 

soustav a v režimech, které simulují závadu brzdové soustavy. Jako příklady řešení byly zkoumány 

brzdné účinky jízdní soupravy v režimech, které reprezentují výše uvedené problémové aspekty.  

Jedná se o: 

- Měření brzdného účinku jízdní soupravy ve vyhovujícím technickém stavu.  

- Měření brzdného účinku jízdní soupravy v režimu, kdy byl odpojený levý brzdový válec 

první nápravy přípojného vozidla.  
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- Měření brzdného účinku jízdní soupravy v režimu, kdy byl vypojen propojovací kabel ISO 

7638.  

Použité metody měření: 

Pro měření zpomalení jízdní soupravy bylo použito záznamové zařízení ÚSI RIO.  

Postup měření: 

Měření bylo provedeno ve čtyřech sadách po 8-mi měřeních. Toto rozdělení měření bylo z důvodu 

technických možností záznamového zařízení. Popis jednotlivých sad měření: 

Sada č.1: 

Počet měření: 8, stav jízdní soupravy: bez závad, brzdění z počáteční rychlosti: 60 až 85 km/h. 

Sada č.2: 

Počet měření: 8, stav jízdní soupravy: bez závad, brzdění z počáteční rychlosti: 70 až 85 km/h. 

Sada č.3: 

Počet měření: 8, stav jízdní soupravy: vypojený kabel ISO 7638, brzdění z počáteční rychlosti: 60 až 

85 km/h. 

Sada č.4: 

Počet měření: 8, stav jízdní soupravy: vypojená přívodní vzduchová hadice k levému brzdovému 

válci 1. nápravy návěsu., brzdění z počáteční rychlosti: 70 až 85 km/h. 

Naměřené výsledky: 

V rámci měření brzdění jízdní soupravy v režimech, které jsou popsány v předchozí části příspěvku, 

byly měřeny tyto parametry: 

– podélné zpomalení tahače (m/s2) 

– podélné zpomalení návěsu (m/s2) 

Průběh zpomalení: 

Z grafických výstupů průběhu podélného zpomalení tahače a návěsu bylo zjištěno, že tento 

průběh byl u všech provedených měření srovnatelný. Charakteristický průběh zpomalení je 

zobrazen na obr. 2. Tento průběh zpomalení lze rozdělit na dvě fáze:  

Fáze č. 1 – náběh brzdného účinku. Fáze náběhu brzdného účinku při meření zahrnuje samotný 

náběh brzdného účinku a také prodlevu brzdové soustavy. Začátek této fáze je stanoven do doby, 

kdy bylo zaznamenáno měření zpomalení. U všech měření, která byla vyhodnocována, došlo na 
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začátku této fáze k prodlevě brzdného účinku. V této časové sekvenci ještě nedochází k přímému 

vyvození brzdného účinku. Měřeno bylo zpomalení v rozsahu do 0,5 až 1,0 m/s2. K tomuto 

zpomalení došlo v důsledku toho, že řidič již uvolnil plynový pedál a aktivoval brzdový pedál. 

Následně, po ukončení této fáze, dochází k náběhu brzdného účinku tahače a návěsu. Brzdový 

pedál je plně stlačený, tato fáze začíná po ukončení prodlevy brzdného účinku a končí v oblasti, 

kde je průběh plného zpomalení již stabilní. 

Fáze č. 2 – plný brzdný účinek – v této fází dochází k plnému brzdění tahače a návěsu, začátek je v 

oblasti ukončení fáze č.1. U všech měření, která jsou vyhodnocována, je viditelná fáze poměrně 

konstantního intenzivního zpomalení na mezi adheze. Tato část fáze plného brzdného účinku bude 

dále zpracována a její průměrná hodnota bude vyhodnocena jako hodnota zpomalení jízdní 

soupravy, kterou lze následně použít ve znalecké praxi. V dalším průběhu brzdění v této fázi 

dochází následně k postupnému snižování hodnot zpomalení až do úplného zastavení jízdní 

soupravy. Brzdový pedál je v průběhu celé fáze č. 2, plně stlačený. Regulace brzdného účinku, jehož 

vnějším projevem je postupné snižování hodnoty zpomalení, je prováděna elektronickou řídící 

jednotkou tažného vozidla (EBS) a přípojného vozidla (TEBS). Cílem této regulace je také zajištění 

stability jízdní soupravy při brzdění. Při měření zpomalení jízdní soupravy v případě simulace 

závady elektronické regulace brzdného účinku návěsu bylo brzdění návěsu regulováno pouze 

pneumaticky.  

