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Abstrakt  

Diplomová práce je zam ena na vybrané dynamické parametry sportovního 

vozidla, které je reprezentováno studentskou formulí Dragon 7 a komparaci t chto 

parametr  s konvenčními vozidly, zastoupenými dv ma verzemi modelu Škoda 

Superb III. Ke komparaci byly použity jízdní zkoušky, které simulují reálné jízdní situace 

z provozu na pozemních komunikacích, aby získané výsledky m ení mohli být p ípadn  

použity pro účely analýzy silničních dopravních nehod. Veškerá m ení byla realizována 

za snížených adhezních podmínek, která mohou v budoucnu napomoci ešení silničních 

dopravních nehod práv  za t chto podmínek. V práci jsou také popsány systémy a prvky 

používané ve vozidlech, které mají vliv na jízdní dynamiku vozidel. 

Abstract  

This master´s thesis is focused on chosen dynamic parameters of a sport vehicle 

represented by student formula Dragon 7 and comparison of these parameters with 

conventional vehicles represented by two exemplars of ŠKODů Superb III. Driving tests 

used for the comparison are simulating the real driving situations from the roads in order 

to possibly use those for the road accident analysis in the future. All the measurements 

were taken under lower adhesion conditions which might help solving of the road 

accidents under such conditions in the future. There is also a description of vehicle driving 

systems and components which have an influence on the vehicle´s driving dynamics 

incorporated in the thesis. 

Klíčová slova  

Jízdní zkoušky, adheze, dynamické parametry, m ení, podélné zrychlení, boční 

zrychlení, vozidlo 

Keywords 

Driving tests, adhesion, dynamic parameters, measurements, longitudinal acceleration, 

lateral acceleration, vehicle   
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1 ÚVOD 

Svaz Dovozc  ůutomobil  ve svých statistikách [1] uvádí, že meziroční 

nár st počtu osobních automobil , pravideln  od roku 2015, p evyšuje 

hodnotu 210 000 nov  registrovaných vozidel. Na konci roku 2017 bylo v ČR 

registrováno celkem 5 592 738 osobních automobil , což v p epočtu odpovídá 

0,53 osobního automobilu na každého obyvatele ČR. Pokud by byly započteny 

všechny kategorie vozidel, tak k 31. 12. 2017 p ipadalo na každého obyvatele ČR 

0,72 vozidla. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu vozidel v provozu dochází 

k nár stu hustoty dopravy a roste i množství rizikových situací. 

V rámci provozu na pozemních komunikacích se setkáváme s problematikou 

silničních dopravních nehod, kterých bylo v roce 2017 nahlášeno 103 Ř21. B hem 

t chto nehod bylo usmrceno 502 lidí a dalších 4Ř 342 osob bylo p i t chto nehodách 

zran no. Mezi hlavní p íčiny dopravních nehod pat í nesprávný zp sob jízdy, 

nedání p ednosti v jízd , nep im ená rychlost a nesprávné p edjížd ní [2]. 

Na základ  výše uvedeného se autor rozhodl zam it diplomovou práci 

na porovnání dynamických parametr  sportovního vozidla s parametry vozidel 

konvenčních pomocí vybraných jízdních zkoušek, které simulují situace z reálného 

provozu s odkazem na nejčast jší p íčiny silničních dopravních nehod. 

Zrealizovaná m ení a výstupy této práce by m ly napomoci p i ešení 

sporných p ípad  v oblasti soudního inženýrství. Nam ené hodnoty na vozidle 

Dragon 7 reprezentují sportovní vozidla a závodní speciály, které se ale mohou 

v b žném provozu také objevit, p estože jsou primárn  určeny k provozu 

na uzav ených tratích. Porovnání s konvenčním vozidlem má pak za cíl porovnat 

rozdíly v dynamických parametrech t chto vozidel, na které jsou p i konstrukci 

kladeny značn  odlišné nároky.  
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2 REŠERŠNÍ STUDIE 

Na základ  vymezené problematiky jsou v této kapitole rozebrány 

čty i oblasti, kterým jsou v novány jednotlivé podkapitoly. V rámci první 

podkapitoly je popsán současný stav poznání v oblasti jízdy a brzd ní vozidla 

v oblouku a druhá podkapitola obsahuje již zrealizovaná m ení zrychlení 

a zpomalení v p ímém sm ru. Ve t etí podkapitole jsou pak uvedeny studie vlivu 

lidského faktoru na dynamiku jízdy. Čtvrtá podkapitola je zam ena na asistenční 

systémy ovlivňující jízdní dynamiku dnešních moderních vozidel. 

Rešeršní studie je zpracována na základ  studia tuzemských i zahraničních 

zdroj . V rámci r zných zdroj  a prací, se však vyskytuje pojmová nesrovnalost 

pro boční a p íčné zrychlení. Ve zdrojích už však není uvedeno, zda docházelo 

k p epočt m z bočního zrychlení na p íčné nebo se jedná o nejednotnost 

v názvosloví, proto bylo zachováno p vodní zn ní. Bohužel ani v norm  

ČSN 30 0556, která definuje pr b hy jízdních zkoušek, není vymezen rozdíl mezi 

t mito pojmy ani zp soby m ení zrychlení. Zmín ná norma uvádí pouze zp soby 

m ení rychlosti a času.  

2.1 DYNAMIKA POHYBU VOZIDLA V OBLOUKU 

Problematikou mezní rychlosti ve sm rovém oblouku se zabývají zahraniční 

auto i v publikaci [3], ve které je krom  jiného zpracován graf zachycující závislost 

rychlosti jízdy vozidla na polom ru sm rového oblouku. Pomocí sedmi p ímek 

je vykresleno dost edivé zrychlení od 1 m/s2 do 7 m/s2. Pokud jsou známy hodnoty 

polom ru sm rového oblouku a dost edivého zrychlení, lze pak odečíst hodnotu 

mezní rychlosti vozidla ve sm rovém oblouku neboli rovinné zatáčce, 

která je považována za speciální p ípad obecného prostorového oblouku. 

Velmi zajímavé informace o závislosti p íčného zrychlení na rychlosti 

vozidla, p i r zné dynamice pohybu vozidla, jsou uvedeny v zahraniční 

literatu e [4]. Konkrétn  se jedná o rozd lení do p ti definovaných jízdních režim  

Ědynamických stav ě, viz obr 1, pro které jsou uvedeny hodnoty p íčného 

zrychlení. Jako první je uveden režim normální jízdy, p i kterém se využívané 

p íčné zrychlení pohybovalo v rozmezí hodnot cca 2–3,1 m/s2. P i režimu rychlé 

jízdy se pak hodnoty p íčného zrychlení pohybovaly v rozmezí cca 3,1–4,4 m/s2. 
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B hem režimu sportovní jízdy v rozmezí cca 4,0–5,7 m/s2, a p i razantním pr jezdu 

bylo p íčné zrychlení v rozmezí cca 5,0–5,7 m/s2. Hranici bezpečné jízdy pak 

p edstavuje zvýrazn ná černá k ivka, která reprezentuje hodnoty v rozmezí 5,8–

6,4 m/s2, jedná se o kritickou jízdní situaci. 

 

Obr. 1 Závislost p íčného zrychlení na rychlosti jízdy vozidla [4] 

Dále je v práci [4] zpracována tabulka zam ena na součinitel adheze 

v p íčném sm ru v závislosti na pohybu vozidla. ůuto i uvád jí, že kritická hodnota 

součinitele adheze je pro p íčný sm r 0,6. Za bezpečnou hranici součinitele adheze 

pak označují hodnoty kolem 0,55. 

