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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je popsat konstrukci pneumatik a porovnat ji u vozidel různých 

kategorií. V první části je popsán historický vývoj, základní charakteristiky a síly, které 

působí na kolo vozidla. Dále je zde podrobně rozebrána konstrukce samotné pneumatiky 

a vysvětlen způsob značení pneumatik. Druhá část práce je zaměřena na rozdíly v konstrukci 

u jednotlivých kategorií vozidel, jako jsou jednostopá, osobní, nákladní a závodní. Na závěr 

jsou zmíněny některé alternativy konstrukce a je zde nastíněn budoucí vývoj pneumatik. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

pneumatika, konstrukce, značení, vozidla různých kategorií, alternativy konstrukce 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to describe the construction of tires and to compare 

construction of vehicles of the different categories. The first part describes the historical 

development, basic characteristics and forces that affect on the wheel of the vehicle. 

Furthermore, the construction of the tire is analyzed in detail and the method of marking the 

tires is explained. The second part of the thesis is focused on the differences in tire 

construction of individual vehicles categories such as single-track, passenger, truck and 

racing. In conclusion, some construction alternatives are mentioned and the future 

development of tires is estimated. 
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tire, construction, marking, vehicles of different categories, construction alternatives 



BRNO 2020 

 

 

 

 
 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 
 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

SÝKORA, Tomáš. Konstrukce pneumatik. Brno, 2020. Dostupné také z: 

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/125012. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automobilního a dopravního 

inženýrství. 57 s. Vedoucí práce Lubor Zháňal. 



BRNO 2020 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že tato práce je mým původním dílem, zpracoval jsem ji samostatně pod vedením 

Ing. Lubora Zháňala, Ph.D. a s použitím informačních zdrojů uvedených v seznamu. 

 

V Brně dne 26. června 2020 …….……..………………………………………….. 

Tomáš Sýkora 



BRNO 2020 

 

 

 

 
 

PODĚKOVÁNÍ 

 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu práce Ing. Luborovi Zháňalovi, Ph.D. za cenné rady a 

připomínky při tvorbě práce. Dále bych chtěl poděkovat rodině a přítelkyni za podporu 

během celého studia.   



BRNO 2020 

 

 

 

9 
 

OBSAH 

 

OBSAH 

Úvod ......................................................................................................................................... 11 

1 Historie pneumatik ......................................................................................................... 12 

2 Základní charakteristiky a funkce ................................................................................ 14 

2.1 Vozidlové kolo ........................................................................................................... 14 

2.2 Pneumatika ................................................................................................................. 14 

2.2.1 Funkce pneumatiky ............................................................................................ 15 

3 Jízdní dynamika pneumatiky ........................................................................................ 16 

3.1 Valivý odpor .............................................................................................................. 16 

3.2 Meze přilnavosti, skluz a prokluz .............................................................................. 17 

3.2.1 Aquaplaning ....................................................................................................... 18 

3.3 Boční síla, vratný moment a směrová úchylka .......................................................... 19 

3.4 Pružnost pneumatiky .................................................................................................. 20 

3.4.1 Radiální pružnost ................................................................................................ 20 

3.4.2 Obvodová pružnost ............................................................................................. 20 

3.4.3 Boční pružnost .................................................................................................... 21 

4 Konstrukce pneumatiky ................................................................................................. 22 

4.1 Plášť ........................................................................................................................... 22 

4.1.1 Kostra pláště ....................................................................................................... 22 

4.1.2 Nárazník.............................................................................................................. 24 

4.1.3 Běhoun ................................................................................................................ 24 

4.1.4 Bočnice ............................................................................................................... 27 

4.1.5 Patka ................................................................................................................... 27 

4.1.6 Patní lano ............................................................................................................ 28 

4.2 Duše a vnitřní gumová vrstva .................................................................................... 28 

4.2.1 Duše .................................................................................................................... 29 

4.2.2 Vnitřní gumová vrstva ........................................................................................ 29 

4.3 Materiály pneumatiky ................................................................................................ 30 

5 Značení pneumatik ......................................................................................................... 31 

5.1 Základní značení ........................................................................................................ 31 

5.1.1 Rozměr ............................................................................................................... 31 

5.1.2 Profilové číslo ..................................................................................................... 31 

5.1.3 Index nosnosti (LI – Load Index) ....................................................................... 31 

5.1.4 Index rychlosti (SI – Speed Index) ..................................................................... 32 

5.1.5 Dodatečné značení .............................................................................................. 32 

5.1.6 Příklady značení ................................................................................................. 32 

5.1.7 DOT .................................................................................................................... 33 

5.1.8 Indikátor opotřebení TWI ................................................................................... 33 

5.2 Energetické štítky na pneumatikách .......................................................................... 34 

5.2.1 Spotřeba paliva ................................................................................................... 34 

5.2.2 Přilnavost na mokrém povrchu ........................................................................... 34 

5.2.3 Hlučnost pneumatiky .......................................................................................... 34 



BRNO 2020 

 

 

 

10 
 

OBSAH 

 
6 Rozdělení pneumatik ..................................................................................................... 35 

6.1 Pneumatiky pro jízdní kola........................................................................................ 35 

6.1.1 Konstrukce ......................................................................................................... 35 

6.2 Pneumatiky pro motocykly ....................................................................................... 36 

6.2.1 Konstrukce ......................................................................................................... 36 

6.3 Pneumatiky pro osobní automobily ........................................................................... 38 

6.3.1 Konstrukce ......................................................................................................... 38 

6.4 Pneumatiky pro nákladní vozidla .............................................................................. 39 

6.4.1 Konstrukce ......................................................................................................... 39 

6.5 Pneumatiky pro městské autobusy ............................................................................ 40 

6.6 Pneumatiky pro zemědělská vozidla ......................................................................... 40 

6.6.1 Konstrukce ......................................................................................................... 41 

6.7 Pneumatiky pro závodní vozidla ............................................................................... 42 

6.7.1 Silniční závodní vozidla ..................................................................................... 42 

6.7.2 Terénní závodní vozidla ..................................................................................... 43 

7 Alternativní konstrukce a budoucí vývoj ..................................................................... 44 

7.1 Systém kontroly tlaku TPMS .................................................................................... 44 

7.2 Dojezdové pneumatiky .............................................................................................. 44 

7.2.1 Pneumatiky Runflat............................................................................................ 45 

7.2.2 Technologie Contiseal........................................................................................ 45 

7.3 Conti CARE .............................................................................................................. 46 

7.4 Bezvzduchové pneumatiky........................................................................................ 46 

7.4.1 Plné pneumatiky ................................................................................................. 46 

7.4.2 Tweel .................................................................................................................. 47 

7.4.3 Uptis ................................................................................................................... 48 

Závěr ....................................................................................................................................... 50 

Použité informační zdroje ..................................................................................................... 51 

Seznam použitých zkratek a symbolů .................................................................................. 56 

 



BRNO 2020 

 

 

 

11 
 

ÚVOD 

 

ÚVOD 
S neustále se rozvíjejícím automobilovým průmyslem se paralelně zvyšují provozní rychlosti 

vozidel, zpřísňují se požadavky na bezpečný provoz, zkvalitňuje se komfort během jízdy a stále 

více se dbá na ochranu životního prostředí. Tomuto se samozřejmě musí přizpůsobovat 

konstrukce a materiály samotných pneumatik. Vždyť jsou to právě pneumatiky, na kterých tyto 

skutečnosti a požadavky z velké části závisí.  

Tímto se dostáváme k častému problému. Na dnešním trhu se nachází nespočet druhů 

pneumatik, a tak je důležitý správný výběr. Především se jedná o rozměr a typ pneumatiky. 

Mnozí řidiči si ani kolikrát neuvědomují, na co všechno má správný výběr vliv. Zvyšuje 

životnost pneumatik, bezpečnost jízdy a snižuje valivý odpor, čímž se zároveň snižuje 

i spotřeba paliva. Dalšími faktory jsou například správný tlak či stáří pneumatik. 

A proto je cílem této práce popsat konstrukci samotné pneumatiky a poukázat na výhody 

a nevýhody různých typů konstrukcí. Dále vysvětlit značení pneumatik a sestavit přehled 

pneumatik vozidel různých kategorií.  
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1 HISTORIE PNEUMATIK 
 

V době zrodu automobilu byla kola ještě v podobě dřevěných disků, plných či loukoťových, 

okovaných železnou obručí, které minimálně změnily svůj tvar od dob Babyloňanů, Asyřanů, 

Egypťanů a dalších kultur, s rozdílem pouze v tom, že dříve byla kola pouze dřevěná. Kolo bylo 

vynalezeno pravděpodobně před 5000 lety Sumery, a tak se s příchodem automobilu ocitlo 

na počátku intenzivního rozvoje a zdokonalování. [1] 

K nejvýraznějším změnám došlo ve druhé polovině 19. století v Anglii, kde byl Robertu 

Williamu Thomsonovi udělen patent na „vzduchovou hadici“, předchůdce pneumatiky. Tento 

vynález byl však nevyužit až do konce 19. století, kdy podruhé pneumatiku vynalezl v roce 

1888 John Boyd Dunlop, která poté začala rapidně dobývat pozice na automobilovém trhu. 

V průběhu dalších let umožnila pneumatika vývoj dopravního systému. [2] 

 

Postupem času stoupaly nároky na pneumatiky, a proto se musel jejich vývoj přizpůsobit 

požadavkům. V roce 1892 si J. F. Palmer patentoval kordovou tkaninu místo do té doby 

používaného kříženého výztužného materiálu. Zrušením přímého dotyku nosných nití v místě 

křížení se význačně prodloužila životnost výztužného systému, a tím i celé pneumatiky. 

V letech 1914 až 1925 došlo k všeobecnému průmyslovému zavedení kordové tkaniny jako 

základního výztužného materiálu pneumatik. [2] 

Jedním z prvních kroků vynalezení pneumatiky bylo objevení vulkanizace přírodního kaučuku 

sírou. V roce 1839 americký obchodník Charles Goodyear a Angličan Thomas Hancock během 

svých pokusů vynalezli způsob, jak se zbavit lepkavosti kaučuku při jeho zahřátí a rychlému 

tvrdnutí při ochlazení. Hancock smíchal kaučuk se sírou, Goodyear přidal k síře i oxid 

zinečnatý, a poté výslednou směs ohřáli. Výsledkem byl mnohem stabilnější, pevnější 

a soudržnější materiál, který však měl i nadále odrazovou pružnost jako původní nezpracovaný 

kaučuk. Byl však nelepivý a elastický. V roce 1844 si Goodyear nechal tento postup patentovat 

jako „vulkanizaci“. [3] 

Obr. 1 Jedna z prvních pneumatik [36] 
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Zatím k největší změně v konstrukci pneumatik došlo v poválečném období, když v roce 1948 

začala firma Michelin vyrábět radiální pneumatiky. Tento typ pneumatik měl delší životnost 

díky optimální konstrukci. Vrstvy kordu byly položeny pod úhlem 90 stupňů k ráfku kola, 

a díky tomu měla pneumatika menší valivý odpor. [2] 

V roce 1950 byla do výroby zavedena bezdušová pneumatika. V roce 1967 vyvinuli Američané 

pneumatiku s diagonální kostrou opásanou výztužným pásem, tzv. bias belted. Byla to snaha 

překlenout období, kdy nestačily výrobní kapacity na populární radiální pneumatiky. Nicméně 

se tento typ pneumatik neuchytil, a na americkém trhu rychle vzrůstal podíl pneumatik 

radiálních na úkor pneumatik diagonálních. [2] 