 

Obr. 2 Průběh zpomalení – popis fází 1 a 2 (zdroj: autor) 

Vyhodnocení výsledků: 

Fáze č. 1 – Náběh brzdného účinku: 
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Průměrné hodnoty náběhu brzdného účinku u jednotlivých sad měření jsou zobrazené v tabulce 

3. 

Tab. 3 Náběh a prodleva brzdného účinku (zdroj: autor) 

Měření Náběh a prodleva brzdného účinku (s) 

Sada měření 1 a 2 (bez závad) 0,84 

Sada měření 3 (simulace mechanické 

závydy) 0,76 

Sada měření 4 (simulace elektronické 

závady) 0,85 

 

Průměrné hodnoty náběhu brzdného účinku u jednotlivých sad měření se pohybují v 

rozmezí 0,76 až 0,85 s. Z naměřených hodnot vyplývá, že náběh brzdného účinku při odpojeném 

kabelu ISO 7638 (sada měření 3) je o 0,07 až 0,08 s kratší, než když je tento kabel zapojený (sada 

měření 1, 2 a 4). Simulovaná závada (sada 4) neovlivňuje fázi náběhu brzdného účinku. Kratší dobu 

náběhu brzdného účinku v případě, že není zapojený kabel ISO 7638 lze odůvodnit pouze 

pneumatickou regulací brzdného účinku. Znamená to, že náběh brzdného účinku je realizován 

pouze v pneumatickém režimu, bez možnosti elektronické regulace. Nedochází k elektronické 

regulaci sladění brzdných účinků tažného a přípojného vozidla a také k regulaci brzdného účinku 

návěsu v závislosti na zatížení. Brzdění návěsu tedy probíhá pouze pneumatickou regulací v 

závislosti na stlačení brzdového pedálu a brzdný účinek odpovídá plně zatíženému návěsu. Není 

také aktivní protiblokovací systém ABS návěsu a systém ochrany proti převrácení (stabilizační 

systém RSS) návěsu. V případě brzdění na povrchu s nižší adhezí může v důsledku této regulace 

brzdného účinku docházek k negativnímu ovlivnění řiditelnosti a stability jízdní soupravy.  

I když lze očekávat, že při elektronické regulaci brzdného účinku budou náběhy brzdného 

účinku kratší, je výše uvedený závěr odůvodněný výslednými parametry, které elektronická 

regulace brzdného účinku zabezpečuje. Rozdíl mezi pneumatickou a elektronickou regulací 

brzdného účinku přípojného vozidla je do 0,1 s, což je hodnota poměrně nízká. Naproti tomu je 

ale zabezpečena stabilita jízdní soupravy jako celku, což se pozitivně projevuje při kolizních 

situacích a také při brzdění na povrchu se sníženou adhezí. 

Fáze č. 2 – plný brzdný účinek: 

Průměrné hodnoty plného brzdného účinku u jednotlivých sad měření jsou zobrazeny v tabulce č. 

4. Pro výpočet průměrných hodnot zpomalení byly použity hodnoty z časové sekvence 

konstantního průběhu zpomalení v této fázi brzdění. 
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Tab. 4 Plný brzdný účinek (zdroj: autor) 

Měření Podélné zpomalení tahač (m/s2) Podélné zpomalení návěs (m/s2) 

Sada měření 1 a 2  

(bez závad) 6,56 6,59 

Sada měření 3 

(simulace mechanické 

závady) 6,32 6,25 

Sada měření 4 

(simulace elektronické 

závady) 6,1 6,15 

 

Hodnocení výsledků: 

Průměrné hodnoty zpomalení se u jednotlivých sad měření pohybují v rozmezí od 6,10 do 