Tabulka 1 Závislost součinitel adheze v p ímém směru na pohybu vozidla [5] 

Součinitel m adheze a polom ru oblouku v závislosti na dopravním proudu, 

numerickému a analytickému modelování dopravního proudu je v nována 

práce [5], jejíž auto i popsali pohyb vozidel v oblouku. Pomocí kontrolních teorií 

byla stanovena podmínka stability. K ov ení pak byly použity simulace, ve kterých 

koeficient adheze nabýval hodnot 0,2, 0,4, 0,6, 0,Ř, a polom ry oblouku byly 

uvažovány 30, 60, ř0 a 120 m. Celková délka testovací dráhy byla 800 m, 

kterou v rámci této simulace absolvovalo 200 vozidel. V práci auto i uvád jí, 

že v p ípad  konstantního polom ru oblouku se bezpečná rychlost jízdy zvyšuje 

Jízdní stav Ěpohyb vozidlaě  Součinitel adheze v p íčném sm ru 

Sportovní jízda 0,40 - 0,45  

Rychlá jízda 0,30 - 0,35  

Normální jízda 0,10 - 0,20  
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stejn  jako součinitel adheze, což vede k tomu, že tok vozidel se také zvyšuje. 

V p ípad , že je konstantní součinitel adheze, tak proud vozidel je v tší na silnicích 

s v tším polom rem oblouku. V záv ru je uvedeno, že dosažitelná rychlost 

v oblouku je p ímo úm rná polom ru oblouku a součiniteli adheze. 

V publikaci [6] jsou uvedeny zm ny délky brzdné dráhy v závislosti 

na p ítomnosti vody na vozovce. Byla realizována m ení, v rámci kterých, brzdila 

vozidla z rychlosti 80 km/h za r zných adhezních podmínek. Na suché vozovce 

vozidlo dokázalo zastavit na 2Ř m p i adhezi 0,ř. Na vlhké vozovce pak zastavilo 

na 42 m s adhezí 0,6. U mokrého povrchu, pak došlo k dvojnásobnému nár stu 

brzdné dráhy na Ř4 m, p i adhezi 0,3. 

Problematice p íčného zrychlení p i p ímé jízd  bylo v nováno hned 

n kolik prací. Jednou z nich je publikace indických autor  [7], v rámci které, byla 

provád na m ení u dvoustopých vozidel. Hodnoty p íčného zrychlení b hem 

t chto m ení nep ekročily ani p i vyšších rychlostech 0,5 m/s2, což bylo zp sobeno 

korekcí volantu. M ení probíhala také na motorové t íkolce, u které byly hodnoty 

p íčného zrychlení 1 m/s2. Záv ry práce prokázaly inverzní vztah mezi p íčným 

zrychlením a rychlostí p i jízd  v p ímém sm ru. Dále také poukázaly na to, 

že p íčné zrychlení je vyšší u rychlostí cca do 5 m/s. 

M ení zam ena rychlost a p íčné zrychlení p i kontrolované jízd  v noci 

byla realizována v roce 200Ř a zpracována v práci [8]. Záv rem uvedené práce 

bylo zjišt ní, že nejvyšší vliv na zm nu polohy vozidla má sm r oblouku 

a horizontální polom r oblouku.  

M ení pr jezdu sm rovým obloukem o polom ru 14 m byla realizována 

v rámci práce [9]. V pr b hu m ení bylo dosahováno rychlosti cca 10 m/s a p íčné 

rychlení se pohybovalo v rozmezí 7,5–9 m/s2. Krom  experiment  jízdy 

ve sm rovém oblouku byly také m eny jízdní slalomy, p i kterých se p íčné 

zrychlení pohybovalo v rozmezí hodnot Ř–10 m/s2. 

Mezní rychlostí se mj. zabývá práce [10], která uvádí také vztahy pro její 

výpočet, avšak odvození t chto vztah  nezahrnuje. Dále uvádí využívaný součinitel 

adheze p i bezpečné jízd  obloukem a zohledn ní psychologických aspekt . 

P i dobrých adhezních podmínkách a rychlostech 50–60 km/h uvádí autor hodnotu 

využívané adheze 0,4 a za zhoršených adhezních podmínek pak 0,3. 
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Jízdními manévry vozidel se zabývá autor v práci [11], ve které se primárn  

zam uje na simulaci vyhýbacích manévr . Celkem bylo provedeno 13 vyhýbacích 

manévr  s vozidlem Škoda Octavia I 1,ř TDI ve výbav  ůmbiente, které jsou 

v práci podrobn  analyzovány. B hem experiment  se p íčné p emíst ní 

pohybovalo v rozmezí 2,6–3,Ř m, p i rychlostech 31–102 km/h. P íčného zrychlení 

p i t chto m eních bylo dosahováno v rozmezí hodnot 2,5 –7,5 m/s2. Na základ  

detailní analýzy provedených m ení byla prokázána použitelnost tzv. Kova íkova 

vzorce v praxi. 

Detailní pohled na problematiku analýzy p íčného p emíst ní vozidel 

p i posuzování ve znalecké praxi p ináší práce [12]. V rámci práce byla realizována 

m ení jízdy v b žném provozu, ale také m ení extrémních manévr . Výsledek 

pak byl prezentován pomocí grafu č. 1. 

 

Graf 1 Závislost využitelného p íčného zrychlení na rychlosti vozidla [12] 

Problematice podélného zpomalení a p íčného zrychlení za snížených 

adhezních podmínek je v nována práce [13]. Pomocí realizovaných m ení na dvou 

osobních vozidlech Mazda 323 F a Škoda Octavia I. Pro m ení byly zvoleny jízdy 

v obloucích o polom rech 30 a 40 m. Jednalo se o sm rové oblouky na asfaltovém 

povrchu bez p íčného i podélného sklonu. M ení byla realizována jak za snížených 

adhezních podmínek, tak na suchém povrchu pro snadnou komparaci. P i m ení 

na suchém povrchu a polom ru 30 m bylo dosaženo p íčného zrychlení v rozmezí 

2,4–5,9 m/s2 p i rychlostech vozidel 30-50 km/h. 

 U polom ru 40 m a rychlostí 40–60 km/h byly nam eny hodnoty p íčného 

zrychlení 2,5–5,8 m/s2. Zvyšování rychlosti nad 60 km/h bylo podle 

autora vzhledem k okolním podmínkám nebezpečné, proto se s nam enými 

hodnotami nedostal až na hranici adheze. P i m ení za snížených adhezních 

podmínek byly zjišt ny hodnoty p íčného zrychlení 2,9–6,8 m/s2 na oblouku 
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o polom ru 30 m. V oblouku o polom ru 40 m pak bylo, p i rychlostech 40–

60 km/h, nam eno p íčné zrychlení v rozmezí 4,6–7,5 m/s2. P i m ení v rychlosti 

60 km/h už byla vozidla špatn  iditelná a docházelo ke smyku [13]. 

Tématem pohybu vozidla v prostorovém oblouku se také zabývá práce [14]. 

M ení k uvedené práci byla realizována p i rychlostech cca do 50 km/h. 

V záv ru je uvedeno, že mezi bočním zrychlením a součinitelem adheze platí 

úm ra, avšak pouze do hodnot rychlosti jízdy 50 km/h a součinitele adheze 0,45. 

Hodnota dosažitelného bočního zrychlení p i mezní rychlosti a součiniteli 

adheze 0,6 a 0,7 byla nižší, než by odpovídalo stoprocentnímu využití v p ímém 

sm ru. Mezní rychlost p i polom ru sm rového oblouku 53 m byla nam ena 

v intervalu 64–69 km/h, což odpovídá st ední hodnot  mezní 

rychlosti 66,5 km/h ± 2,5 km/h. 