Vynález a následný rozvoj pneumatiky byl klíčový pro automobilový průmysl. Umožnil 

zvýšení adheze kola s vozovkou, snížení valivého odporu, zlepšení plynulosti jízdy díky 

tlumení otřesů od nerovností vozovky. Došlo tak ke zvýšení rychlosti automobilů z původních 

15–20 km/h až po dnešní rychlosti přesahující hodnotu 1000 km/h u speciálně upravených 

sportovních vozů. [1] 

 

 

Obr. 2 Evoluce kola [37] 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A FUNKCE 
 

2.1 VOZIDLOVÉ KOLO 

Kolo s pneumatikou je základním spojením mezi vozidlem a vozovkou. Kola vozidla nesou 

tíhu vozidla a nákladu, přenášejí hnací a brzdící momenty a boční síly. Jsou i důležitou součástí 

v pružící soustavě vozidla z pohledu zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti jízdy. Konstrukce 

kola zajišťuje spolehlivost, životnost a další provozní vlastnosti vozidla. Navrhnuté a následně 

vyrobené kolo musí splňovat tyto základní konstrukční vlastnosti a parametry [4] [1]: 

• pevnost, která zajišťuje bezpečný provoz vozidla při různých režimech jízdy 

• rozměry, pevnost a tvar ráfku, které zajišťují životnost pneumatiky a správné fungování 

bočnic pláště 

• konstrukci upevnění pro rychlou a přesnou montáž 

• minimální házení a nevyváženost kola po montáži 

• minimální hmotnost a moment setrvačnosti 

• technologičnost částí pro sériovou výrobu, minimální spotřeba materiálu 

• snadné montážní a demontážní vlastnosti 

• korozní odolnost povrchu, která zaručuje ochranu kovu  

Kolo určené pro provoz s bezdušovou pneumatikou, musí mít navíc následující vlastnosti [1]: 

• stejné dosedací rozměry ráfku pro patku pláště jako pro dušovou pneumatiku stejného 

rozměru 

• jednoduchou konstrukci ráfku, které zajišťuje těsnění pneumatiky bez užití dalších 

těsnících součástí 

• ráfek, který umožňuje namontovat do bezdušového pláště duši 

• konstrukci pláště a ráfku, které zajišťují primární těsnost při huštění pneumatiky bez 

užití stahovacích přípravků 

• těsné spojení pláště s ráfkem při různých klimatických podmínkách, a to i pokud je 

v pneumatice minimální tlak vzduchu  

2.2 PNEUMATIKA 

Pneumatika je souhrnný název pro plášť, případně plášť s duší, ochrannou vložkou nebo 

bezdušovým ventilem přidělaným na ráfek a naplněný tlakovým médiem – stlačeným 

vzduchem. Ochranná vložka se používá pouze u některých typů ráfků. U bezdušových 

pneumatik funkci duše nahrazuje vlastní plášť, který je vybavený bezdušovým ventilem. [4] 

Jako těleso lze pneumatiku popsat hned z několika hledisek. Z geometrického hlediska je to 

uzavřený prstenec, tzv. toroid. Z pohledu pevnosti a pružnosti je pneumatika tlaková nádoba, 

u které lze nahradit stěny pružnými membránami. A z hlediska složení jednotlivých částí 

pneumatiky s ohledem na jejich odlišné vlastnosti je hodnocena jako těleso s anizotropními 

vlastnostmi. [1] 

Pro jízdní bezpečnost každého silničního vozidla má pneumatika zásadní význam. Pneumatiky 

jsou společně s brzdami nejvýznamnějšími konstrukčními prvky, pokud se jedná o soubor 
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aspektů spojených s jízdní bezpečností. A z těchto dvou prvků jsou to pneumatiky, které jsou 

zřejmě důležitější, protože výsledný účinek brzd je na nich přímo závislý. [4] 

2.2.1 FUNKCE PNEUMATIKY 

Hlavní funkcí pneumatiky je transformace rotačního pohybu kola na podélný pohyb vozidla 

a přenos sil, které při tom na pneumatiku působí. Jsou to především hnací, brzdné a boční síly. 

Mimo tyto funkce musí pneumatika zvládat nést hmotnost vozidla i s nákladem a absorbovat 

nerovnosti na vozovce. Proto každá pneumatika plní tyto funkce: 

VEDENÍ SMĚRU 

Stabilita vozidla je závislá na tom, jak pneumatika drží směr bez ohledu na vnější podmínky. 

Pneumatika udržuje příčné síly, aniž by vozidlo vybočilo ze své dráhy. K dosažení správné 

směrové stability se využívá různého tlaku pneumatik na každé nápravě. [5] 

PŘENOS VÝKONU A ZATĚŽOVÁNÍ 

Pneumatiky nesou tíhu vozidla, přenášejí výkon motoru a síly při brždění a zrychlování. Čím 

kvalitnější a větší je styčná plocha s vozovkou, tím je účinnost tohoto přenosu vyšší. [5] 

VALIVÝ POHYB 

Čím je valivý odpor menší a pneumatika se odvaluje rovnoměrněji, tím je menší spotřeba paliva 

a zvyšuje se pohodlí během jízdy.  

TLUMENÍ 

Pneumatika absorbuje veškeré nárazy a nerovnosti během jízdy. Zajišťuje komfort řidiči a má 

velký podíl na celkovou životnost vozidla. Hlavní podíl na tlumení má vertikální pružnost 

pneumatiky. Díky elastické vlastnosti vzduchu se pneumatika dokonale přizpůsobí překážkám 

a nerovnostem na vozovce. [5] 

ODVOD VODY 

Při jízdě na vozovce s určitou výškou vodního filmu musí být zajištěn rychlý a bezpečný odvod 

vody ze stykové plochy pneumatiky s vozovkou, aby se předešlo tzv. aquaplaningu. Tomuto 

jevu lze zabránit dostatečným počtem a šířkou drážek na běhounu pneumatiky. Na stejném 

principu funguje při jízdě v zimě odvod sněhu. [6] 

ŽIVOTNOST 

Životnost je závislá na mnoha parametrech, jaké jsou například rychlost, zátěž, stav povrchu 

vozovky, způsob jízdy, stav vozidla. Důležitý je proto správný tlak v pneumatikách, který 

životnost zvyšuje. [5]    
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3 JÍZDNÍ DYNAMIKA PNEUMATIKY 
 

3.1 VALIVÝ ODPOR 

Valivý odpor vzniká při styku pneumatiky s vozovkou. Jeho velikost závisí především na 

deformaci pneumatiky a vozovky. Styčná plocha se nazývá stopa. Kvůli hysterezi je zapotřebí 

vyšších sil ke stlačení pneumatiky. V přední části stopy tak působí větší tlak, a proto je radiální 

reakce vozovky ZK, která je rovna zatížení kola, posunuta vpřed oproti svislé ose kola 

o vzdálenost e (Obr. 3a). Proti směru valení tak působí od vozovky na kolo moment MfK 

a reakci ZK tak lze posunout do svislé osy kola (Obr. 3b). Moment MfK způsobí vodorovnou 

reakci proti pohybu kola OfK (Obr. 3c), která se nazývá valivý odpor kola. Aby znovu vznikla 

silová dvojice, tak ve středu kola působí vodorovná síla FxK, která je rovna reakci OfK. [7] 

 

Dle Obr. 3 platí: 

𝑀𝑓𝐾 = 𝑂𝑓𝐾𝑟𝑑 = 𝑍𝑘𝑒 (1) 

a valivý odpor lze vyjádřit jako: 

𝑂𝑓𝐾 = 𝑍𝐾

𝑒

𝑟𝑑
= 𝑍𝑘𝑓𝐾, (2) 

kde rd je dynamický poloměr kola a fK je součinitel valivého odporu kola. 

Kromě na povrchu vozovky (Tab. 1) závisí součinitel valivého odporu fK také na deformaci 

a rychlosti kola. Deformace je závislá na tlaku vzduchu v pneumatice. Při menším tlaku je větší 

deformace a zvyšuje se tak valivý odpor. Při vyšších rychlostech se posouvá svislá reakce ZK 

více dopředu a dle rovnice (2) se zvětšuje součinitel valivého odporu, a tím i celkový valivý 

odpor pneumatiky. [7] 

Obr. 3 Silová a momentová schémata na volně se valícím kole 
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Tab. 1 Součinitelé valivého odporu pro různé povrchy [7] 

Povrch Hodnota Povrch Hodnota 

asfalt 0,01 – 0,02 travnatý terén 0,08 – 0,15 

beton 0,015 – 0,025 hluboký písek 0,15 – 0,30 

dlažba 0,02 – 0,03 čerstvý sníh 0,20 – 0,30 

makadam 0,03 – 0,04 bahnitá půda 0,20 – 0,40 

polní cesta – suchá 0,04 – 0,15 náledí 0,01 – 0,025 

polní cesta – mokrá 0,08 – 0,20   

    

Na pneumatiku působí i další odpory, jako je například odpor zapříčiněný vlivem sbíhavosti 

předních kol, ale díky jeho nízkým hodnotám ho lze zanedbat. Další odpor je způsobený vlivem 

nerovností na vozovce. Motor tak musí vyrovnávat ztráty mechanické energie, která se mění 

v tlumičích na teplo. Na pneumatiky působí i vzdušný odpor, který se započítává do celkového 

vzdušného odporu vozidla. [7] 

3.2 MEZE PŘILNAVOSTI, SKLUZ A PROKLUZ 

Není možné přenést od motoru libovolně velkou hnací sílu FK na kola vozidla, protože tato síla 

je omezena přilnavostí vozovky. Experimentálně bylo zjištěno, že maximální přenositelná 

obvodová síla mezi kolem a vozovkou je dána vztahem [7]: 

𝐻𝐾𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑉𝑍𝐾 , (3) 

kde μV je součinitel valivé přilnavosti. Pokud je hnací moment kola MK moc velký, což 

znamená, že reakce mezi kolem a vozovkou HK je větší než HKmax, tak dochází ve stopě 

pneumatiky k prokluzu. V momentě, kdy podélný skluz nabude hodnoty σ = 1, tak je přenášena 

obvodová síla [7]: 

𝐻𝐾𝜎 = 𝜇𝜎𝑍𝐾 , (4) 

kde μσ je součinitel skluzové přilnavosti. Porovnání obou součinitelů je zobrazeno na Obr. 4. 

 

Obr. 4 Skluzová charakteristika pneumatiky [7] 
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Skluz je tedy možno definovat jako rozdíl mezi rychlostí kola a rychlostí vozidla vztažený 

pouze k rychlosti kola (pohon) nebo k rychlosti vozidla (brzdění). Vztah mezi obvodovou silou 

a svislým zatížením můžeme definovat součinitelem využívané přilnavosti jako [7]: 

𝜇 =
𝐻𝐾

𝑍𝐾
 . 

(5) 

Obecně platí, že μV ˃ μσ. Vybrané hodnoty součinitele valivé přilnavosti μV jsou zobrazeny 

v Tab. 2. 

Tab. 2 Součinitelé přilnavosti pro různé povrchy [7] 

Povrch Hodnota Povrch Hodnota 

beton suchý 0,8 – 1,0 asfalt suchý 0,6 – 0,9 

mokrý 0,5 – 0,8 mokrý 0,3 – 0,8 

dlažba suchá 0,6 – 0,8 makadam suchý 0,6 – 0,8 

mokrá 0,3 – 0,5 mokrý 0,3 – 0,5 

polní cesta suchá 0,4 – 0,6 tráva suchá 0,4 – 0,6 

mokrá 0,3 – 0,4 mokrá 0,2 – 0,5 

hluboký písek, sníh 0,2 – 0,4 náledí 0,1 – 0,3 

 

Maximálních obvodových sil mezi kolem a vozovkou lze dosáhnout vysokými hnacími, 

případně brzdnými momenty, které jsou přiváděny na kolo, aby nedocházelo k prokluzu či 

blokaci kola. Navíc eliminací těchto dvou stavů nedochází k porušení směrové stability. 