6,59 m/s2. Z výsledků měření je viditelné, že nejvyšší hodnoty podélného zpomalení jízdní soupravy 

byly dosaženy u sady měření 1 a 2, což byla jízdní souprava ve vyhovujícím technickém stavu, bez 

simulované závady a s propojením tažného a přípojného vozidla kabelem ISO 7638. V tomto stavu 

je aktivní elektronická regulace sladění brzdných účinků tažného a přípojného vozidla a také 

elektronická regulace brzdného účinku návěsu v závislosti na zatížení. Aktivní je také protiblokovací 

soustava ABS přípojného vozidla a jeho soustava proti převrácení (RSS).  Rozdíl hodnot zpomalení 

u tahače a návěsu vůči sadě měření 3 (0,24 m/s2 a 0,34 m/s2) lze vysvětlit aktivní elektronickou 

regulací brzdného procesu jízdní soupravy jako celku. V případě sady měření 4, kdy byla 

simulována závada brzdové soustavy přípojného vozidla je viditelná nižší průměrná hodnota 

zpomalení. Tato hodnota ale není výrazná. Vůči měření soupravy ve vyhovujícím technickém stavu 

se jedná o hodnoty nižší o 0,46 m/s2 v případě tahače a o 0,44 m/s2 u návěsu. Nižší hodnota 

průměrného zpomalení je ovlivněna tím, že nebyl funkční jeden z brzdových třmenů návěsu. 

Skutečnost, že rozdíl hodnot zpomalení mezi vyhovujícím technickým stavem brzdových systému 

tahače a návěsu a simulovanou závadou není výrazný, je ovlivněno těmito faktory: 

– aktivní elektronickou regulací vzájemného sladění brzdného účinku tažného a přípojného 

vozidla tak, aby byla zabezpečena stabilita jízdní soupravy při brzdění (tedy nedošlo k 

„zalomení“ jízdní soupravy). V případě realizovaného měření elektronická řídící jednotka 

brzdového systému EBS tažného vozidla prováděla kompenzaci brzdného požadavku přes 

propojení ISO 7638 – (konektory 6 a 7) a také prostřednictvím pneumatické regulace přes 

ovládací větev.  
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– simulací závady pouze jedné jednotky kolové brzdy, elektronická řídící jednotka brzdové 

soustavy tažného vozidla byly schopna regulovat kompenzační parametry. 

ZÁVĚR 

Výsledky měření zpomalení jízdní soupravy v jednotlivých režimech korespondují s 

očekávanými závěry. Je viditelný vliv elektronické regulace, která optimalizuje brzdný účinek 

tažného a přípojného vozidla separovaně, a také jízdní soupravy jako celku, kdy brzdění zohledňuje 

technický stav a konfiguraci vozidel a také adhezní podmínky. V praxi se lze ale poměrně často 

setkat s názorem, že v případě pouze pneumatické regulace brzdného účinku buď tažného nebo 

přípojného vozidla nebo jízdní soupravy jako celku, dochází k intenzivnějšímu brzdění v porovnání 

s elektronickou regulací. Na základě analýzy výsledků ale vyplývá, že tomu tak není. Toto tvrzení 

nebo názor je možné odůvodnit subjektivními pocity řidiče nebo posádky vozidla, kdy při 

pneumatické regulaci dochází k rázům, nebo „tažení“, případně „tlačení“ tažného vozidla přípojným 

vozidlem, což evokuje subjektivní pocit intenzivního brzdění. V případě elektronické regulace 

brzdění, a to i v případě odpojení brzdového válce návěsu, nebylo potřebné korigovat řízení vozidla. 

Z výsledků měření vyplývá, že nejlepší hodnoty zpomalení byly dosaženy při elektronické regulaci 

brzdného účinku tahače a návěsu. V tomto režimu je zabezpečena také stabilita jízdní soupravy při 

brzdění. Jako nejvíce rizikové lze vyhodnotit brzdění bez připojení kabelu ISO 7638. V tomto 

režimu není aktivní ABS návěsu a stabilizační soustava návěsu. 