P íčné p emíst ní v oblouku zahrnuje také práce [15], kde autor popisuje 

experimentální m ení p íčného p emíst ní dv ma oblouky provedené s vozidlem 

Škoda Superbem II. Za hodnotu dosažitelnou na hranici stability, pro p íčné 

p emíst ní dv ma oblouky, považuje autor p íčné zrychlení ř m/s2. B hem m ení 

byla i pomocí brzdných zkoušek zjišt na hodnota adheze 0,ř pro podélný i p íčný 

sm r. Bylo tedy potvrzeno, že využitelná adheze pro podélný sm r je stejná 

jako pro p íčný sm r, což poukazuje na p em nu tzv. adhezní elipsy na adhezní 

kružnici. Krom  p íčného p emíst ní mezi dv ma oblouky je v práci popsána 

problematika pohybu vozidla v obecném prostorovém oblouku. M ení prob hla 

na vozidle Škoda Octavia II, které projížd lo po definovaném oblouku 

o pr m ru 51 m rychlostmi nad 50 km/h. P i m ení bylo dosahováno adheze 

v rozmezí 0,70–0,Ř1, t mto hodnotám tedy odpovídá mezní rychlost 67–75 km/h. 

B hem samotného m ení bylo dosaženo hodnot 6Ř–74 km/h, kdy b hem m ení 

byly zaznamenány zásahy stabilizačního systému ESP.   
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2.2 ZRYCHLENÍ ů ZPOMůLENÍ VOZIDLů V P ÍMÉM 
SM RU 

V literatu e [16] jsou uvedeny m ení akcelerace s následným 

brzd ním na mokrém povrchu s vozidlem Opel ůstra, které akcelerovalo 

na rychlost 108 km/h, a následn  prudce brzdilo až do zastavení na 103,4 m, 

za dobu 6,2 s. P i této zkoušce bylo nam eno st ední plné brzdné zpomalení 

5,68 m/s2. Ve zmín né literatu e jsou také velmi p ehledn  shrnuty m ení, 

zrealizovaná v práci [17].  

Tabulka 2 Hodnoty zrychlení osobních vozidel podle rychlosti [17] 

Zrychlení voz  z 0 na 60 km/h 

T ída vozu 

Zrychlení [a] = m/s2 

Rozmezí hodnot 

zrychlení  

Medián Pozitivní extrém Negativní 

extrém 

Minivozy 2,2–2,9 2,8 3,3 (C2) 2,2 (Smart) 

Malé vozy 2,8–3,9 3,3 6,0 (Clio) 2,3 (Saxo 1.5D) 

Nižší st ední t ída 3,0–5,2 3,7 5,6 (Golf R32) 2,8 (Golf 1.4) 

St ední t ída 3,3–6,4 3,9 7,3 (M3 CLS) 2,8 (Octavia 

TDI) 

Vyšší st ední t ída 3,6–7,0 4,5 8,3 (RS6 Plus) 3,4 (E 200 K) 

Luxusní vozy 4,1–6,7 5,6 7,3 (S 600) 4,0 (A8 TDI) 

Sportovní vozy 3,6–8,0 6,3 8,3 (Carrera GT) 3,4 (Prelude 2.2) 

Terénní vozy 3,1–5,8 3,7 6,2 (Cayenne 

Turbo) 

3,0 (XC 90 D5) 

V práci [17] jsou uvedeny také hodnoty pro zpomalení vozidel, nap íč 

jednotlivými t ídami vozidel, které se pohybuje cca v intervalu 9–10 m/s2. 

Jednalo se o m ení, p i kterých byla vozidla zatížená pouze idičem, a zároveň 

m ení nep edcházelo zah ívání brzd. Nejvyšších hodnot zpomalení bylo v rámci 

m ení uvedených v práci dosaženo s vozidlem Mercedes-Benz CLK DTM AMG, 

a to 11,4 m/s2. Práce také poskytuje porovnání zpomalení p i r zném zatížení 

a teplot  brzd. Z uvedených hodnot je pozorovatelné nižší dosažitelné zpomalení 

u pln  zatíženích vozidel.  

V literatu e [18] auto i definují konkrétní hodnoty zpomalení pro p ípad 

náhlého snížení rychlosti jízdy. Za náhlé snížení rychlosti jízdy je označováno 

takové snížení rychlosti, p i kterém je vyžadováno prudké brzd ní, nikoliv pouze 

sejmutí nohy z akceleračního pedálu nebo drobné p ibrzd ní. P i definování 
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náhlého brzd ní je pot eba však zvážit aktuální adhezní podmínky. 

Za p ijatelné zpomalení se považuje nejmenší hodnota z následujících kritérií: 

poloviční p edepsané zpomalení, polovina adhezn  dosažitelného zpomalení 

a u vozidel se stojícími osobami zpomalení 2 m/s2. 

Disertační práce [19] uvádí hranici mezi náhlou a nenáhlou zm nou 

rychlosti jízdy v intervalu 3,7–4 m/s2, tento interval už je uveden po zaokrouhlení. 

Dále uvádí výraznou zm nu vnímání nebezpečí podle zkušenosti idič , 

která se odvíjí od počtu ujetých kilometr . 

V zahraniční literatu e [20] je byly analyzovány pojmy nenáhle a náhle, 

kde jsou popsány jako zm na stavu mezi bezpečím a nebezpečím. Za bezpečné 

zrychlení a zpomalení byla pak stanovena hodnota maximáln  3 m/s2. 

Za nebezpečné zpomalení byly považovány hodnoty cca 6 m/s2. Dále jsou v práci 

uvedeny hodnoty pro bezpečnou zm nu jízdních pruh , které nep esahují boční 

zrychlení 2 m/s2. Naopak za nebezpečné jsou označovány jízdní manévry, 

p i kterých boční zrychlení dosahovalo hodnot cca 5 m/s2. Tato m ení byla 

však realizována pomocí aplikace v chytrém telefonu, proto mohou být nam ené 

hodnoty považovány pouze za orientační.  
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2.3 VLIV LIDSKÉHO FůKTORU Nů DYNůMIKU JÍZDY  

Vztah mezi podélnou složkou rychlosti a p íčným zrychlením p i jízd  v oblouku 

p i normální jízd  je zpracován v publikaci [21]. V rámci práce je zpracován 

výzkum, kterého se zúčastnilo 50 idič  ve 227 r zných sm rových obloucích. 

Bylo zjišt no, že p íčné zrychlení bylo inverzní funkcí rychlosti v oblouku. 

ůuto i práce také zjistili diverzitu chování závislou na pohlaví idič . Muži b hem 

m ení projížd li sm rovými oblouky vyšší rychlostí než ženy a ve v tší mí e 

využívali zrychlení. 

Vliv míry zkušenosti idič  na stylech pr jezdu sm rovým obloukem 

je rozebrán v článku [22]. V rámci m ení byl kladen d raz zejména na sledování 

pohybu očí a trajektorie vozidla, aby bylo možné získat informace o tom, 

jak se idiči chovají a co sledují b hem pr jezdu obloukem. Celkem bylo do m ení 

zapojeno 1Ř idič , kte í absolvovali jízdu vytyčenou tratí v reálném provozu, 

kdy trať obsahovala šest r zných sm rových oblouk . Každý z idič  musel 

definovanou trať projet čty ikrát, a to v obou sm rech. Ukázalo se, že zkušení idiči 

v nují mén  času sledování silnice p ed vozem, ale více pozornosti v nují pohledu 

p es sm rový oblouk, aby lépe mohli plánovat pr jezd obloukem.  

Chováním idič  p i jízd  v oblouku se také v novali auto i článku [23], 

ve kterém je popsán významný vliv vodorovného značení na volbu trajektorie 

p i pr jezdu sm rovým obloukem. 