Maximální hnací síla na kolech, taktéž označována jako adhezní síla, je omezena přilnavostí 

a je dána vztahem [7]: 

𝐹𝐾𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑉 ∑ 𝑍𝐾𝑖

𝑖

= 𝜇𝑉𝐺𝑐𝑜𝑠𝛼, (6) 

kde Gcosα je normálová síla na rovinu vozovky, někdy označována jako adhezní tíha. 

Maximální točivý moment přiváděný na hnací kolo je [7]: 

𝑀𝐾𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑉𝐹𝐾𝑚𝑎𝑥𝑟𝑑 (7) 

a maximální využitelný hnací výkon je [7]: 

𝑃𝐾𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝐾𝑚𝑎𝑥𝑣 ≈ 𝑀𝐾𝑚𝑎𝑥𝑣, (8) 

kde v je rychlost jízdy.  

3.2.1 AQUAPLANING 

Předpokladem dobré přilnavosti pneumatiky na mokré vozovce je, aby drážky dezénu 

narušovaly vodní film a odváděly vodu ze stopy pneumatiky. Při vysokých rychlostech a velké 

výšce vodního filmu dezén nestíhá odvádět vodu. Pneumatika tak ztrácí kontakt s vozovkou 

a dochází k tzv. aquaplaningu. Vozidlo se tak stává nekontrolovatelné a hrozí nebezpečí havárie 
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především při průjezdu zatáčkou. Proto je důležité vybrat správný typ pneumatiky a pravidelně 

kontrolovat hloubku drážek v dezénu. [8]  

 

3.3 BOČNÍ SÍLA, VRATNÝ MOMENT A SMĚROVÁ ÚCHYLKA 

Mimo obvodové a svislé síly může na pneumatiku působit také boční síla. Střední rovina kola 

už tak není shodná s podélnou osou stopy pneumatiky. Pokud v ose otáčení kola působí boční 

síla YK, tak ve stopě vznikne vodorovná boční reakce neboli boční vodící síla kola SK (Obr. 6). 

V bočním směru se tak pneumatika pružně deformuje. Velikost deformace závistí na velikosti 

boční síly a na boční tuhosti pneumatiky. [7] 

 

V momentě, kdy se pneumatika začne otáčet, tak se osa stopy vychýlí o úhel αK. Je to úhel, 

který svírá vektor rychlosti pohybu kola vK s podélnou osou kola a nazývá se směrová 

úchylka αK. Pokud se kolo odvaluje se směrovou úchylkou, tak v zadní části stopy vzrůstají 

elementární síly. Boční vodící síla je tak posunuta směrem dozadu o hodnotu nS, která se nazývá 

závlek pneumatiky (Obr. 7a). Posuneme-li sílu SK do příčné osy kola, tak na kolo začne působit 

moment MSK (Obr. 7b) [7]: 

Obr. 5 Vznik aquaplaningu [38]  

Obr. 6 Vznik boční vodící síly 
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𝑀𝑆𝐾 = 𝑆𝐾𝑛𝑆, (9) 

kde MSK je vratný moment pneumatiky, který natáčí kolo do skutečného směru – do směru 

rychlosti vK. 

     

3.4 PRUŽNOST PNEUMATIKY 

3.4.1 RADIÁLNÍ PRUŽNOST 

Jde o pružnost ve směru poloměru pneumatiky, která značně napomáhá odpružení vozidla. 

Radiální pružnost závisí na konstrukci pneumatiky, na přepětí ve stěnách pláště vlivem tlaku 

vzduchu v pneumatice a na charakteru deformace. Její velikost lze vyjádřit pomocí radiální 

tuhosti pneumatiky cp [9]: 

𝑐𝑝 =
𝑑𝐺𝐾

𝑑(∆𝑟)
 , 

(10) 

kde GK je radiální zatížení pneumatiky a ∆r je radiální deformace pneumatiky. 

3.4.2 OBVODOVÁ PRUŽNOST  

Obvodová pružnost nastává, pokud je kolo zatíženo momentem nebo obvodovou silou. U volně 

stojícího kola zatíženého momentem MK nastane natočení ráfku kola vůči vozovce 

o hodnotu ∆φ. Tato závislost MK(∆φ) se označuje jako obvodová deformační charakteristika 

pneumatiky a lze popsat vztahem [9]: 

𝑀𝐾 = 𝑐𝜑∆𝜑, (11) 

kde cφ je obvodová tuhost, která je ovlivněna hlavně konstrukcí pneumatiky. 

Výhodou obvodové pružnosti je, že tlumí torzní rázy v převodovém ústrojí, a díky tomu mají 

ozubená kola a ložiska vyšší životnost. Negativní vliv má však na prokluz kol, čímž se rychleji 

opotřebovává běhoun pneumatiky. [9] 

Obr. 7 Vratný moment a závlek pneumatiky 
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3.4.3 BOČNÍ PRUŽNOST  

Pokud je kolo zatíženo boční silou YK, tak se střed vychýlí oproti svislé ose o hodnotu ∆y. 

Závislost YK(∆y) označujeme jako boční deformační charakteristiku pneumatiky, kterou lze 

vyjádřit vztahem [9]: 

𝑌𝐾 = 𝑐𝑦∆𝑦, (12) 

kde cy je boční tuhost pneumatiky, která závisí na konstrukci pneumatiky, ale také na huštění, 

které ji zvyšuje. 

Boční pružnost pneumatiky má na jízdní vlastnosti negativní vliv, jelikož způsobuje 

vybočování vozidla ze směru jízdy, a tím výrazně zhoršuje jeho směrovou stabilitu 

a ovladatelnost. [9] 
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4 KONSTRUKCE PNEUMATIKY 
 

Pneumatika se skládá z několika částí, které jsou vyrobeny z různých materiálů. Vlastnosti 

jednotlivých částí se v průběhu používání mění s ohledem na stáří, klimatické či provozní 

podmínky a důsledkem dalších vlivů. I když pneumatika prošla rozsáhlým vývojem, tak 

základní časti zůstávají nadále stejné. Skládá se z pláště, duše a ochranné vložky. Vzduch je 

přiváděn do pneumatiky ventilkem, který je spojený s duší. U bezdušových pneumatik je místo 

duše a ochranné vložky vnitřní gumová vrstva a ventilek je umístěn přímo v ráfku.  

4.1 PLÁŠŤ 

Části pláště mají důležitou roli při funkci pneumatiky jako celku, a proto se jim věnuje velká 

pozornost jak z hlediska jejich konstrukce, tak z hlediska skladby kaučukových směsí. 

Dokonalé vyvážení těchto faktorů umožňuje výběr konstrukce i složení kaučukových směsí tak, 

aby byly splněny požadavky na jízdní bezpečnost a životnost pneumatiky. [2] 

 

4.1.1 KOSTRA PLÁŠTĚ 

Kostra pláště je zodpovědná za většinu nejdůležitějších vlastností pneumatiky. Jedná se hlavně 

o jízdní vlastnosti a tvar. Je složena z vložek, které jsou tvořeny vlákny bavlněnými, plastovými 

(Nylon, Rayon), polyesterovými nebo ocelovými. Jako spojovací materiál jednotlivých vláken 

je použita pryž. Z hlediska vedení pásů vložek dělíme kostru pneumatik na diagonální 

a radiální. [6] 

Obr. 8 Konstrukce pláště [39] 
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DIAGONÁLNÍ KONSTRUKCE 

Pásy jsou vedeny od patky k patce ve střídavém směru a vzájemně se kříží pod úhlem 30 ° až 

40 °. Počet vrstev závisí na typu pneumatiky. Pásy jsou vrstveny stejně na bocích i na koruně 

pneumatiky. Diagonální uložení vrstev zvyšuje smykové napětí mezi vlákny v bočnici, a tím se 

zvětšuje i ztrátové teplo vzniklé třením. Dochází tak ke zhoršení kvality pneumatiky a zkrácení 

životnosti. [6] [5] 

S rostoucím zatížením jsou kraje běhounu tlačeny k vozovce a střed běhounu je naopak od 

vozovky oddalován, čímž se snižuje celková přilnavost. Působením bočních sil na nepružnou 

bočnici nesedí pneumatika na vozovce po celou dobu. Jeden okraj běhounu je zmáčknutý 

a druhý se vzdaluje od vozovky. Toto způsobuje směrovou nestabilitu. [5] 

Tato konstrukce se využívá především u jízdních kol, motocyklů a zemědělských strojů. 

RADIÁLNÍ KONSTRUKCE 

Pásy vedou od patky k patce kolmo na rovinu rotace kola. Počet vrstev závisí opět na typu 

pneumatiky. Bok pneumatiky je na rozdíl od diagonální pneumatiky tvořen pouze jednou 

textilní vrstvou a tenkou vrstvou pryže. Na koruně pneumatiky je umístěna vrstva ocelových 

nárazníků, které jsou přeloženy pod různými úhly. V bočnicích je mezi souběžnými vlákny 

malé smykové napětí, a proto je malé i ztrátové teplo. [5]  

I při nulovém zatížení se pneumatika dotýká vozovky skoro celou plochou. Pokud je 

pneumatika zatížena, zvětší se styčná plocha pouze podélně a šířka zůstane stejná. 

Nepravidelnosti vozovky tak nemají žádný vliv na šířku styčné plochy. Běhoun se dotýká 

vozovky celou plochou a zajišťuje tak ideální přilnavost. Díky pružnosti bočnic pneumatika 

dokáže udržovat směr jízdy i v případě příčných tlaků. [5]  

Tyto pneumatiky jsou používány hlavně u osobních a nákladních automobilů.  Ve srovnání 

s diagonálními pneumatikami mají v drtivé většině lepší parametry, a proto ovládají dnešní trh. 

Lépe zachycují boční síly, mají lepší přilnavost, menší opotřebení, jsou odolnější proti průrazu 

a mají menší valivý odpor. Na druhou stranu jsou dražší, citlivější na správné nahuštění 

a hlučnější při jízdě po nepravidelné vozovce. [6] 

 

Obr. 9 Porovnání stykové plochy 

diagonální a radiální pneumatiky [40] 
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SMÍŠENÁ KONSTRUKCE (BIAS-BELTED) 

Je to kombinace diagonální a radiální konstrukce. Kostra je obdobná jako kostra diagonálního 

pláště s vlákny, které se kříží pod úhlem zpravidla větším než 60 °. Navíc je na koruně 

pneumatiky umístěna vrstva ocelových nárazníků, které jsou uloženy střídavě pod různými 

úhly. Tento typ se v dnešní době používá minimálně, protože byl vystřídán vyspělejší radiální 

konstrukcí. [1]  

 

4.1.2 NÁRAZNÍK  

Nárazník je přechodová vrstva mezi kostrou pláště a běhounem. Zdokonaluje dynamické 

spojení mezi kostrou a běhounem a zlepšuje odolnost kostry vůči průrazu. Vrstvy nárazníku 

jsou vedeny tak, že se jednotlivé pásy vzájemně kříží a svírají v podélném směru s obvodovou 

kružnicí úhel 5 ° až 25 °. Radiální pneumatiky dnes mají výhradně ocelové kordy, které 

zabraňují nežádoucímu pohybu částí běhounu a stabilizují běhoun v obvodovém směru. [4]  

 

4.1.3 BĚHOUN  

Běhoun zajišťuje kontakt mezi pneumatikou a vozovkou, který musí být za jakýchkoliv 

podmínek co nejstabilnější. Chrání spodní část pneumatiky (hlavně kostru) před mechanickým 

Obr. 10 Typy konstrukcí pneumatiky [41] 

Obr. 11 Nárazník pneumatiky [39] 
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poškozením. Pro správné fungování pneumatiky je základním předpokladem účelně vytvořený 

dezén běhounu. Dezén tvoří systém drážek, které mají různou hloubku a uspořádání. Podle 

směru vedení je lze rozdělit na podélné a příčné drážky. Podélné drážky přenáší boční síly a 

mají vliv na směrovou stabilitu vozidla. Příčné drážky mají za úkol přenášet tažné síly na 

vozovku. Hloubka drážek ovlivňuje vznik potřebné adheze mezi pneumatikou a vozovkou. 