3.3 PROBLÉM Č. 3 - HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU BRZDOVÝCH SOUSTAV 

JÍZDNÍCH SOUPRAV 

Vymezení a formulace problému  

Jedním z dílčích problémů, který je potřebné ve většině problémových situací, či už okrajově 

nebo zcela zásadně řešit, je technický stav brzdových soustav tažného a přípojného vozidla a také 

vzájemné propojení neboli sladění brzdných účinků těchto vozidel. Tato problematika je velice 

obsáhlá, a jak již bylo uvedeno v předchozích částech disertační práce, celkový popis problematiky 

je velice obsáhlý a nelze jej zahrnout do obsahového zaměření disertační práce. Posouzení těchto 

technických vlivů na problémovou situaci vyžaduje poměrně rozsáhlé znalosti v oblasti užitkových 

vozidel a také disponováním potřebným diagnostickým vybavením.   

Brzdová soustava nákladních vozidel není ve vozidle izolovaná, nepracuje tedy samostatně, 

respektive nezávisle na ostatních technických skupinách vozidla, ale v rámci komunikační struktury 

vozidla s ostatními technickými skupinami vozidla aktivně komunikuje, využívá jejich signály a 

naopak, další skupiny vozidla využívají signály generované v rámci brzdové soustavy vozidla. Tato 
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komunikace ale znamená také určitou závislost brzdové soustavy na funkčních režimech a 

poruchových stavech dalších soustav, což se následně může projevit také na funkci brzdové 

soustavy, v důsledku čehož může být ovlivňován celkový brzdný účinek vozidla nebo jízdní 

soupravy.  

Definice podstatných veličin, formulace otázek 

V předchozí části je vymezena formulace problému. Je zřejmé, že se jedná o rozsáhlou a 

různorodou škálu dílčích problémů, jejichž celkové řešení by bylo velice obsáhlé a je otázkou, zda 

by to bylo účelné. Proto jsou dílčí problémy a otázky definovány s ohledem na tematické zaměření 

a také rozsah disertační práce. Zohledněna je také priorita dílčích problémů s ohledem na jejich 

vliv na reálný postup při znaleckém zkoumání. V rámci následné analýzy a řešení problému jsou 

definovány tyto okruhy dílších problémů a otázek: 

– Identifikace vozidla, jeho typové provedení, případně komunikační struktura vozidla 

– Identifikace brzdové soustavy vozidla (druh, typové provedení, konfigurace, komunikace 

s dalšími soustavami vozidla apod.) 

– Stanovení metody a metodiky postupu problídky technického stavu brzdové soustavy, která 

zahrnuje zejména tyto dílčí otázky:  

o Účel problídky (dopravní nehody, ocenění vozidla apod.) 

o Metoda prohlídky (vizuální, demontážní) 

o Použité diagnostické nástroje a další dílenské vybavení) 

o Vyhodnocení výsledků prohlídky vzhledem k jejimu účelu 

 

Analýza problému a jeho řešení 

V této části práce je zpracován rámcový postup při zjišťování technického stavu brzdových 

soustav jízdní soupravy. Tento postup je obecně použitelný v oblasti užitkových vozidel a 

nezohledňuje některá specifika brzdových soustav nebo stav posuzovaného vozidla, kupříkladu v 

souvislosti s rozsahem poškození vozidla. Toto je problematikou individuálního posouzení, které 

postupy budou v souvislosti se stavem vozidla aplikovány. 

Postup při zjišťování technického stavu brzdových soustav jízdní soupravy: 

Při zjišťování technického stavu brzdových soustav jízdní soupravy a také obecně všech 

vozidel, je potřebná zohlednit tyto základní aspekty: 

 



21 

 

Účel prohlídky: 

Důležitým faktorem, který následně definuje rozsah prohlídky je její účel. Prohlídka může být 

prováděna pro tyto základní účely nebo jejich kombinace: 

– Ocenění vozidla 

– Posouzení technického stavu v souvislosti s deklarovanou závadou brzdové soustavy 

– Posouzení technického stavu brzdové soustavy pro potřeby analýzy vlivu na nehodovou 

událost, pro stanovení vstupních parametrů při simulaci průběhu nehodového děje 

Typové provedení užitkového vozidla, které je předmětem prohlídky: 

I když toto není předmětem disertační práce, je při posuzování technického stavu užitkových 

vozidel jako celku potřebné zohlednit typ, tedy provedení užitkového vozidla. Proto je pro úplnost 

tento bod zařazen do konceptu disertační práce. Některé soustavy užitkových vozidel jsou 

konstrukčně upraveny s ohledem k typovému provedení vozidla. Konkrétně u brzdových soustav 

je výrazný rozdíl v provedení brzdová soustavy pro autobus nebo kloubový autobus a nákladního 

vozidla – tahače návěsů.  Také je poměrně výrazný rozdíl v koncepci brzdové soustavy přípojného 

vozidla – návěsu a přívěsu. 