M ení jízdní dynamiky se zabýval také autor v práci [24], kde je uvedeno, 

že b žný idič, p i jízd  ve sm rovém oblouku, využívá pouze 60 % z mezní 

rychlosti, kterou by se dal daný sm rový oblouk projet. Dále je uvedeno, že zkušený 

idič zvládne projet stejným sm rovým obloukem Ř0 % mezní rychlosti, 

a to bez opušt ní svého jízdního pruhu.  
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2.4 VLIV ůSISTENČNÍCH SYSTÉM  NA DYNAMIKU 

JÍZDY 

Výzkum [25] zabývající se chováním 2 000 idič , kdy polovina ídila vozidla 

vybavena stabilizačním systémem ESP, a druhá polovina idič  m la vozidla 

bez tohoto systému. Výsledky ukázaly, že 62–65 % p iznalo zm nu chování 

p i v domí p ítomnosti asistenčního systému. Velmi zajímavé bylo zjišt ní, 

že 35 % respondent  se myln  domnívalo, že jejich vozidlo je tímto systémem 

vybaveno. 

V rámci experimentálních m ení k práci [15], prob hla m ení, p i kterých 

byl deaktivován systém ESP. Bylo však zjišt no, že v p ípad  deaktivace ESP 

b žným uživatelským zp sobem, dojde k automatické aktivaci systému 

v okamžiku, kdy se vozidlo dostane do kritické jízdní situace. 

Podle autor  článku [26] byla prokázána závislost, která ukazuje na nár st 

sebev domí a chuti více riskovat p i v domí p ítomnosti asistenčních systém . 

Svoje chování obhajovali d v rou v tyto systémy. Nejvíce se toto chování 

projevuje u mladých idič  a muž .  

Empirickým výzkumem se zabývala studie [27] efektu stabilizačního 

systému na dopravní nehody. Studie poskytuje informace o tom, že díky využívání 

stabilizačního se snížil počet nehod s jedním účastníkem o 4ř %. U st et  více 

vozidel došlo k celkovému poklesu o 32 %, z hlediska čelních st et  také došlo 

k poklesu, a to o 13 %. Zavedení povinnosti instalace stabilizačního systému 

do vozidel tedy velmi významn  p isp la ke zvýšení bezpečnosti vozidel. 

Studie [28] publikovaná v Journal of Safety Research pojednává 

o 70% snížení počtu nehod zp sobených ztrátou stability u vozidel typu SUV 

vybavených stabilizačním systémem. 
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Obr. 3 Jízda mezní rychlostí v oblouku [18] 

3 ADHEZE 

Adhezi lze definovat jako vlastnost odvalujícího se b hounu kola, 

která má za následek dočasné molekulové spojení mezi dv ma povrchy, 

což se projevuje p ilnavostí k jiným materiál m [29]. 

Adhezi lze také popsat jako míru interakce mezi pneumatikou a vozovkou, 

kdy mezní hodnoty adheze jsou zobrazovány pomocí adhezní elipsy, 

které znázorňují velikost p sobících sil v podélném a p íčném sm ru. Hodnotu 

adheze lze získat vektorovým součtem využitelné adheze v podélném a p íčném 

sm ru [18]. 

 

Obr. 2 Adhezní elipsa [18] 

Pro stabilitu vozidla je d ležité, aby hodnota vektorové součtu nep esáhla 

mezní hodnoty adheze, což by vedlo ke ztrát  adheze. Nap . v p ípad  kritického 

brzd ní, kdy je veškerá adheze využita pro zpomalení, už nezbývá p íčná adheze 

pro vedení kola. Druhým p íkladem je jízda mezní rychlostí v oblouku, 

kdy už nezbývá adheze pro brzd ní [18]. 

 

Obr. 4 Brzdění na mezi adheze [18] 
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3.1 VLIV TEXTURY POVRCHU VOZOVKY NA ADHEZI 

ůdhezní vlastnosti vozovek závisí na stavu mikro a makrotextury povrchu. 

Mikrostruktura je dána velikostí a tvarem výstupk  zrn použitého kameniva. 

Makrotexturu pak tvo í r zné frakce použitého kameniva, u kterého je klíčová 

drsnost povrchu. Význam makrostruktury roste se zvyšující se rychlostí. 

ůvšak dobrá makrotextura není klíčovým parametrem, podle kterého by bylo 

možné hodnotit protismykové vlastnosti vozovek. M že totiž nastat situace, 

kdy u vozovky s dobrou makrotexturou dojde, vlivem provozu na komunikaci, 

k ohlazení kameniva, a tedy ke ztrát  mikrotextury. Obecn  jsou vozovky s malou 

makrotexturou považovány za nevyhovující, avšak existuji i kameniva s p íznivou 

mikrotexturou a nízkou ohladitelností. Velkou m rou stav mikro a makrotextury 

ovlivňuje provoz na komunikaci a údržba komunikace, která by m la být pečliv  

plánována s ohledem na zvýšení životnosti obrusných vrstev vozovek. 

P i jízd  po mokré vozovce dojde p i kontaktu b hounu pneumatiky 

s vozovkou k vytlačování vody ze styčných ploch. Na základ  toho vznikají 

t i zóny interakce, které se označují: spojitý vodní film, p erušovaný vodní film 

kvazisuchý kontakt. D sledkem zvyšující se rychlosti je zv tšování 

zóny 1– spojitého vodního filmu, naopak zóny 2 a 3 se vlivem vyšší rychli 

zmenšují, jak je znázorn no na Obr. 5.V p ípad , dojde ke zvýšení rychlosti 

na takovou hodnotu, tak zanikají zóny 2 a 3, a nastává jev zvaný aquaplanning. 

Jedná se o stav, kdy pneumatika již není schopna odvád t vodu pomocí dezénových 

drážek. Vytvo í se mezi vozovkou a pneumatikou vodní klín, a dojde tak ke ztrát  

adheze. Krom  rychlosti vozidla májí na vznik aquaplanningu také vliv 

makrotextury vozovky a hloubka dezénu pneumatik.  

 

Obr. 5 Vliv rychlosti na protismykové vlastnosti povrchu vozovky [30] 
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3.2 VLIV TEPLOTY ů ROČNÍHO OBDOBÍ Nů HODNOTY 

NA ADHEZE 

V literatu e [31] je uvedena zm na adhezních podmínek b hem ročních 

období. Na základ  série výzkum  byla potvrzena závislost rozdílných adhezních 

vlastnosti vozovek na pov trnostních podmínkách. K poklesu součinitele adheze 

nap . dochází za mokra p i zvýšení teploty od 0 °C do 20 °C. Naopak p i poklesu 

teploty pod bod mrazu dochází ke zvyšování součinitele adheze, za mokra 

však dochází k jeho snižování. V zimních m sících, kdy se teplota pohybuje 

pod bodem mrazu dochází ke k ehnutí k obrušování obrusné vrstvy vozovky. 

K regeneraci drsnosti vozovek tedy p ispívá práv  zimní období. Naopak v letních 

m sících jsou obroušené částečky, které zvyšují drsnost vozovek, zatlačovány 

do povrchu zm klého vlivem vyšších teplot Ězejména u živičných vozovekě. 

P sobením vody pak dochází také k vymývání t chto částeček. 

K nejv tším zm nám součinitele adheze tedy dochází za mokra v letních m sících, 

kdy lze systematicky považovat protismykové vlastnosti za nejhorší.  

3.3 DIůGNOSTICKÉ VOZIDLO TRT (TATRA RUNWAY 

TESTER) 

Jedná se o speciáln  vyvinuté diagnostické vozidlo, které je určeno k m ení 

adhezních vlastností. Primárn  bylo využíváno k diagnostice adhezních vlastností 

p istávacích drah za mokra, ale v dnešní dob  je využíván p evážn  pro diagnostiku 

pozemních komunikací. Od roku 2005 je TRT vedeno jako referenční za ízení 

pro zjišťování protismykových vlastností vozovek [].  