Pokud hloubka není dostatečná, může dojít k aquaplaningu, a to hlavně při vyšších rychlostech. 

Dezén má také vliv na hlučnost pneumatiky. [6] 

 

SYMETRICKÝ DEZÉN 

U tohoto typu je vnější a vnitřní strana dezénu symetrická. To znamená, že dezén je symetrický 

podle podélné osy pneumatiky. U pneumatik proto nezáleží na směru rotace a pozici na vozidle. 

Je to méně užívaný typ určený pro menší osobní automobily, na které jsou kladeny nižší nároky. 

[10]  

SMĚROVÝ DEZÉN 

Směrový dezén, také označovaný jako „šípový“, má určený směr rotace pneumatiky. Směr 

rotace je vždy vyznačen šipkou na bočnici a je nezbytný pro správný odvod vody a sněhu 

drážkami ze styčné plochy pneumatiky s vozovkou, čímž se snižuje riziko vzniku 

aquaplaningu.  Používá se hlavně u zimních pneumatik. [10] 

ASYMETRICKÝ DEZÉN 

Asymetrický dezén je kombinací symetrického a směrového dezénu. U tohoto typu je vnitřní 

a vnější část běhounu navržena s různými bloky a drážkováním. Vnější strana běhounu 

obsahuje robustnější bloky, které zajišťují lepší kontakt s vozovkou, a tím větší stabilitu 

a ovladatelnost na suché vozovce. Vnitřní strana vzorku běhounu obsahuje více drážek 

a menších bloků, které pomáhají odvádět vodu a zvyšují tak přilnavost na mokré vozovce. [10] 

Obr. 12 Běhoun pneumatiky [39] 
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DEZÉN LETNÍCH PNEUMATIK 

Díky směsi, ve které je použito méně přírodního kaučuku, je pneumatika tvrdší a dezén se tak 

přizpůsobí i vysokým teplotám a nezměkne. Tato směs je určena pro teploty nad 7 °C. Naopak 

při mírných teplotách měkne a dokonale přilne k mokré i suché vozovce. Značně se snižuje 

valivý odpor, a díky tomu klesá spotřeba paliva a roste kilometrový nájezd. Dezén má méně 

drážek a jednoduché členění bloků. Zlepšuje se tak ovladatelnost vozidla a zkracuje se brzdná 

dráha. Po celém běhounu se nacházejí široké kanálky a podpůrné drážky, které slouží pro odvod 

vody a snižuje se tak riziko vzniku aquaplaningu. Pro osobní automobily je zákonem daná 

minimální hloubka dezénu letní pneumatiky 1,6 mm. [11] 

DEZÉN ZIMNÍCH PNEUMATIK 

Vysoký obsah přírodního kaučuku umožňuje pružnost pneumatiky i při nízkých teplotách. 

Ideálně funguje při teplotách pod 7 °C. Čím je běhoun měkčí, tím se lépe přizpůsobí vozovce 

a zajišťuje tak dobrou ovladatelnost na sněhu a zmrzlé vozovce. Jednotlivé bloky běhounu mají 

stovky malých drážek, které odvádí vodu a tím zamezují vzniku aquaplaningu. Běhoun se do 

ledu a sněhu zaryje a nedovolí pneumatice proklouznout, tím se zvyšuje přilnavost a zkracuje 

brzdná dráha v zimních podmínkách. Výbornou trakci na sněhu a ledu zajišťuje hluboký dezén 

běhounu, který nabírá sníh a ukládá ho do širokých kanálků. Pro osobní automobily je zákonem 

daná minimální hloubka dezénu zimní pneumatiky 4 mm. [11] 

DEZÉN CELOROČNÍCH PNEUMATIK 

Tento dezén je kompromisem mezi letním a zimním. Je určen uživatelům, kteří nejezdí denně 

a za celý rok tak nenajedou mnoho kilometrů. Celoroční pneumatiky mají v létě horší vlastnosti 

než letní pneumatiky a v zimě horší vlastnosti než zimní pneumatiky. Speciální směs je schopna 

se přizpůsobit extrémním teplotním výkyvům. Dezén má menší počet lamel, tím se snižuje 

valivý odpor a klesá spotřeba paliva oproti zimním pneumatikám na suchu. [11] 

Obr. 13 Typy dezénů pneumatik [42] 
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4.1.4 BOČNICE  

Bočnice spojuje běhoun s patkami a chrání boční část kostry pláště před vnějším poškozením. 

Jako materiál se používá přírodní nebo syntetická pryž. Syntetická pryž má větší hysterezi 

a pneumatika tak lépe drží na vozovce. Aby bočnice lépe odolávala vnějším vlivům, jako jsou 

hlavně sluneční paprsky a stárnutí, tak se přidávají do směsi antioxidanty a antiozonanty. [6] 

[4]    

 

4.1.5 PATKA   

Patka je vyztužená spodní část pláště, která zajišťuje usazení pneumatiky do ráfku kola. Patka 

dokonale přilne k ráfku díky tlaku vzduchu v pneumatice a patnímu lanu. Hlavním úkolem 

patky je přenášet síly mezi ráfkem a pneumatikou. U bezdušových pneumatik navíc zabraňuje 

úniku vzduchu z pneumatiky. [6]    

Obr. 14 Typy dezénů podle ročního období [11] 

Obr. 15 Bočnice pneumatiky [39] 
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4.1.6 PATNÍ LANO 

Patní lano tvoří jádro patky pláště a zvyšuje tak pevnost spojení mezi pneumatikou a ráfkem. 

Lano se vyrábí z ocelových drátů, které jsou poměděné nebo obalené mosazí, aby se lépe spojily 

s pryží. U pneumatik pro osobní automobily se používá jedno lano a pro nákladní automobily 

se používají dvě lana pro lepší zpevnění. [4]  

 

4.2 DUŠE A VNITŘNÍ GUMOVÁ VRSTVA 

Aby pneumatika držela tvar a splňovala své funkce, tak je naplněna vzduchem pod určitým 

tlakem. K udržení stálého tlaku v pneumatice se používá duše nebo především vnitřní 

vzduchotěsná gumová vrstva.  

Obr. 16 Patka pneumatiky [39] 

Obr. 17 Patní lano pneumatiky [39] 
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4.2.1 DUŠE 

Duše je umístěna mezi ráfkem a pneumatikou a její hlavní funkcí je udržovat vzduch 

o potřebném tlaku. Je vybavena ventilem, díky kterému se do duše vhání a vypouští vzduch. 

Duše musí být pevná, neprodyšná, pružná a mít dlouhou životnost. Pevnost duše je zaručena 

použitím kvalitních kaučukových směsí při výrobě, především butylkaučuku s vynikající 

neprodyšností. Společně s duší se u bezdušových pneumatik používá také ochranná vložka. 

Vložka zamezuje styku duše s ráfkem, který by mohl duši poškodit. [12] 

Dušové pneumatiky jsou označovány na bočnici nápisem TUBE TYPE. Duše může být použita 

pouze pro určitý rozměr pláště, který je na duši vyznačen. V dnešní době se dušové pneumatiky 

používají hlavně u zemědělských vozidel, terénních motocyklů a jízdních kol.  

4.2.2 VNITŘNÍ GUMOVÁ VRSTVA 

Vzduchotěsná vrstva pryže, která je navulkanizována na vnitřní straně pláště a okolo patek, 

vystřídala dnes u většiny pneumatik duši. Patka pláště má proto menší průměr než stejná 

pneumatika s duší, aby došlo k dokonalému utěsnění mezi pneumatikou a ráfkem kola. 

Případně mohou být na dosedací plochy patky přidány obvodové drážky, které plní funkci 

těsnění. [13]  

Bezdušová pneumatika má menší valivý odpor oproti pneumatice s duší, a tím se mírně snižuje 

spotřeba paliva. Další výhodou je, že při propíchnutí pneumatiky vzduch utíká pomaleji. Řidič 

tak není vystaven nebezpečné situaci z hlediska ovladatelnosti vozidla a plášť pneumatiky 

zůstane nepoškozen. Dále zde nedochází k nežádoucímu tření mezi pláštěm a duší, které 

způsobuje zahřívaní pneumatik. V neposlední řadě mají bezdušové pneumatiky menší hmotnost 

a jsou méně náročné na údržbu a montáž. Díky těmto výhodám se dnes bezdušová konstrukce 

využívá u drtivé většiny pneumatik. [13] 

Pneumatiky jsou na bočnici označeny nápisem TUBELESS a musí pro ně být použit ráfek, 

který disponuje bezpečnostním převýšením a je v něm přímo umístěn ventilek. Důležitý je 

technický stav ráfku, aby nedošlo k poškození pneumatiky a následnému úniku vzduchu. 

  

Obr. 18 Porovnání bezdušové a dušové konstrukce [43] 
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4.3 MATERIÁLY PNEUMATIKY 

Pneumatika je produkt, který se vyrábí z několika druhů materiálů. Každý z těchto materiálů 

dodává pneumatice určitou vlastnost, která je důležitá pro její správnou funkčnost. Různé části 

pneumatiky mají svojí funkci, a to ovlivňuje právě materiál, z kterého je tato část vyrobena. 

Hlavní suroviny pro výrobu pneumatik [4]: 

• kaučuky   

• příměsi do kaučukové směsi 

• kordy vyrobené z chemických nebo přírodních vláken 

• kordy vyrobené z ocelových vláken 

• ocelový drát na patní lano   

Kaučuk je stěžejní surovina, která tvoří základ kaučukové směsi. Existuje přírodní a syntetický 

kaučuk. Každý má své specifické vlastnosti, které při výrobě využíváme. Přírodní kaučuk se 

používá pro svoji vynikající odrazovou pružnost a hysterezi. Syntetický kaučuk je zase odolný 

proti působení nepolárních rozpouštědel, jako je například olej a benzín, a je stálý vůči 

teplotním výkyvům. [4]  

Proto je poměr přírodního a syntetického kaučuku přizpůsoben funkci a typu pneumatiky [13]: 

• osobní vozidla – 55% syntetický kaučuk, 45% přírodní kaučuk 

• lehké nákladní vozy – 50% syntetický kaučuk, 50% přírodní kaučuk 

• závodní vozidla – 65% syntetický kaučuk, 35% přírodní kaučuk 

• vozidla pro stavebnictví a nezpevněný terén – 20% syntetický kaučuk, 80% přírodní 

kaučuk 

Mimo kaučuk je další důležitou složkou směsi silika. Je to náplň na bázi oxidu křemičitého, 

která se používá místo sazí. Výhodou oproti sazím je, že snižuje ve směsi vnitřní tření, a tím se 

snižuje i valivý odpor pneumatiky. Využití našla především u zimních pneumatik, protože 

směsi s vysokým obsahem siliky tvrdnou až při nízkých teplotách, a tím si zimní pneumatika 

udržuje požadované vlastnosti. [13]  

Nejdůležitější vlastností kaučuku je, že vulkanizací se z něj stává pryž. Aby měla pryž co 

nejlepší vlastnosti, jako pevnost v tahu, strukturní pevnost, odolnost proti stárnutí, kyslíku 

a ozónu, tak se do kaučukové směsi přidávají v přesných dávkách vulkanizační činidla, 

aktivátory, plnidla, ztužovadla, změkčovadla, antioxidanty a antiozonanty. Tyto přísady mají 

také podstatný vliv na dynamické vlastnosti pneumatiky. [4] 

Samotná vulkanizace je chemická reakce kaučuku se sírou, kdy se z plastické kaučukové směsi 

stává elastická pryž. K vulkanizaci dochází až na konci výrobního procesu pneumatiky při 

lisování ve speciální formě. Za použití urychlovačů dnes trvá vulkanizace pneumatik osobních 

automobilů kolem jedenácti minut a u nákladních automobilů kolem čtyřiceti pěti minut. [4] 
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5 ZNAČENÍ PNEUMATIK 
 

V dnešní době je na trhu několik firem, které vyrábí různé typy pneumatik. Proto je nezbytné, 

aby každá pneumatika nesla označení pro lehčí orientaci. Značka je vylisována do bočnice 

a skládá se z číslic, písmen a může být doplněna slovním popisem. Základní označení je pro 

všechny pneumatiky stejné. 