Celková komunikační struktura vozidla: 

Zjištění komunikačních vazeb brzdové soustavy s dalšími elektronicky řízenými soustavami vozidla 

pro posouzení vlivu závad nebo nekorektních signálů na funkční režimy brzdové soustavy vozidla 

je zejména při výskytu závad brzdové soustavy vozidla a při posuzování jejich vlivu na funkčnost 

brzdové soustavy důležitým faktorem, který je potřebné zohlednit v rámci řešení konkrétní 

problémové situace. Jako konkrétní příklady lze uvést nekorektní signály nebo závady soustav 

pérování, vstřikování paliva, tachografů, řízení řazení převodových stupňů. 

 Identifikace brzdové soustavy vozidla: 

Pro posouzení technického stavu brzdové soustavy vozidla, respektive jízdní soupravy, je důležitá 

její celková identifikace. V souvislosti s konkrétním zadáním, které je předmětem řešení 

problémové situace, je potřebné správně identifikovat brzdovou soustavu, případně identifikovat 

parametry závislé na typovém provedení brzdové soustavy které budou v rámci definované 

problémové situace dále analyzovány. 
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Metoda prohlídky 

V [52] je pojem metoda definován jako ucelený soubor pravidel a popis ověřeného 

postupu. Metodika je algoritmus metody, tedy postup, jak aplikovat metodu při řešení 

konkrétního úkolu.  

Z pohledu systémového přístupu bude v této části disertační práce popsána metoda jako 

soubor dílčích pravidel, která v potřebném rozsahu nebo potřebné kombinaci lze v rámci zvolené 

metodiky aplikovat k dosažení cíle znaleckého zkoumání. Tato dílčí pravidla budou zahrnovat 

jednotlivé způsoby prohlídek brzdových soustav a jejich komponentů, diagnostické úkony a další 

testy, které lze v potřebném rozsahu použit na základě definované problémové situace a 

naformulovaných problémů k provedení konkretizačního experimentu nebo experimentů za 

účelem splnění zadaných úkolů. 

Rozdělení typu prohlídky dle druhu je uvedeno na obr. 3. Jedná se o bezdemontážní 

způsob, demontážní způsob nebo jejich kombinace. Definování způsobu prohlídky je závislé jak na 

úkolu znalce, tak na konkrétním stavu posuzovaného vozidla a brzdové soustavy. Je potřebné také 

zohlednit následky zvoleného druhu prohlídky.  

 

Obr. 3 Základní rozdělení prohlídek dle druhu (zdroj: autor) 

Rozdělení bezdemontážních způsobů prohlídek je uvedeno na obr. 4. Poměrně běžný je 

způsob vizuální prohlídky, vzhledem k elektronizaci brzdových soustav jsou možnosti tohoto 

způsobu prohlídky omezené a obvykle je potřebné doplnit další způsob prohlídky. Mezi 

bezdemontážní způsoby prohlídky, které se používají u elektronických brzdových soustav, je 

použití diagnostických zařízení. Jedná se o způsoby sériové, paralelní diagnostiky nebo kombinaci 

těchto způsobů. 
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Obr. 4 Rozdělení bezdemontážních prohlídek (zdroj: autor) 

Vizuální způsob prohlídky byl v minulosti nejdůležitějším, a mnohdy také jediným způsobem 

prohlídky brzdové soustavy užitkového vozidla. Vzhledem k typovému a konstrukčnímu provedení 

těchto soustav byl tento způsob prohlídky efektivní a ve většině případů postačující. V současnosti 

má také vizuální způsob prohlídky své nezastupitelné místo v metodách posouzení technického 

stavu brzdových soustav užitkových vozidel. Kromě jiného lze touto metodou identifikovat základní 

parametry brzdové soustavy vozidla. 