Samotné m ení je realizováno pomocí p ídavného kola osazeného 

pneumatikou bez dezénu. Prokluz kola je variabilní podle pot eb m ení, 

Obr. 6 Diagnostické vozidlo TRT [32] 
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čímž je toto za ízení také unikátní. Nejčast ji se používá 25% prokluz, p i m ení 

na pozemních komunikacích a 13% se používá p i m ení vzletových 

a p istávacích drah na letištích. Prom nlivého skluzu je také dosahováno za pomoci 

skráp cí trysky, která neustále skrápí komunikaci vodou ze zásobníku. Metodika 

m ení pomocí tohoto vozidla je definována v norm  ČSN 73 6177. TRT dokáže 

m it parametr součinitele podélného t ení v souladu s TP 87 [32].  

M ením adhezních podmínek na r zných typech povrch  v laboratorních 

podmínkách, se zabývá také centrum ůdMaS. Jedná se o výzkumné centrum 

Fakulty stavební VUT v Brn , které provádí m ení na vzorcích z reálných 

vozovek, a dále vytvá ejí a následn  testují nové struktury vozovek aplikovatelné 

v praxi. V rámci testování je toto výzkumné centrum schopno nasimulovat zatížení 

vozovky v ádech desítek let, což značn  posunuje výzkum a poznání chování 

vozovek po letech užívání. Krom  jiného se také zabývají vývojem adhezních 

vlastností v pr b hu životního cyklu r zných typ  vozovek. 

3.4 PNEUMATIKY 

Úkolem pneumatik je p enášet hnací, brzdné, boční vodicí síly, hmotnost 

vozidla, tlumit rázy od vozovky, disponovat malým valivým odporem, produkovat 

nízké emise hluku. Dále je také požadováno, aby m ly pneumatiky dostatečnou 

životnost a zaručovaly hospodárnost provozu vozidla [33]. 

Hlavním úkolem pneumatik je zaručit bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích a zajistit komfort pro idiče a posádku vozidla [34]. 

3.4.1 Základní principy chování pneumatik p i odvalování  

Pro zajišt ní správné funkce asistenčních systém  a brzdového systému 

je pot eba vybavit vozidlo pneumatikami, které jsou schopny účinn  p enášet 

na vozovku brzdné síly, trakční sily a zásahy brzdných asistent , aby bylo možné 

podpo it idiče v kritických situacích. Velmi d ležitá je tedy spolupráce výrobc  

automobil  s výrobci pneumatik už b hem samotného vývoje voz . P i testování 

jízdních vlastností podvozk  a všech brzdových asistent , jsou zkoušeny funkce 

v extrémních pov trnostních a jízdních podmínkách. Snahou výrobc  vozidel 

je vybrat vhodné typy pneumatik, na kterých budou vlastnosti voz  p edvídatelné 

a brzdové asistenty tak budou moci lépe predikovat chování vozu v kritických 

situacích, ve kterých p isp jí k vyšší mí e bezpečnosti [35]. 
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Vliv huštění pneumatik na součinitel adheze 

Problematikou vlivu hušt ní pneumatiky na součinitel adheze se zabývá 

práce [36]. V rámci zmiňované práce byla provedena experimentální m ení 

s pneumatikami nahušt nými na r zné tlaky a r zných pov trnostních podmínek. 

P i vyhodnocení se autor zabýval zm nami hodnot zpomalení a brzdné dráhy. 

Z výsledk  m ení na pneumatikách Goodyear vyplynulo, že p ehušt né 

pneumatiky mají na suchém povrchu nejnižší zpomalení a nejdelší brzdnou dráhu. 

P i nahušt ní na hodnotu p edepsanou výrobcem byl pozorován rychlejší nástup 

brzdného účinku, kratší brzdná dráha, avšak hodnota zpomalení nebyla nejvyšší 

z nam ených hodnot. P i m ení na mokré vozovce bylo pozorováno odlišné 

chování pneumatik. Nejvyššího zpomalení dosahovaly pneumatiky p ehušt né, 

u kterých byl zaznamenán i nejrychlejší nástup brzdného účinku, avšak po prudkém 

nár stu zpomalení docházelo i k jeho prudkému poklesu. U podhušt ných 

pneumatik byly nam eny nejnižší hodnoty zpomalení. 

Velikost styčné plochy mezi vozovkou a pneumatikou, která je označována 

stopou, ovlivňuje nahušt ní pneumatiky, respektive hustota vzduchu v pneumatice. 

Pokud není pneumatika nahušt na na správný tlak, který udává výrobce vozidel, 

tak styčná plocha pneumatiky s vozovkou je menší, a tím pádem i adhezní 

vlastnosti pneumatiky jsou horší. Dále také dochází k nerovnom rnému opot ebení 

pneumatik. Vozidlo s nesprávné nahušt nými pneumatikami m že mít sklony 

k p etáčivosti nebo naopak k nedotáčivosti, m že docházet k horším akceleračním 

a deceleračním schopnostem, a dále se m že vozidlo s nesprávn  nahušt nými 

pneumatikami projevovat prodlouženým vratným momentem p i zatáčení [34]. 



 

24 

Faktory ovlivňující životnost pneumatik 

Životnost pneumatik, respektive jejich opot ebení závisí primárn  

na podmínkách, ve kterých jsou používány. Velký vliv na opot ebení pneumatik 

má kvalita povrchu vozovky, teplota okolí, vozovky, pneumatik, síly p sobící 

ve stop , rychlost a dynamika jízdy [37]. 

 Opot ebení pneumatik m že výrazn  urychlit práv  jízda s nesprávným 

tlakem vzduchu v pneumatikách, které je zachyceno na grafu č. 3. 

Graf 3 Vliv huštění na životnost pneumatik [34] 

Graf 2 Vliv vnější teploty na životnost pneumatik [34] 
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Obr. 7 Opot ebení pneumatik p i nesprávném huštění [38] 

Další p íčinou zrychleného opot ebení pneumatik mohou být chyby 

v geometrii nápravy, které se projevují nap . nesprávnou sbíhavostí, odklony kol, 

špatnými tlumiči. 

Krom  výše uvedeného ovlivňuje životnost pneumatik také zatížení vozidla, 

respektive pneumatik.  

3.4.2 Vývoj pneumatik 

Požadavky na pneumatiky od výrobc  vozidel a idič  se neustále zvyšují, 

proto je nutné se intenzivn  zabývat vývojem pneumatik. V rámci vývoje se snaží 

výrobci pneumatik dosahovat lepších jízdních vlastností, zvyšovat komfort jízdy, 

bezpečnost a životnost, a také snižovat odpor valení z d vodu snížení spot eby 

vozidel, respektive produkce CO2. V rámci této podkapitoly jsou uvedeny aktuální 

trendy ve vývoji a výrob  pneumatik, které se zam ují zejména na bezpečnost 

idič  a posádky vozidla p i vzniku defektu. V rámci vývoje se zam ili výrobci na 

pneumatiky, které nevyžadují okamžitou vým nu p i úniku tlaku z pneumatiky. 

T mito vlastnostmi disponují nap . pneumatiky s označením Run On Flat (ROF). 

Graf 4 Vliv zatížení vozidla na životnosti pneumatik [34] 
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Jedná se o samonosný typ pneumatik, které mají vyztuženou bočnici speciální 

sm sí, a díky tomu je idič schopný za snížené rychlosti (max. 80 km/h) vyhledat 

místo, kde by mohl kolo bezpečn  vym nit. S touto koncepcí poprvé p išel výrobce 

pneumatik Goodyear. Ze zkušeností idič  vyplývá, že v n kterých p ípadech není 

rozpoznatelné z chování vozidla, že k defektu pneumatiky došlo.  

U nových vozidel by však m l být defekt detekován pomocí senzor  tlaku 

v pneumatikách, jehož p ítomnost na každém kole je uzákon na. P i použití tohoto 

typu pneumatik odpadá pro idiče povinnost mít ve vozidle rezervní kolo, což 

umožňuje zv tšit prostor zavazadelníku, snížit hmotnost vozidla, a tím také snížit 

spot ebu paliva. V současné dob  již tento typ pneumatik nabízí velké množství 

výrobc  [39]. 