5.1 ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ 

5.1.1 ROZMĚR 

Rozměr udává velikost průměru ráfku a šířku pneumatiky. Šířka pneumatiky je udávána 

v milimetrech a průměr ráfku v anglických palcích. 

5.1.2 PROFILOVÉ ČÍSLO 

Poměr výšky profilu pláště ku jeho šířce v procentech vyjadřuje profilové číslo. Používá se také 

označení série. Vzhledem ke stále vyšším rychlostem se používají pneumatiky s nižším 

profilovým číslem, které zajišťují lepší stabilitu vozidla. 

5.1.3 INDEX NOSNOSTI (LI – LOAD INDEX) 

Je to číslo udávající maximální únosnost pneumatiky při maximální rychlosti, která je určena 

rychlostní kategorií za daných podmínek. Jedná se tedy o nosnost na jedno kolo. Značí se dvěma 

nebo třemi číslicemi.  

Tab. 3 Nosností kategorie pneumatik [14] 

LI 
Maximální 

nosnost 

[kg] 

LI 
Maximální 

nosnost 

[kg] 

LI 
Maximální 

nosnost 

[kg] 

LI 
Maximální 

nosnost 

[kg] 

LI 
Maximální 

nosnost 

[kg] 

50 190 65 290 80 450 95 690 110 1060 

51 195 66 300 81 462 96 710 111 1090 

52 200 67 307 82 475 97 730 112 1120 

53 206 68 315 83 487 98 750 113 1150 

54 212 69 325 84 500 99 775 114 1180 

55 218 70 335 85 515 100 800 115 1215 

56 224 71 345 86 530 101 825 116 1250 

57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285 

58 236 73 365 88 560 103 875 118 1320 

59 243 74 375 89 580 104 900 119 1360 

60 250 75 387 90 600 105 925 120 1400 

61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450 

62 265 77 412 92 630 107 975 122 1500 

63 272 78 425 93 650 108 1000 123 1550 

64 280 79 437 94 670 109 1030 124 1600 
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5.1.4 INDEX RYCHLOSTI (SI – SPEED INDEX) 

Jde o maximální rychlost, při které je pneumatika schopna nést zátěž stanovenou indexem 

nosnosti za daných podmínek. Značí se velkými písmeny, která jsou případně doplněna o čísla. 

Tab. 4 Rychlostní kategorie pneumatik [14] 

SI 
Maximální 

rychlost 

[km/h] 

SI 
Maximální 

rychlost 

[km/h] 

SI 
Maximální 

rychlost 

[km/h] 

SI 
Maximální 

rychlost 

[km/h] 

SI 
Maximální 

rychlost 

[km/h] 

A1 5 A7 35 F 80 N 140 U 200 

A2 10 A8 40 G 90 P 150 H 210 

A3 15 B 50 J 100 Q 160 V 240 

A4 20 C 60 K 110 R 170 W 270 

A5 25 D 65 L 120 S 180 Y 300 

A6 30 E 70 M 130 T 190 ZR >300 

 

5.1.5 DODATEČNÉ ZNAČENÍ 

RADIAL   pneumatika má radiální konstrukci 

STEEL   nárazník je z ocelového kordu 

ALL STEEL   nárazník i kostra jsou z ocelového kordu 

TUBE TYPE (TT)  pneumatika s duší 

TUBELESS (TL)  bezdušová pneumatika 

REGROOVABLE   u pneumatiky je možné dodatečně prořezat dezén 

M + S    pneumatika je vhodná pro zimní použití (bláto + sníh) 

XL    zvýšená nosnost 

RF    zesílené provedení  

5.1.6 PŘÍKLADY ZNAČENÍ 

RADIÁLNÍ PNEUMATIKA    DIAGONÁLNÍ PNEUMATIKA 

245/45 R18 100 Y     205/60 – 15 83 V  

245 šířka pneumatiky v milimetrech  205 šířka pneumatiky v milimetrech 

45 profilové číslo     60 profilové číslo 

R jedná se o radiální pneumatiku  – jedná se o diagonální pneumatiku 

18 průměr ráfku v palcích   15 průměr ráfku v palcích 

100 index nosnosti (LI)    83 index nosnosti (LI) 

Y index rychlosti (SI)    V index rychlosti (SI)  
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5.1.7 DOT 

Jedná se o označení, ze kterého lze vyčíst informace o výrobě pneumatiky. Přičemž 

nejdůležitější údaj je poslední čtyřmístné číslo určující datum výroby. První dvojčíslí označuje 

týden, ve kterém byla pneumatika vyrobena a druhé dvojčíslí označuje rok výroby. Například 

jak můžeme vidět na Obr. 19, tak pneumatika byla vyrobena ve 26. týdnu roku 2018.  

 

5.1.8 INDIKÁTOR OPOTŘEBENÍ TWI  

Jedná se o zkratku z anglických slov Tread Wear Indicator, což v překladu znamená indikátor 

opotřebení běhounu. Jde o rychlý způsob, jak zjistit okamžité opotřebení běhounu. V drážkách 

dezénu se nachází špalíky o různé výšce podle toho, o jakou pneumatiku se jedná. U letních 

pneumatik je to 1,6 mm a u zimních 4 mm. Pokud bude dezén ve stejné výšce s těmito špalíky, 

tak je pneumatika opotřebovaná a co nejdříve se musí vyměnit. Místo, kde se špalíky po obvodu 

pneumatiky nachází, je vyznačeno na rameni pláště trojúhelníkem. [6] 

 

Obr. 19 Označení DOT [44] 

Obr. 20 Umístění TWI na pneumatice [45] 
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5.2 ENERGETICKÉ ŠTÍTKY NA PNEUMATIKÁCH 

Od listopadu 2012 musí být pneumatiky pro automobily v Evropě povinně vybaveny 

standartním štítkem. Tyto štítky nesou informace o ekologických a bezpečnostních parametrech 

pneumatik. Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost silničního provozu a snížit znečišťování 

životního prostředí. Štítky jsou povinné pro pneumatiky osobních, dodávkových a nákladních 

vozidel. Na štítcích je hodnocení od nejlepší zelené kategorie "A" až po nejhorší červenou 

kategorii "G" u osobních automobilů a "F" u nákladních automobilů. Hodnotí se spotřeba 

paliva, přilnavost na mokrém povrchu a hlučnost pneumatiky. [15] 

5.2.1 SPOTŘEBA PALIVA 

Spotřeba paliva úzce souvisí s valivým odporem pneumatiky. Čím menší je valivý odpor, tím 

je nižší spotřeba paliva, a tím vzniká méně emisí oxidu uhličitého. Rozdíl mezi každou kategorií 

je spotřeba o 0,1 až 0,15 litru paliva na 100 km. U vozidla s průměrnou spotřebou paliva tak 

dělá rozdíl mezi třídou A a G asi 0,66 litru na 100 km. [15] 

5.2.2 PŘILNAVOST NA MOKRÉM POVRCHU 

Přilnavost pneumatiky za mokra je jednou ze stěžejních vlastností z pohledu bezpečnosti. Je 

možno ji vyjádřit v délce brzdné dráhy. Rozdíl mezi jednotlivými třídami je délka brzdné dráhy 

od jedné do dvou délek vozidla (3 až 6 metrů) při brzdění z rychlosti 80 km/h. Rozdíl mezi 

kategorií A a F tak dělá více než 18 metrů. [15] 

5.2.3 HLUČNOST PNEUMATIKY 

Hlučnost je vnější hluk pneumatiky měřený v decibelech. Čím více je zvukových vln na štítku 

černých, tím je pneumatiky hlučnější. Škála se pohybuje v rozmezí 67 až 76 decibelů. [15] 

 

Obr. 21 Energetický štítek [46]  
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6 ROZDĚLENÍ PNEUMATIK 
 

6.1 PNEUMATIKY PRO JÍZDNÍ KOLA 

Styčná plocha pneumatiky jízdního kola s vozovkou se pohybuje v jednotkách cm2. I přes to, 

že tato plocha je v porovnání s ostatními vozidly nejmenší, musí pneumatiky splňovat všechny 

požadavky pro bezpečnou a pohodlnou jízdu.  

6.1.1 KONSTRUKCE  

Plášť pneumatiky je tvořen textilní kostrou, která se skládá obvykle z nylonu. Vlákna jsou 

naskládána ve vrstvách, aby se mohla mírně pohybovat a snížilo se tak opotřebení a valivý 

odpor. Vlákna jsou orientována diagonálně. Mezi běhounem a kostrou může být u některých 

typů pneumatik přidána protiprůrazová vložka o různé výšce. 

PLÁŠŤ S DUŠÍ 

Pneumatiky s duší jsou nejpoužívanější konstrukcí. Patka pláště umožňuje dosednutí pláště do 

ráfku kola. Existují dva typy patek. Více používaná je drátěná patka, kde drát stahuje plášť 

a zabraňuje tak vysunutí pláště z ráfku. Pláště se skládací patkou fungují na stejném principu, 

akorát místo drátu jsou použita kevlarová vlákna. Tento plášť je lehčí, dá se složit, ale je dražší 

na výrobu. [16] 

BEZDUŠOVÝ PLÁŠŤ  

Bezdušová konstrukce vyžaduje speciálně upravený ráfek i plášť. Hlavní výhody jsou absence 

tření mezi duší a pláštěm, snížení valivého odporu a možnost huštění na nižší tlak, což snižuje 

pravděpodobnost průrazu. Pláště jsou vybaveny speciální tekutinou, která při defektu utěsní 

díru v plášti. [16] 

GALUSKA 

Galuska má duši všitou přímo do pláště, který je přilepený k ráfku. Ze všech konstrukcí má 

nejnižší hmotnost a valivý odpor. Díky tomu, že je plášť přilepený k ráfku, tak v případě defektu 

je zajištěna stabilita a nouzové dojetí. Nevýhodou je, že oprava je možná pouze při malých 

defektech. Při větším defektu je nutno vyměnit celý plášť. [16] 

 

Obr. 22 Konstrukce galusky [47] 
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DEZÉNY PNEUMATIK 

Silniční pneumatiky mají hladký dezén, případně jemné drážkování, které zajišťuje odvod 

vody ze styčné plochy s vozovkou. Drážky mají většinou tvar písmene V a jsou po celém 

obvodu pneumatiky. Tyto pneumatiky mají nízký valivý odpor a dosahují tak vysokých 

rychlostí. [17]   