Vizuální prohlídka zahrnuje tyto základní úkony: 

– Prohlídka pneumatického potrubí a pneumatických přípojů 

– Prohlídka kabeláže a elektrických konektorů 

– Kontrola netěsností poslechem 

– Prohlídka a kontrola jednotek kolových brzd (brzdové bubny, brzdové třmeny 

Metoda sériové diagnostiky je v současnosti nejvíce využívaným způsobem zjištění technického 

stavu brzdové soustavy vozidla. Toto je dáno jednak vysokým stupněm elektronizace brzdových 

soustav vozidel, a také soustavnou aktualizací technických možností diagnostických systémů a v 

neposlední řadě také jejich dostupností pro servisy.  

Pro sériovou diagnostiku je možné použít: 

– Diagnostické systémy výrobce vozidla nebo příslušné elektronicky řízené soustavy. 

– Multiznačkové diagnostické systémy, které znalec vyhodnotí jako vhodné pro dané účely. 
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Do metod bezdemontážní diagnostiky patří také paralelní diagnostika. Tato metoda obecně 

zahrnuje měření parametrů přímo na elektrických konektorech a pneumatických přípojích 

snímačů, přístrojů, elektronických řídících jednotek a v případě použití válcové zkušebny brzd se 

jedná o přímé měření brzdného účinku kol vozidla nebo jízdní soupravy, kde lze zjistit také aktuální 

stav sladění brzdného účinku tahače a návěsu.  

Další metodou prohlídky technického stavu brzdového systému užitkových vozidel je demontážní 

způsob prohlídky. Tento způsob prohlídky vyžaduje demontáž posuzovaných komponentů nebo 

snímačů. Na obr. 5 je uveden základní přehled demontážních metod prohlídky. Demontážní 

způsob prohlídky lze u brzdových soustav užitkových vozidel aplikovat při kontrole technického 

stavu pneumatických přístrojů a snímačů a také u jednotek kolových brzd. Nevýhodou demontážní 

prohlídky je v některých případech znemožnění opakovatelnosti této prohlídky. U pneumatických 

komponentů a snímačů je po jejich demontáži možná další kontrola funkčnosti na pneumatických 

zkušebních stavech nebo na simulačních obvodech. Z mého pohledu optimální aplikace metody 

demontážní prohlídky je při kontrole stavu jednotek kolových brzd a jejich komponentů. Kromě 

samotné prohlídky jednotlivých součástí jednotek kolových brzd lze provádět měření potřebných 

parametrů (tloušťky kotoučů, bubnů, desek, obložení), nebo funkční zkoušky kontrakčních celků, 

jako jsou kupříkladu synchronizační mechanismy třmenů kotoučových brzd, převodníky brzdného 

účinku bubnových brzd apod. 

 

Obr. 5 Přehled vybraných demontážních metod prohlídky (zdroj: autor) 
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4 ZÁVĚR 

Disertační práce je zaměřena na systémovou analýzu brzdění jízdních souprav. Cílem bylo 

definovat problémovou situaci, vybrané problémy a aplikací postupů systémové analýzy stanovit 

metodiku jejich řešení. Tato řešení pak realizovat, vyhodnotit dosažené výsledky a další zjištěné 

závěry. Vzhledem k rozsahu a zaměření disertační práce byly na základě popisu problémové 

situace definovány tři problémy.  

První problém definuje podstatné vlivy, které ovlivňují brzdění a stabilitu jízdní soupravy. 

Tyto podstatné vlivy jsou kategorizovány a popsány z hlediska priorit a významu (podstatné 

veličiny). Z analýzy prvního problému, z hlediska systémového pojetí, logicky vyplývají další dva 

problémy, které jsou v disertační práci definovány a řešeny. 

Druhý problém se týká kvantifikace vlivu podstatných veličin na brzdění a stabilitu jízdní 

soupravy. V rámci řešení tohoto problému byla provedena praktická měření, jejichž cílem bylo 

zjistit a následně analyzovat naměřené hodnoty. Závěry řešení tohoto problému jsou využitelné 

přímo ve znalecké praxi. I když aplikací systémového pojetí byl problém a jeho řešení dobře 

definované, což výrazně přispělo k efektivnímu postupu komplexního řešení tohoto problému, 

vyžádala si praktická realizace měření stanovených veličin a jejich vyhodnocení najít optimální 

postup samotného měření a také použít vhodné měřící zařízení a jeho osazení na vozidlech jízdní 