Tabulka 3 P ehled výrobc  a obchodního označení pneumatik typu Run On Flat [39] 

Výrobce Obchodní označení 

Bridgestone RFT 

Continental SSR, CSR 

Dunlop DSST, ROF 

GoodYear EMT, ROF 

Hankook RunFlat 

Michelin ZP 

Nokian RunFlat 

Pirelli R/F, RUNFLAT 

Vredestein VRFC 

Yokohama Run Flat 

Obr. 8 Porovnání konstrukce pneumatik [3ř] 
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Dalším typem pneumatik, se kterým lze po defektu krátkodob  pokračovat 

v jízd , jsou pneumatiky s označením PůX system. Použití t chto pneumatik 

je však omezené pouze na n kolik typ  vozidel, pro které jsou homologovány. 

Tyto pneumatiky lze použít nap . na vozidlech ůudi ů4, Renault Scenic, Bugatti 

Veyron, Rolls Royce Phantom. Jedná se o pneumatiky, které vyvinula společnost 

Michelin. Tento typ pneumatik je založen na použití pomocného prstence, 

na kterém jsou uchyceny patky plášt  k ráfku kola, díky tomuto ešení je tém  

nemožné, aby došlo k vyzutí pneumatiky z disku kola, a to ani p i úplné ztrát  tlaku 

v pneumatice. Toto ešení minimalizuje p echodovou zónu mezi patkou a boky 

plášt . Jízda po defektu je výrobcem doporučena na maximální vzdálenost 200 km, 

p i maximální rychlosti ř0 km/h [41]. 

Vývojem dojezdových pneumatik se také zabývala společnost Continental, 

která nazvala tuto technologii ContiSeal. Jedná se o pneumatiky, které se díky 

speciálnímu nát ru na vnit ní stran  plášt  dokáží po defektu sami zacelit. 

Výrobce pneumatik deklaruje tuto schopnost zacelení pro poškození o maximálním 

pr m ru 5 mm. Tato technologie je výjimečná tím, že není nutné po defektu 

navštívit pneuservis, ale zacelení je trvalé, a není nutné provád t další opravy.  

Obr. 9 Pax systém od Michelinu [40] 

Obr. 10 Ukázka defektu u pneumatiky běžné konstrukce a pneumatiky ContiSeal [42] 
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Obr. 11 Pneumatika na mokrý povrch 
[Vlastní zdroj] 

V současné dob  se výrobci pneumatik také zam ili na vývoj a výrobu 

tzv. celoročních pneumatik, které tedy není b hem roku pot eba m nit a m ly 

by být schopny plnit svoji funkci za jakýchkoliv pov trnostních podmínek b hem 

celého roku. Tento ty pneumatik se na trhu objevuje pod r zným obchodním 

označením. 
Tabulka 4 Obchodní označení celoročních pneumatik u jednotlivých výrobců [43] 

Continental AllSeasonContact 

Michelin CrossClimate + 

Goodyear Vector 4 SeasonGen 2 

Pirelli  Cinturato AllSeason 

Bridgestone All Weather A001 

Nokian Weatherproof 

Hankook Kinergy 4S 

Kleber Quadraxer 2 

Nexen Nblue 4Season 

3.4.3  Formule Student 

V pr b hu m ení dynamických parametr  na sportovním vozidle Dragon 7, 

byly použity speciální pneumatiky Continetal C 17 205/470 R13. Tyto pneumatiky 

jsou výsledkem vývoje, na kterém se podílely týmy p sobící v sout ži Formula 

Student se společností Continental. Tyto pneumatiky jsou vyráb ny ve dvou 

variantách. Jedná se o variantu určenou pro použití na suchém povrchu typu slick, 

tedy pneumatiky bez dezénových drážek na b hounu.  

Obr. 12 Pneumatika na suchý povrch [Vlastní zdroj] 
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Díky absenci vzorku je maximalizována styčná plocha mezi pneumatikou 

a vozovkou, která zp sobuje lepší trakční vlastnosti. Pneumatiky tohoto typu bývají 

vyrobeny z m kkých sm sí s v tší p ilnavostí. Tento typ pneumatik je však 

nevhodný pro použití na mokrém povrchu, jelikož nemá žádné dezénové drážky 

pro odvod vody, a jsou tedy velice náchylné k aquaplaningu. Druhým typem 

pneumatik jsou pneumatiky na mokrý povrch, které již mají dezénové drážky 

na b hounu. Výška dezénu činní u nových pneumatik 4,4 mm. Znovu se jedná 

o pneumatiky vyrobené z m kké sm si. Životnost t chto typ  pneumatik závisí 

na stylu jízdy, ale v pr m ru se p i pohybuje kolem 80–100 km. 

3.5 BRZDY 

Brzdová soustava vozidel slouží ke zpomalení nebo udržení vozidel v klidu. 

Velmi d ležitou vlastností brzdového systému je soum rnost brzdného účinku 

na jednotlivých nápravách, která má velký vliv na stabilitu vozidel. P i samotném 

brzd ní dochází k p em n  kinetické energie p evážn  na teplo. Brzdová soustava 

pat í z hlediska bezpečnosti k nejd ležit jším, proto jsou minimální také parametry 

brzd legislativn  ošet eny. Veškeré brzdové soustavy, které jsou instalovány 

do vozidel, které jsou prodávány na evropském trhu, musí splňovat legislativní 

požadavky p edpisu EHK č. 13, a zároveň musí být v soulady s aktuáln  platnými 

na ízeními Rady ES. Na národní úrovni jsou pak parametry brzdových systém  

upraveny vyhláškou č. 341/2002 Sb., o schvalování technické zp sobilosti, 

Graf 5 Závislost adhezních vlastností pneumatik Continetal C 17 205/470 R13 na zatížení [44] 
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a o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 

komunikacích [45]. 

Samotný brzdný manévr je velice složitým procesem, který ovlivňuje hned 

n kolik faktor . P ed nástupem brzdného účinku se hovo í o tzv. fázi prodlevy brzd, 

jedná se o časový úsek mezi reakcí lidského faktoru a počátku vykonání určité 

činnosti strojem. Následuje náb h brzdného účinku, kdy již dochází ke zvyšování 

brzdného tlaku, a tím i k nár stu brzdného účinku až na maximální dosažitelnou, 

p ípadn  požadovanou hodnotu. Pro účely analýzy silničních nehod jsou uvažovány 

hodnoty náb hu brzdného účinku 0,2–0,4 s pro osobní vozidla. Jedná se o dosažení 

poloviční hodnoty maximálního brzdného účinku. Další fází je fáze plného 

brzdného zpomalení [16].  

3.6 SYSTÉMY ODPRUŽENÍ ů TLUMENÍ  

Vzhledem k tomu, že odpružení a tlumení vozidel má velký vliv 

na dynamické vlastnosti, tak byla do práce zahrnuta tato kapitola, která stručn  

shrnuje funkce a vlastnosti odpružení a tlumení vozidel. 

3.6.1 Odpružení vozidel 

Jedná se o soubor prvk , které vytvá ejí pružné spojení mezi nápravou 

a rámem karoserie. Mezi hlavní funkce odpružení pat í izolace posádky a nákladu 

od nežádoucích ot es , zajišt ní stálého styku mezi pneumatikou a vozovkou. 

Odpružení má tedy velký vliv na bezpečnost a jízdní vlastnosti. Odpružení vozidel 

pracuje na principu pružné deformace materiálu a kvalita odpružení se odvíjí 

od frekvence vlastních kmit , která je závislá na tuhosti pružin a m ní 

se v závislosti na zatížení vozidla. P i konstrukci vozidla je tedy d ležité zajistit, 

aby byla frekvence kmitání byla v p ijatelných mezích, jak u prázdného vozidla, 

tak i p i plném zatížení, proto je d ležitá progresivita pr b hu odpružení. 