Terénní pneumatiky mají různý dezén. Pro kombinaci zpevněných a nezpevněných vozovek 

se využívá dezén s výstupky po hranách zajišťující stabilitu v zatáčkách. Na nezpevněné 

vozovky je vhodný hrubší dezén s vyššími výstupky, které zajišťují lepší trakci. Dezén 

s výstupky uspořádanými dále od sebe je určen na blátivé a podmáčené terény, aby mohl být 

zajištěn samočistící efekt. [17] 

6.2 PNEUMATIKY PRO MOTOCYKLY  

Motocyklové pneumatiky zajišťují bezpečnou a plynulou jízdu na jakémkoliv povrchu. Během 

jízdy jsou velmi namáhány a musí odolávat působení různých sil. Z tohoto hlediska musí 

pneumatiky splňovat přísná kritéria: 

• nést tíhu motocyklu, posádky i zavazadel 

• napomáhat pružící soustavě motocyklu 

• přenášet hnací síly od motoru a brzdné síly z kol na vozovku 

• zajišťovat stabilitu při přímé jízdě, ale především v zatáčkách 

Zadní pneumatiky jsou širší oproti předním. Hlavní důvod je ten, že zadní pneumatika přenáší 

hnací síly od motoru. Čím je pneumatika širší a více zatížena, tím lépe přenáší síly a snižuje se 

pravděpodobnost prokluzu, kvůli kterému se pneumatika rychleji opotřebovává. Naopak 

k opotřebení přední pneumatiky dochází především při brzdění, kdy se těžiště motocyklu 

posouvá dopředu, a proto nemusí být přední pneumatiky tak široké jako zadní. Dezén předních 

pneumatik má za funkci přenášet brzdné síly a zajišťovat bezpečné vedení kola. [18] 

6.2.1 KONSTRUKCE 

Pneumatiky motocyklů jsou konstruovány na stejném principu jako automobilové. Liší se 

průměrem a šířkou ráfku. Pneumatika se musí přizpůsobit většímu průměru ráfku, ale šířka je 

znatelně užší oproti ráfkům osobních automobilů. Plášť se nejčastěji skládá z čtyřvrstvé 

kordové nosné kostry s vrstvou pryže, na kterou se následně navulkanizuje běhoun. Bočnice 

zajišťují stabilitu a tvar pneumatiky, proto musí mít požadovanou pevnost a pružnost. [19] 

DIAGONÁLNÍ KONSTRUKCE 

Diagonální pneumatiky se používají především u terénních motocyklů, díky naskládaným 

kordovým vrstvám do kříže, které odolávají tvrdým nárazům. Není vhodné je používat při 

vysokých rychlostech, protože se pneumatika příliš zahřívá a nafukuje v důsledku odstředivých 

sil. Proto se diagonální pneumatiky nepoužívají pro sportovní a cestovní motocykly. [20] 

RADIÁLNÍ KONSTRUKCE 

Největší využití má radiální pneumatika u sportovně cestovních, sportovních a cestovních 

motocyklů. Díky radiálnímu uspořádání vláken se pneumatiky tolik nezahřívají a nemění tak 

tvar při vysokých rychlostech. Pneumatika je lehčí a obsahuje méně neodpružené hmoty, čehož 

se využívá hlavně u sportovních motocyklů. Nevýhodou je, že pneumatika hůře odolává 

nárazům. [20]  
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SEMIRADIÁLNÍ KONSTRUKCE 

Jde o diagonální pneumatiku s nárazníkem, která kombinuje výhody radiální a diagonální 

pneumatiky. Své využití našla tato konstrukce hlavně u cestovních endur, kde je zapotřebí 

skloubit vysokou rychlost a odolnost proti nárazům. [20]  

DUŠOVÉ A BEZDUŠOVÉ PNEUMATIKY 

Dušové pneumatiky s diagonální konstrukcí se používají u terénních motocyklů, díky jejich 

výborné pružnosti a odolnosti proti nárazu. [20] 

Bezdušové pneumatiky jsou lehčí a odolnější vůči zahřívání. Využívají se u silničních 

a závodních motocyklů. [20]   

DEZÉNY PNEUMATIK 

Terénní pneumatiky mají složený dezén z vysokých špalíků, mezi kterými jsou velké mezery, 

ze kterých lépe vypadává bláto. Samotný dezén je pak přizpůsoben terénu. Hrubší dezén má 

lepší vlastnosti při přímé jízdě v hlubokém blátě, ale na druhou stranu není vhodný pro jízdu 

v rychlých zatáčkách. [21] 

Silniční pneumatiky mají na přední pneumatice jemnější dezén, který je tvořen příčnými 

a podélnými drážkami a jednou nebo více podélnými drážkami po celém obvodu. Dezén na 

zadní pneumatice je silnější a skládá se z větších bloků plného materiálu, které jsou odděleny 

širšími drážkami. Podle dezénu na zadní pneumatice lze odlišit ryze silniční motocykly od 

sportovně silničních. [22]  

Závodní pneumatiky nemají skoro žádný dezén a jsou zcela hladké. Absence dezénu 

kompenzuje složení pláště pneumatiky, který je vyroben z tvrdšího a silnějšího materiálu. 

Pneumatika tak odolává většímu tepelnému i mechanickému namáhání. [22]  

 

Obr. 23 Porovnání dezénů motocyklových pneumatik [48] 

A – terénní; B, C – silniční; D – závodní  



BRNO 2020 

 

 

 

38 
 

ROZDĚLENÍ PNEUMATIK 

6.3 PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY 

Se stále výkonnějšími osobními automobily se těmto rychlostem musí přizpůsobovat především 

jejich pneumatiky. Musí udržovat směrovou stabilitu a zajišťovat komfortní a bezpečnou jízdu 

i při vyšších rychlostech.   

6.3.1 KONSTRUKCE 

Pneumatiky osobních automobilů jsou dnes výhradně radiální a bezdušové konstrukce 

s ocelovým nárazníkem v kostře. Jsou konstruovány s ohledem na jejich rychlost. Jedním 

z faktorů, který má vliv na rychlost je profilové číslo. Čím je profilové číslo nižší, tím vyšších 

rychlostí pneumatiky dosahují a jsou stabilnější. Podle tvaru průřezu pneumatikou dělíme 

pneumatiky na: 

PNEUMATIKY S PLNÝM PROFILEM 

Tento typ pneumatik se používal dříve, kdy vozovky nedosahovaly takových kvalit jako dnes. 

Poměr šířky k výšce pneumatiky se blíží téměř k 1. Díky vysokým bočnicím pneumatika lépe 

tlumí vibrace a nerovnosti vozovky, ale naopak se snižuje směrová stabilita a boční vedení. 

Proto jsou tyto pneumatiky vhodné pouze pro nízké rychlosti. [8] 

NÍZKOPROFILOVÉ PNEUMATIKY 

V dnešní době je to nejpoužívanější typ pneumatik u osobních automobilů. Obecně pro 

nízkoprofilové pneumatiky je poměr výšky k šířce okolo 40-50 %. Velká styčná plocha a tuhé 

bočnice zajišťují lepší stabilitu vozidla a přenos hnacích i brzdných sil. Nevýhodou je horší 

odolnost vůči poškození a odpružení vozidla. [8] 

ULTRAVÝKONNÉ PNEUMATIKY 

Dříve byly tyto pneumatiky určeny pouze pro vysoce výkonné automobily, ale dnes už se 

vyskytují i u běžně používaných sportovních vozů. Jde o pneumatiky pro 17 až 22ti palcová 

kola s velmi nízkým profilovým číslem, které dosahují rychlostí až 300 km/h. [8] 

 

Obr. 24 Různá profilová čísla pneumatik [49] 
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6.4 PNEUMATIKY PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA  

Zatížení pneumatiky pro nákladní vozidla na cm2 styčné plochy je několikanásobně větší než 

u osobních automobilů. Obecně je styčná plocha pneumatiky s vozovkou u nákladních vozidel 

300 až 400 cm2, ale záleží na typu pneumatiky. Z tohoto důvodu je konstrukce zaměřená 

především na zatížení pneumatiky. Požadavky na pneumatiky jsou [8]: 

• přenášet síly při akceleraci a brzdění 

• vést řízení vozidla 

• odolávat hmotnostním a teplotním zatížením 

• zvýšená odolnost vůči opotřebení 

6.4.1 KONSTRUKCE 

Pneumatiky nákladních vozidel jsou huštěny minimálně od 450 kPa výše (osobní automobily 

150-300 kPa), a proto těmto tlakům musí být uzpůsobena vlastní konstrukce a pevnost 

použitých materiálů. Pro kostru se jako základní komponenty používá ocelový kord 

a pogumovaná nosná kordová vložka, která je naskládána ve více vrstvách. U radiálních 

pneumatik se používají pro kostru i nárazníky pogumované ocelové kordy. Tyto pneumatiky 

jsou označovány ALL STEEL. Pokud je nosná kordová vložka vyrobena pouze 

z pogumovaných textilních kordů, tak tuto konstrukci nazýváme STEEL. Každá tato 

konstrukce má jiné vlastnosti během jízdy, a proto je zakázána kombinace na jedné nápravě 

a mnohdy i na celém vozidle. [8]  

Bočnice jsou vyztuženy polyamidovými pásy, které ochraňují kostru pneumatiky před vlhkostí 

v případě porušení vrchní vrstvy bočnice. Běhoun je tvořen směsí s vysokou odolností proti 

opotřebení, protože rychlost opotřebení běhounu ovlivňuje valivý odpor, a tím i spotřebu paliva. 

Dezény u pneumatik pro nákladní vozidla jsou rozděleny do několika skupin podle provozních 

podmínek [8]:  

• silniční, terénní nebo kombinovaný dezén 

• silniční dezén pro dálniční, regionální nebo městský provoz 

• letní nebo zimní dezén 

• dezén pro řídící, hnací nebo vlečné nápravy 

ZÁBĚROVÝ DEZÉN 

Pro hnací nápravy vozidel se používá záběrový dezén, který je členěný do více bloků. Je tak 

schopen lépe přenášet silové účinky na vozovku při akceleraci a brzdění. [8]  

VODÍCÍ DEZÉN 

Vodící dezén se používá u řídících náprav, které nejsou poháněné. Vyznačuje se velkými 

obvodovými drážkami, které mají za úkol zajišťovat stabilitu vozidla a přenášet řídicí síly. [8] 

VLEČNÝ DEZÉN 

Vlečný dezén se používá například u vleček, kde je vedle sebe umístěno několik obvodových 

drážek. Pneumatika je nejvíce namáhána při otáčení, kdy dochází k bočnímu smýkání, které 

snižuje životnost pláště. Proto je pneumatika vyztužena plným souvislým pásem na okraji 

dezénu v oblasti ramene. [8]  
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6.5 PNEUMATIKY PRO MĚSTSKÉ AUTOBUSY  

Jelikož konstrukce pneumatik dálkových autobusů je téměř totožná s konstrukcí u nákladních 

vozidel (viz podkapitola 6.4 Pneumatiky pro nákladní vozidla), tak je v této podkapitole stručně 

popsána konstrukce pouze městských autobusů.  

Městské prostředí představuje pro pneumatiky autobusů různá omezení a překážky, například 

obrubníky, úzké ulice, zatáčení na krátké dráze, popojíždění nebo hustota provozu. Proto jsou 

v tomto ohledu na pneumatiky kladeny požadavky na bezpečnost a spolehlivost. 

Lepší stabilitu při zatáčení zajišťuje širší běhoun. Odolnost pneumatiky je dána vyšší hustotou 

kordů v kostře pláště a větší tloušťkou bočnice. Díky hustěji uspořádaným drážkám v dezénu 

mají pneumatiky lepší přilnavost na mokré vozovce.    