soupravy. Ne všechna měřící zařízení byla vhodná pro řešení problému. Výsledky jednotlivých 

měření, kde byly zjištěny další sekundární vlivy, jako byl kupříkladu pohyb kabiny, nelze ale 

považovat za neupotřebitelné, ale naopak to, že bylo možné tyto výsledky považovat za pilotní a 

definiční. Výsledky dle použitých metod a přístrojů bylo možno vzájemně porovnat a optimalizovat 

metodiku měření veličin, což lze považovat za pozitivní aspekt disertační práce. Kromě jiného byly 

také zjištěny technicky použitelné hranice dostupných měřících zařízení a popsány vlivy, které je 

potřebné zohlednit při jejich použití, což je také důležité pro běžnou znaleckou praxi.  

Třetí problém logicky vyplývá z řešení druhého problému a je také definován jako 

podstatný vliv, který ovlivňuje proces brzdění. Řešení třetího problému logicky souviselo a 

navazovalo na předchozí problémy, respektive vyplynulo z jejich řešení. Tato část disertační práce 

je poměrně striktně zaměřena na metodiku posouzení technického stavu brzdové soustavy 

tažného a přípojného vozidla a také na komunikační strukturu těchto soustav. Vzhledem k omezení 

rozsahu disertační práce byla metodika zjištění a následného posouzení technického stavu 

brzdových soustav tažného a přípojného vozidla primárně zaměřena na technický stav 

komponentů těchto soustav, což ovlivňuje soupravu jako celek. Jak je ale uvedeno v popisných 

částech disertační práce, tak zejména u vozidel novějších je brzdová soustava stále více 
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začleňována do celkové komunikační struktury elektronicky řízených soustav vozidel, a to jak 

tažného, tak přípojného. To si ale také vyžaduje rozšíření znaleckého zkoumání na další, související 

soustavy vozidel. Zjednodušeně řečeno, u vozidel, která mají složitější komunikační strukturu, je 

potřebné, aby byl zohledněn vliv dalších soustav na  funkci brzdových soustav. Jedná se o poměrně 

rozsáhlou problematiku, kterou nelze v rámci obsahového zaměření disertační práce komplexně 

řešit. Problematika vlivu závad nebo funkčních režimů dalších elektronicky řízených soustav vozidel 

může být námětem pro mé další práce. 

Disertační práce svým obsahovým zaměřením mohla obsáhnout pouze část dané 

problematiky. Řešené problémy byly specifikovány tak, aby jejich řešení bylo využitelné i ve 

znalecké praxi, tedy aplikaci soudního inženýrství a aby zahrnovaly vybranou, nejčastěji se 

vyskytující problematiku. V rámci tohoto závěrečného hodnocení je možné konstatovat, že 

disertační práce splnila cíle zadání. Při praktických měřeních byly analyzovány a optimalizovány 

také postupy měření. Tyto zkušenosti a také poznatky zjištěné při zpracování výsledků měření, jsou 

pro mě inspirací a námětem pro další výzkum, mají i pedagogický dopad.  

Jako témata pro další práce a výzkum v oblasti užitkových vozidel, která můžou navazovat 

na tuto disertační práci, lze uvést zejména oblast měření parametrů při brzdění jízdních souprav a 

také další práce, související s metodikou postupu při zjišťování technického stavu užitkových 

vozidel jako celku. V první oblasti se může jednat kupříkladu o rozšíření měřených parametrů a 

zkoumání jejich vzájemné závislosti, simulace dalších režimů měření a také rozšíření metod měření, 

kde se může kupříkladu jednat o aplikaci paralelní diagnostiky při měření parametrů a jejich 

vzájemné souvislosti při brzdění jízdní soupravy. Druhá oblast, tedy metody a metodiky  zjištění 

technického stavu užitkových vozidel poskytuje z hlediska systémového pojetí skutečně široké 

spektrum problémů, které je možné v rámci dalších prací řešit. Toto je dáno nejenom technickým 

vývojem užitkových vozidel, ale také diagnostických zařízení a metod. 

Na řešení provedená v rámci této práce lze navázat v budoucnu, výsledky jako celek mají 

dle mého názoru teoretický, praktický i pedagogický dopad. 
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