Kvalitu odpružení značn  ovlivňuje pom r odpružené a neodpružené hmoty. 

Za neodpruženou hmotnost se považuje hmotnost součástí, které jsou umíst ny 

po odpružení nap . kola, uložení kol, části zav šení, ízení, brzd. 

Naopak za odpruženou hmotu je označováno vše nad pružinami [37]. 
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3.6.2 Tlumení vozidel 

Z d vodu zamezení kmitání karoserie jsou na vozidlech používány tlumiče, 

které mají eliminovat kmitání po p ejezdu nerovností. Samotné pružiny totiž mají 

pouze malý samo tlumící efekt, proto je nutné doplnit odpružení vozidel o tlumiče. 

Hlavním úkolem tlumič  je p em na mechanické energie v jinou formu energie 

nap . pomocí viskózního t ení [37].  

Úkolem tlumič  je také redukovat klopení a klon ní vozidla, které má velký 

vliv na stabilitu vozidla v obloucích a p i brzd ní. U monopostu Dragon 7 

se v pr b hu sezóny n kolikrát projevil negativní vliv klon ní na ovladatelnost 

vozu, kdy vlivem klon ní došlo p i brzd ní ke ztrát  stability vlivem ztráty p ítlačné 

síly. Vzájemná součinnost podvozkových díl  a aerodynamických prvk  

u sportovních vozidel jsou klíčové pro dynamické vlastnosti vozidla. 

Práv  pro eliminaci klon ní byly u nástupce monopostu Dragon 7 použity 

t i tlumiče na každé náprav , které ve spolupráci s nov  navrženou aerodynamikou 

mají pomocí k ješt  lepším dynamickým vlastnostem nového monopostu Dragon 8.

 

Obr. 13 Tlumičový systém monopostu Dragon Ř [Vlastní zdroj] 
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3.7 ůERODYNůMICKÉ PRVKY 

Snahou konstruktér  je z jedné strany snižovat aerodynamický odpor 

vozidel, proti tomu však jde vždycky snaha o zvýšení p ítlačné síly vozidla, 

která umožňuje idiči využít vyšší adhezní síly, což vede k rychlejšímu pr jezdu 

sm rovými oblouky. U moderních sportovních vozidel je tato problematika 

ošet ena aerodynamickými prvky s prom nlivou geometrií. Pro realizaci tohoto 

ešení jsou použity r zné varianty. Základní ešení je založeno na manuálním 

nastavování úhlu natočení jednotlivých element , a na jejich následné fixaci.  

 

Obr. 14 Detail konstrukce zadního elementu s možností měnit jeho nastavení [46] 

Dále je možné využít funkci tzv. aktivních prvk  nap . servomotor  

pro automatizaci a p esné nastavení polohy, které si m že idič sám ovládat. 

Nejsofistikovan jším zp sobem je 100% automatizace zm ny geometrie natočení 

element , které na základ  dat z ídící jednotky vyhodnocuje situaci a upravuje 

polohu element . Tento systém je velice náročný na software a použité snímače, 

které musí predikovat chování idiče a vozu. V p ípad  špatného nastavení m že 

dojít k náhlé ztrát  p ítlaku a následné ztrát  adheze, která často vede ke kolizi. 

Nástupce Dragonu 7, který byl oficiáln  p edstaven 4. 5. 201Ř, již využívá 

sytému DRS ĚDrag Raduction Systemě, který je známý u vozidel Formule 1. 

Funkcí tohoto systému je snižování vzdušného odporu na p ímých úsecích 

závodních tratí, a díky tomu je možné dosahovat i vyšších rychlostí.  
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Obr. 15 Aerodynamický paket Dragonu 7 [46] 

Krom  p edního a zadního p ítlačného k ídla je velice d ležitá i samotná 

podlaha vozidel. Velmi často se však na tuto skutečnost zapomíná p i konstrukci 

konvenčních vozidel. Zajímavostí je, že pouze zlomek aerodynamických tunel  

na sv t  dokáže simulovat proud ní vzduchu práv  pod podlahou vozidla 

a v oblasti odvalujících se kol. 

4 ůSISTENČNÍ SYSTÉMY 

Úkolem asistenčních systém  je napomáhat idiči i vozidlu p i jízd . 

Fungování asistenčních systém  je založeno na sb ru a vyhodnocování velké 

spousty dat ze snímač  a ídících jednotek. Současným trendem je neustálé 

zvyšování počtu senzor  a samotných asistenčních systém , kdy již existují 

autonomní vozidla, jejichž provoz je primárn  založen na vyhodnocování 

získaných dat o provozu, samotném vozidle, a následné reakci akčních člen  [35].  

Na základ  informací ze snímač  je r znými funkcemi systém  regulace 

prokluzu a asistenčních systém  vyhodnoceno, kterým sm rem vozidlo akceleruje 

nebo zpomaluje, a zda se otáčí kolem své svislé osy. Regulační systémy mohou 

z t chto dat vyhodnotit skutečny sm r pohybu vozidla, resp. sily které na vozidlo 

p sobí, a p ípadn  sm r pohybu do jisté míry ovlivňovat. Jelikož tyto snímače 

reaguji velmi citliv , lze jejich pomoci identifikovat kritické jízdní situace 

již na samém počátku a provést tak p íslušná opat eni [35]. 
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Obr. 16 Snímače asistenčních systémů [35] 

Pro systém ůBS jsou klíčové informace ze snímač  otáček a rychlostí kol. 

U systému ESP jsou dále využívány snímače zrychlení a úhlové rychlosti stáčení 

vozidla, pomocí kterých systém vyhodnocuje sm r pohybu vozidla na základ  

p sobících setrvačných sil.  

4.1.1 Brzdové a stabilizační systémy  

Brzdové a stabilizační systémy, dále jen asistenční systémy, p ispívají 

významnou m rou k vyšší bezpečnosti vozu. Tyto konstrukční části p ímo ovlivňují 

funkci vozidla a jeho ovládání v silničním provozu. Jedná se jak o prvky hardwaru, 

tak stále se rozvíjejícího softwaru. Vzhledem k množství používaných asistenčních 

systém  je obtížné provést jejich p ehledné rozčlen ní, protože ada systém  

je hierarchicky propojených, jiné pak tvo í r zné stupn  vývoje, 

p ípadn  jsou po stránce hardwaru a softwaru vzájemnými nástavbami, 

které p edstavuji dopln ní existujících funkcí.  
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Tabulka 5 Rozdělení asistenčních systémů podle využití p i jízdě [35] 

Tabulka 6 P ehled brzdových a stabilizačních asistentů [35] 

 

ůsistenční systémy lze rozčlenit nap . podle užití v jednotlivých jízdních 

režimech, a to na rozjezd, jízdu a brzd ní viz Tabulka 5. Mezi hlavní funkce 

asistenčních systém  pat í zajišt ní iditelnosti, zvýšení stability, vylepšení trakce, 

zvýšení bezpečnosti a jízdního komfortu vozidel.  

ROZJEZD JÍZDů BRZD NÍ 

EDS XDS (RS) ABS 

ASR ASR - EBV 

HHC MSR - CBC 

 ESP - GMB 

DSR ESC 

TSA HBA 

BSW OVERBOOST 

 HBV 
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Obr. 17 Hierarchie asistenčních systémů [35] 

4.1.2 Snímače pro regulaci jízdní dynamiky 

ůby asistenční systémy mohly správn  pracovat, a snižovat tak riziko 

kritických jízdních situací, p íp. p edcházet jejich vzniku, musejí mít k dispozici 

snímače, pomocí kterých mohou jízdní situace zaznamenávat. Jedná se zejména 

o snímače otáček kol, zrychleni, úhlové rychlosti stačeni vozidla a úhlu natočeni 

volantu, jež registrují skutečnou pozici vozidla na vozovce. Pro správné 

vyhodnocení kritických situací je nutné, aby byly systému dostupné ucelené 

informace o vozidle, proto jsou na vozech instalovány nap . i snímače tlaku brzdové 

kapaliny v hlavním brzdovém válci, snímače polohy brzdového pedálu atd. 