6.6 PNEUMATIKY PRO ZEMĚDĚLSKÁ VOZIDLA 

Na rozdíl od silničních vozidel se zemědělské stroje pohybují především po nezpevněných 

vozovkách, polích a loukách. Proto jsou na jejich pneumatiky kladeny odlišné požadavky, jako 

především [23]: 

• přenos podstatně větších sil a momentů oproti silničním vozidlům 

• co nejlepší trakční vlastnosti na odlišných terénech 

• dobrá samočistící schopnost  

• co nejmenší vliv na zhutnění půdy  

U zemědělských vozidel není důležité pouze zvolit správný typ pneumatiky, ale také 

odpovídající tlak, který má vliv na jízdní vlastnosti a ochranu půdy. Nízkotlaké pneumatiky, 

které jsou vyrobeny ze speciální směsi materiálu, umožňují nahustit pneumatiky na nižší tlak 

vzduchu, přičemž se dosáhne větší styčné plochy s půdou. Díky tomu se lépe rozloží tlak 

v půdním horizontu a sníží se prokluz hnaných kol. [24] 

Obr. 25 Dezény pneumatik nákladních vozidel [50] 
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6.6.1 KONSTRUKCE 

Zemědělské pneumatiky se podle konstrukce dělí na diagonální a radiální. Diagonální 

pneumatiky jsou schopny díky tuhým bočnicím přenášet velká zatížení a zaručovat odolnost 

proti poškození. Velkou nevýhodou těchto pneumatik je, že zhutňují půdu. Kvůli nižší citlivosti 

pneumatiky dochází k horšímu kopírování terénu, což zvyšuje náchylnost k prokluzu a přenosu 

menších tažných sil. Diagonální pneumatiky hůře tlumí vibrace na zpevněných vozovkách. [23]  

Díky pružnější konstrukci se radiální pneumatiky lépe přizpůsobují vozovce, lépe tlumí vibrace 

a zvětšují styčnou plochu mezi pneumatikou a vozovkou. Čím je větší styčná plocha, tím působí 

menší tlak na vozovku a dochází tak k nižšímu zhutňování půdy. Zlepšuje se přenos tažných sil 

a snižuje se riziko prokluzu. Pružná konstrukce umožňuje snížit tlak bez nebezpečí poškození 

pneumatiky. Nevýhodou je nízká odolnost proti mechanickému poškození. [23] 

 

Dále jsou zemědělské pneumatiky dušové nebo bezdušové konstrukce. V dnešní době je 

upřednostňována bezdušová konstrukce, kvůli značným výhodám. Bezdušové pneumatiky jsou 

odolnější proti rychlé ztrátě tlaku při menším defektu a jsou snazší na montáž. [23] 

DEZÉNY PNEUMATIK 

Pro zadní hnací nápravy se používá dezén s vysokými výstupky, které mají mezi sebou velké 

mezery a jsou vzhledem k ose pneumatiky skloněny pod úhlem 45 ° ve směru jízdy. Je tak 

zajištěn lepší přenos hnacích sil s menším rizikem prokluzu. [23] 

Přední řídící nápravy bez náhonu zajišťují změnu směru vozidla na všech různých terénech. 

Dezén se tak skládá z vnitřních drážek, které jsou po celém obvodu kola. Výstupky jsou menší 

Obr. 26 Prokluzová charakteristika radiální a diagonální pneumatiky [51] 
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než u zadních pneumatik. Pokud je přední náprava také s náhonem, tak dezén na přední 

pneumatice je shodný se zadní pneumatikou. [23] 

 

U vozidel, které se pohybují především po travnatých porostech, je použit nízký a široký dezén, 

který je šetrnější k travnímu porostu. Naopak u vozidel určených pro provoz na zpevněných 

vozovkách, jako jsou třeba silnice, má pneumatika nižší dezén, který je uspořádán do tvaru 

stříšek. Je tak zaručena lepší přilnavost a nižší valivý odpor. [23] 

6.7 PNEUMATIKY PRO ZÁVODNÍ VOZIDLA 

Jedná se o speciální skupinu pneumatik, které se nemohou používat při běžném silničním 

provozu, ale pouze na speciálních tratích k tomu určených. Tyto pneumatiky jsou určeny hlavně 

pro motoristický sport, proto je jejich konstrukce upravena pro vysoké rychlosti a maximální 

přilnavost k vozovce. Zvýšenou přilnavost zajišťuje speciální složení směsi běhounu, které má 

různé tvrdosti. Tvrdost směsi je volena podle aktuální teploty povrchu vozovky. [13]  

Výroba a vývoj těchto pneumatik je na vysoké úrovni s využitím nejmodernějších technologií. 

Díky tomu jsou pneumatiky používány na světových šampionátech Formule 1 nebo 

automobilové rally. Důležitým krokem je snaha aplikovat tyto technologie na konstrukci 

pneumatik pro klasická silniční vozidla. [13] 

6.7.1 SILNIČNÍ ZÁVODNÍ VOZIDLA 

Silniční závodní vozidla využívají široké pneumatiky s čistě hladkým dezénem, které se 

označují slicky. Tyto pneumatiky však lze použít pouze na suché vozovce. Pneumatiky určené 

na mokrou vozovku mají jemný dezén s drážkami, které zajišťují odvod vody. Kompromisem 

jsou pneumatiky určené pro usychající vozovku označované jako intermediate. Pneumatiky se 

také liší různou tvrdostí běhounu. Nejměkčí směs je použita pro pneumatiky určené na mokré 

vozovky, aby byla zajištěna co nejvyšší přilnavost. Při použití na suché vozovce však ztrácí 

svoje adhezní vlastnosti a dochází k rychlému opotřebení. [13] 

Obr. 27 Porovnání přední traktorové pneumatiky 

bez náhonu a zadní s náhonem [52] 
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Na Obr. 28 můžeme vidět pneumatiky pro Formule 1. Modré pneumatiky s hlubokými 

drážkami se používají za silného deště, kdy na vozovce stojí voda. Zelené s mělkými drážkami 

jsou určeny pro mokrou, usychající vozovku. Dále jsou to slicky určené na suchou vozovku, 

kde červené jsou nejměkčí a oranžové nejtvrdší. 

 

6.7.2 TERÉNNÍ ZÁVODNÍ VOZIDLA 

Terénní závodní pneumatiky jsou určeny pro rychlou jízdu po nezpevněných vozovkách 

a využívají se především při rally a off-road závodech. Musí ale také zvládat jízdu na suché či 

mokré zpevněné vozovce. Pneumatiky splňují přísné požadavky, jako je obrovská mechanická 

pevnost a odolnost proti proražení. Běhoun je vyroben ze směsi, která je vysoce otěruvzdorná 

a přitom poskytuje i požadovanou přilnavost. Dezén je tvořen širokými a hlubokými drážkami, 

které zajišťují záběr kol i na nezpevněné vozovce. [13] 

 

 

Obr. 28 Pneumatiky pro Formule 1 [53] 

Obr. 29 Pneumatika používaná na Rallye Dakar [54] 
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7 ALTERNATIVNÍ KONSTRUKCE A BUDOUCÍ VÝVOJ 
 

7.1 SYSTÉM KONTROLY TLAKU TPMS 

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) je elektronický systém, který monitoruje tlak 

v pneumatikách vozidla. Od roku 2014 je tento systém povinnou výbavou všech nových vozidel 

v Evropské unii. Hlavním úkolem je v reálném čase upozornit řidiče na pokles tlaku 

v pneumatice. Díky tomu je zajištěna vyšší bezpečnost a snížení spotřeby paliva. Existují 

základní dva typy měření tlaku. [25] 

Prvním typem je nepřímé měření tlaku. Nedochází k měření tlaku přímo v pneumatice, ale 

pomocí systému ABS se měří rychlost otáček kola a na základě toho měřící jednotka vyhodnotí, 

zda nedošlo k úniku tlaku. Výhodou jsou nižší pořizovací náklady a snadná údržba. Na druhou 

stranu může docházet k nepřesnostem, pokud je pneumatika nepravidelně opotřebovaná 

a systém vyhodnocuje data pouze u jedoucího vozidla. [25] 

Druhým způsobem je přímé měření tlaku, které spočívá ve speciálním senzoru přidělaném 

k ventilku pneumatiky. Senzor zaznamenává aktuální hodnotu tlaku a bezdrátově ji posílá do 

řídící jednotky. Pokud je hodnota tlaku nízká, tak se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka. 

Systém poskytuje aktuální hodnoty tlaku pneumatik bez ohledu na nerovnosti při rotaci. Senzor 

může být i součástí rezervní pneumatiky. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací a servisní náklady. 

[25] 

 

7.2 DOJEZDOVÉ PNEUMATIKY 

Jde o pneumatiky, které jsou schopny pokračovat v jízdě i při defektu. Ve vozidle tak nemusí 

být umístěna rezervní pneumatika, čímž se zvýší objem zavazadlového prostoru a sníží se 

celková hmotnost. V případě defektu normální pneumatiky může dojít hlavně při vyšších 

rychlostech ke snížení jízdní stability a kontroly nad vozidlem, což u dojezdových pneumatik 

nenastane. 

Obr. 30 Senzor přímého měření tlaku a jeho umístění [55] 
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7.2.1 PNEUMATIKY RUNFLAT 

Tyto pneumatiky mají vyztužené bočnice tepelně odolnou pryžovou směsí, která udrží tíhu 

vozidla v případě ztráty tlaku. Vozidlo tak může při maximální rychlosti 80 km/h pokračovat 

v jízdě na vzdálenost až 100 km. Konstrukce pláště se jinak neliší od normální pneumatiky, 

tudíž lze použít standartní ráfky. Jelikož při defektu pneumatika částečně drží původní tvar, tak 

řidič nemusí zaznamenat, že došlo k úniku tlaku. Proto tyto pneumatiky musí být vybaveny 

systémem kontroly tlaku TPMS. [26] 

 

I přes značná pozitiva mají tyto pneumatiky své nevýhody. Díky vyztuženým bočnicím jsou 

pneumatiky tužší, čímž méně tlumí nárazy a snižuje se tak jízdní komfort. Pneumatiky mají 

také vyšší hmotnost a valivý odpor, což má za následek zvýšení spotřeby paliva. Dále jsou 

dražší oproti těm běžným a v případě defektu je nelze opravit. Při pořizování nové pneumatiky 

je nutné pořídit i druhou do páru, kvůli jinému opotřebení na jedné nápravě. [27] 

7.2.2 TECHNOLOGIE CONTISEAL 

Technologie Contiseal je vyvinutá společností Continental a zabraňuje úniku tlaku při 

poškození běhounu. Jedná se o lepivou, viskózní vrstvu těsnící hmoty, kterou je pokryta vnitřní 

část pláště v oblasti běhounu. V případě průniku předmětu až o velikosti 5 mm tato vrstva 

okamžitě utěsní plášť a nedochází tak ke ztrátě tlaku. Díra zůstane utěsněna, i když se předmět 

uvolní. Tyto pneumatiky musí být opět vybaveny systémem kontroly tlaku TPMS. [28] 

 

Obr. 31 Porovnání běžné a Runflat pneumatiky při defektu [56] 

Obr. 32 Technologie Contiseal [28] 
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Oproti pneumatikám Runflat nedochází u technologie Contiseal téměř k žádnému úniku tlaku, 

a tak není potřeba opravy či výměny pneumatiky. Nevýhodou však je, že bočnice pneumatiky 

není touto vrstvou pokryta a pokud dojde k poškození bočnice, tak nastane ztráta tlaku jako 

u běžné pneumatiky. Pneumatiky Contiseal jsou také oproti těm běžným dražší. [29]       

7.3 CONTI CARE 

V roce 2019 představila společnost Continental koncept komplexního technologického 

systému Conti CARE (Connected, Autonomous, Reliable, Electrified). Jedná se o propojení 

technologie kol a pneumatik s budoucím využitím u elektromobilů nebo u autonomních 

vozidel, jak s individuálním užitím, tak i v režimu sdílené mobility. [30] 

Pneumatiky jsou opatřeny senzory, které jsou zabudované přímo do konstrukce pneumatiky. 

Senzory generují a průběžně vyhodnocují data týkající se hloubky dezénu, možného 

mechanického poškození, teploty a tlaku v pneumatice. Tato data jsou shromažďována 

v aplikaci, díky které má uživatel možnost efektivně spravovat svůj vozový park. [30] 

Další inovací jsou odstředivé kompresory, které jsou také zabudovány přímo v pneumatice. 

Jakmile vozidlo začne zrychlovat, odstředivé síly působí na písty kompresorů a vzniká tak 

stlačený vzduch, který se ukládá v integrované nádržce. Systém tak může automaticky udržovat 

optimální tlak v pneumatikách při různých jízdních situacích. Tím se sníží spotřeba paliva 

a také především emise CO2. Součástí pneumatiky je i speciální ráfek, který snižuje vibrace 

a poskytuje tak větší komfort při jízdě. [30] 

 

7.4 BEZVZDUCHOVÉ PNEUMATIKY 

7.4.1 PLNÉ PNEUMATIKY  

Tyto pneumatiky jsou místo vzduchem vyplněny materiálem. Skládají se ze tří vrstev. Vrchní 

vrstvu tvoří odolný běhoun s dostatečně hlubokým vzorkem, který zajišťuje výbornou stabilitu 

a záběr kola. Jádro pneumatiky vyplňuje superelastická hmota s vysokou pružností tlumící 

nárazy. Výrazně se také podílí na redukci deformačního ohřevu kola, ke kterému dochází při 

Obr. 33 Pneumatika Conti CARE [30] 
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velkém zatížení. Vnitřní vrstva je vyztužená ocelovými lanky, které zabraňují proklouznutí na 

ráfku a zvyšují tak celkovou odolnost pneumatiky. [31] 

 

Tyto pneumatiky jsou určeny pro pomalu se pohybující vozidla, která zachází s těžkými 

náklady. Využití proto nacházejí především u vysokozdvižných vozíků, plošinových vozíků 

a jiných průmyslových strojů. Hlavní a největší výhodou je odolnost proti mechanickému 

poškození. Dále jsou tyto pneumatiky vysoce stabilní, bezúdržbové a snášejí vysoké zatížení. 

Nevýhodou jsou nízké provozní rychlosti a nízké tlumení nárazů od vozovky, proto se 

pneumatiky používají především ve velkých průmyslových halách s hladkým povrchem. [32] 

7.4.2 TWEEL 

Dalším bezvzduchovým typem jsou pneumatiky Tweel od firmy Michelin. Skládají se 

z vnitřního náboje, který je pomocí šroubů přidělán přímo k samotnému vozidlu. Vnitřní 

prostor vyplňují pružné paprsky z polyuretanu, které nahrazují absenci vzduchu. Paprsky také 

spojují vnitřní náboj s běhounem a utváří tak jeden celek. Mezi paprsky a běhounem se 

nacházejí smykové pásy, které společně s běhounem vytvářejí optimální styčnou plochu 

pneumatiky s vozovkou.  Dezén je tvořen širokou škálou vzorků (záleží na konkrétním použití 

a na terénu) a vrchní prstenec běhounu je vyměnitelný. [33] 

Díky pružným paprskům, které tlumí nárazy, jsou vhodné pro použití v terénu, jako například 

u žacích strojů, menších stavebních a vojenských vozidel nebo u golfových vozíků. Tweel 

pneumatiky oproti těm konvenčním lépe tlumí vibrace, odolávají mechanickému poškození 

a mají delší životnost, i díky vyměnitelnému vrchnímu prstenci běhounu. Problém však nastává 

při rychlostech kolem 60 km/h, kdy pneumatiky začínají výrazně vibrovat, zahřívají se a jsou 

hlučné. Dalším limitujícím prvkem je nosnost. Proto nejsou vhodné pro osobní automobily. 

[34] 

Obr. 34 Řez plnou pneumatikou [57]  
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7.4.3 UPTIS 

Na absenci využití pneumatik Tweel pro osobní automobily navázaly v roce 2019 firmy 

Michelin a General Motors. Představily nový koncept bezvzduchových pneumatik Uptis 

(Unique Puncture-Proof Tire System), který by měl být vhodný právě pro osobní automobily.  

Na první pohled se může zdát, že se oproti Tweelu liší pouze nepatrně, ale jsou zde zásadní 

konstrukční a materiálové rozdíly. Výrazně vylepšené budou paprsky spojující vnitřní náboj 

kola s běhounem. Měly by být vyrobeny ze směsi kompozitního kaučuku, který je protkaný 

polymerními skleněnými vláky. Změní se i postranní tvar paprsků, které byly u Tweelu 

uspořádány do tvaru klínu. Uptis bude mít paprsky uspořádány do tvaru písmene V. Běhoun by 

se neměl zásadně lišit od současných radiálních pneumatik a měl by být schopný 

protektorování, což výrazně zvýší životnost pneumatik. [35] 

 

Obr. 35 Pneumatika Tweel [58] 

Obr. 36 Pneumatika Uptis [59] 
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Tyto inovace by měly umožnit použít pneumatiky i při vyšších rychlostech a budou tak vhodné 

pro osobní automobily. V budoucnu by díky svým vlastnostem mohly najít využití 

i u autonomních vozidel a elektromobilů. Mimo výhody jako je odolnost a absence regulace 

optimálního tlaku v pneumatice, se mohou u Uptisu vyskytnout i komplikace. Sníh a jiné 

nečistoty se mohou dostat mezi paprsky a pneumatika tak přestává být vyvážená, což má za 

následek ztrátu jízdní stability. Jedná se však pouze o prototyp, který je ve fázi testování a na 

trhu by se měl objevit nejdříve v roce 2024.  
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
Tato práce popisuje konstrukci pneumatik, její alternativy i současné trendy a částečně 

nastiňuje, jakým směrem by se mohly pneumatiky v budoucnu vyvíjet. Dále jsou zde detailněji 

popsány a porovnány konstrukce pneumatik u různých kategorií vozidel.  

Jak již bylo zmíněno na začátku práce, tak pneumatiky jsou jedinou částí, která spojuje vozidlo 

s povrchem vozovky. Přenáší hnací, brzdné a boční síly, nesou tíhu vozidla a tlumí vibrace od 

vozovky díky své pružnosti. Správná konstrukce pneumatiky je předpokladem především pro 

bezpečnou jízdu. Ovlivňuje také životnost pneumatiky, ale i celého vozidla, spolehlivost, 

komfort a jiné provozní vlastnosti vozidla.  

Novou a v současné době velmi diskutovanou kategorií jsou bezvzduchové pneumatiky. Tyto 

pneumatiky by mohly díky svým výhodám najít využití u stále populárnějších a rozvíjejících 

se elektromobilů či autonomních vozidel. I když se na první pohled může zdát, že se jedná 

o dokonalé pneumatiky, u kterých vlivem poškození nemůže dojít k úniku vzduchu, tak i u nich 

najdeme značné nevýhody.  

Avšak největší výhodou je bezesporu, díky bezvzduchové konstrukci, odolnost proti vnějšímu 

mechanickému poškození. Tímto vzniká méně odpadu v podobě neopravitelných pneumatik, 

klesá spotřeba materiálu na výrobu nových a je méně znečišťováno životní prostředí. Tyto 

výhody uvítají především firmy s velkým vozovým parkem, kde se sníží náklady za prostoje 

při defektu pneumatiky a zvýší se tak celková efektivita. Na druhou stranu je třeba zvážit, zda 

ušetřené náklady za opravu či výměnu pneumatik jsou vyšší oproti pořizovací ceně 

bezvzduchových pneumatik. Další výhodou je lepší trakce a ovladatelnost díky vyšší hmotnosti 

a boční pevnosti.  

Některé nevýhody se začínají projevovat až při vyšších rychlostech. Pneumatiky méně tlumí 

vibrace od vozovky, jsou hlučnější a měknou vlivem zahřívání. Pro snížení spotřeby paliva se 

výrobci snaží co nejvíce snížit hmotnost vozidla, tedy i hmotnost pneumatik. Nevýhodou je 

tedy vyšší hmotnost oproti konvenčním pneumatikám. Dále u konvenčních pneumatik lze 

přizpůsobit hodnotu tlaku aktuálním jízdním podmínkám. Například v terénu je možnost snížit 

tlak vzduchu a zajistit pohodlnější jízdu. Bezvzduchové pneumatiky však tuto možnost nemají 

a stávají se tak méně univerzálními. Další nevýhodou je vysoká cena oproti konvenčním 

pneumatikám. Cena je způsobena především malosériovou výrobou a dražšími materiály. Je 

nutno dodat, že pneumatiky jsou jeden celek, tudíž není nutné kupovat disk kola. V budoucnu 

se dá očekávat s vývojem bezvzduchových pneumatik rozšíření výroby, tím se sníží cena 

a pneumatiky budou schopné konkurovat na trhu. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že i přes neustálý vývoj je pneumatika neobyčejný vynález, který 

je díky svým materiálovým a funkčním vlastnostem nepostradatelnou součástí vozidla již 

několik desítek let a v budoucnu nebude lehké ho nahradit.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

LI  Load Index  

SI  Speed Index 

DOT  Department Of Transportation 

TWI  Tread Wear Indicator  

TPMS  Tire Pressure Monitoring System 

ABS  Anti-lock Brake System 

CARE  Connected Autonomous Reliable Electrified  

 

 

∆r [m] Radiální deformace pneumatiky 

∆y [m] Boční deformace pneumatiky 

∆φ [rad] Úhel natočení ráfku vůči rovině vozovky 

cp [N∙m-1] Radiální tuhost pneumatiky 

cy [N∙m-1] Boční tuhost pneumatiky 

cφ [N∙m∙rad-1] Obvodová tuhost pneumatiky 

e [m] Rameno valivého odporu  

fK [–] Součinitel valivého odporu kola 

FKmax [N] Maximální hnací síla (adhezní síla) 

FxK [N] Vodorovná síla působící ve středu kola 

G [N] Celková tíha 

GK [N] Radiální zatížení pneumatiky 

HK [N] Přenositelná síla mezi kolem a vozovkou 

HKmax [N] Maximální přenositelná síla mezi kolem a vozovkou 

HKσ [N] Přenositelná síla mezi kolem a vozovkou, když σ = 1 

MfK [N∙m] Moment valivého odporu kola 

MK [N∙m] Točivý moment kola 

MKmax [N∙m] Maximální točivý moment kola 

MSK [N∙m] Vratný moment 

nS [m] Závlek pneumatiky 

OfK [N] Valivý odpor kola 

PKmax [W] Maximální využitelný hnací výkon 
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rd [m] Dynamický poloměr kola 

SK [N] Boční vodící síla kola 

v [m∙s-1] Rychlost jízdy 

vK [m∙s-1] Vektor rychlosti pohybu kola 

YK [N] Boční síla 

ZK [N] Radiální reakce vozovky 

α [°] Úhel, který svírá rovina vozovky s vodorovnou rovinou 

αK [°] Směrová úchylka 

μ [–] Součinitel využívané přilnavosti 

μV [–] Součinitel valivé přilnavosti v podélném směru kola 

μσ [–] Součinitel skluzové přilnavosti 

σ [–] Podélný skluz 

ω [rad∙s-1] Úhlová rychlost kola 

 

 