Hlavním rozdílem mezi smysly člov ka a snímači elektronických systém  je zrak. 

Ten člov ku dává schopnost p edvídat. U moderních vozidel je snaha tento 
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nedostatek elektronických systém  kompenzovat pomocí kamer a radar . V tšina 

elektronických systém  však reaguje pouze na aktuální, již vzniklý stav vozidla 

a snaží se snížit riziko kritické situace zp sobené špatným úsudkem idiče. 

 

Obr. 18 Prvky asistenčního systému ABS [35] 

Snímače zpravidla p evád jí fyzikální veličiny na elektrické veličiny. 

Pro bezvadnou souhru snímač  ídící jednotky a ovladač  jsou určující následující 

p edpoklady: 

- Stálé a oboustrann  zajišťující monitorování Ěredundantníě 

- Necitlivost na okolní vlivy a provozem podmín né účinky 

- Trvalá funkční bezpečnost po dlouhou dobu 

Práv  p i regulaci jízdní dynamiky ĚESPě závisí bezpečnost posádky 

vozidla a jiných účastník  silniční dopravy na spolehlivosti snímač . 

Proto byla vyhodnocena data obsáhlých jízdních zkoušek a jízdních simulací 

a z toho určeny požadavky pro snímače ESP. P enášené veličiny musejí 

být spolehliv  snímány a p ivád ny do ídící jednotky b hem celé životnosti 

snímače. Jejich rychlé vyhodnocení a p esné reagování musí být možné v každé 

jízdní a provozní situaci s vysokou bezpečností [47]. 
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4.1.3 Snímač stáčivé rychlosti 

Snímač stáčivé rychlosti snímá stáčívý pohyb vozidla kolem jeho svislé osy, 

nap . p i b žném zatáčení, ale také p i vybočování nebo smyku. P ístroje k m ení 

stáčivé rychlosti se označují jako gyroskopy [47] 

 

 

Obr. 19 Ukázka hierarchie snímačů asistenčních systémů [35]  

4.1.4 Snímače úhlu natočení volantu 

Znalost úhlu ízení umožňuje nap ed vypočítat požadovaný sm r jízdy 

vozidla. Snímače pro m ení úhl  pat í ke skupin  pozičních snímač . Podle úlohy 

m í pomocí kluzných kontakt  Ěnap . potenciometrě nebo bezkontaktn  Ěnap . 

Hall v integrovaný obvodě. Pro regulaci jízdní dynamiky existuje alternativn  

n kolik typ  snímač , které zjišťují úhel natočení volantu k zadání požadovaných 

hodnot. Se signálem t chto snímač  se nechají kalibrovat ostatní snímače. Snímač 

úhlu natočení volantu má pracovní oblast ± 720°. Toleranční oblast musí být b hem 

celkové životnosti menší než odchylka ± 5°. Snímač úhlu natočení volantu Bosch 

LWS1 pracuje se 14 Hallovými integrovanými obvody. IC m í krokov  pomocí 

kódu absolutní úhel natočení volantu včetn  počtu otáček. Princip m ení 

integrovaného Hallova snímače je založeno na zm n  magnetického pole 
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permanentního magnetu. Rotující, magneticky m kkým kotoučem s vý ezy, 

které odpovídají určitému číslicovému kódu, se mohou zm ené hodnoty úhlu 

p ímo p edávat do číslicové jednotky jako digitální signál [47]. 

Snímač úhlu natočení volantu Bosch LWS3 využívá r zné fyzikální 

vlastnosti krystalu, který má v rozdílných sm rech magnetické tenké vrstvy 

(AMR – elementy, ůnisotrop Magneto Resistiv = anizotropní magnetický odporě. 

Dvamoduly ůMR snímají otáčivé pohyby dvou ozubených kol, 

na kterých jsou umíst ny magnety. Ozubená kola jsou pohán na vloženým kolem 

a ozubeným v ncem, který je umíst n na h ídeli volantu, a který se otáčí 

p i natáčení volantu. Výstupní signály ozubených kol jsou p ijímány s velmi 

vysokým rozlišením. Ozubená kola pod ůMR-elementy mají rozdílné počty zub , 

a tímto rozdílem počtu zub  je také dáno m ítko pro úhel otáčení volantu. 

Toto provedeni umožňuje, aby se zachoval absolutní úhel ízení Ětedy počet otáček 

volantuě, bezprost edn  potom, co byl snímač napájen proudem. Tím není nutná 

registrace klidového stavu snímače. Protože oba AMR – elementy poskytují 

m ítko pro úhel natočení volantu, je snímač redundantní, tzn. samočinn  

se sledující. Funkční bezpečnost snímače LWS 3 je srovnatelná s LWS 1 [47]. 

4.1.5 Snímač bočního zrychlení  

Pro m ení zrychlení se využívá fyzikální efekt, že na zrychlované t leso 

p sobí setrvačná síla. Pokud tato t lesa nejsou upevn na tuhou vazbou, 

ale elasticky, potom se p i účinku síly posunují. Výchylka je m ítkem 

pro zrychlení. Snímače zrychlení tedy fungují na n kolika principech. 

Prvním zp sobem je m ení pomocí Hallova snímače zrychlení, které funguje 

na principu výkyvného sytému pružina  hmota. P i vychýlení dochází ke zm n  

magnetického pole, které má vliv na hodnotu Hallova nap tí. 

Dále existují mikromechanické k emíkové snímače, u který je výkyvný systém 

vyleptán do k emíkové destičky. P i p sobení zrychlení dochází k vychýlení 

z klidové polohy následn  je m ena zm na kapacity sytému, která je úm rná práv  

zrychlení. Dalším zp sobem pro m ení zrychlení jsou piezoelektrické snímače, 

jsou tvo eny piezoelektrickým ohybovým prvkem. Vlivem p sobícího zrychlení 

dochází k ohybu, kdy na piezoelektrické vrstv  dochází k vzniku nap tí, 

které je op t úm rné zrychlení [48]. 
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5 ZÁKLůDY JÍZDNÍ DYNůMIKY 

5.1 JÍZDNÍ ODPORY 

Vzhledem k tomu, že dynamika vozidla je ovlivňována silami, které p sobí 

proti pohybu vozidla, tak je nutné se t mito silami zabývat, dále jsou tyto síly 

označovány jako jízdní odpory. V této kapitole jsou však uvedeny pouze odpory, 

které mohou ovlivnit pr b h realizovaných jízdních zkoušek. 

5.1.1 Odpor valivý 

Vznik tohoto odporu má p vod v deformaci pneumatiky a vozovky. 

V p ípad , že se vozidlo nachází na tuhé vozovce, pak dochází pouze k deformaci 

pneumatiky. P i valení pneumatiky dochází k elastické deformaci obvodu 

pneumatiky do roviny vozovky, a to v p ední části pneumatiky ve sm ru valení. 

Následn  v zadní části pneumatiky dochází k navracení do p vodního kruhového 

tvaru pneumatiky. Vzhledem ke ztrátám v pneumatice zp sobené p em nou 

na teplo, je velikost síly p sobící p i stlačování pneumatiky, v tší než síly, kterými 

p sobí pneumatika na vozovku p i navracení do p vodního tvaru. Jedná se o jev, 

který se nazývá hystereze. Vlivem vyšších m rných tlak  v p ední části pneumatiky 

je radiální reakce vozovky ZK posunuta o hodnotu e p ed svislou osu kola.  

 

Obr. 20 Silové poměry ve valícím se kole [47] 

Pro hodnotu součinitele valivého odporu fk je klíčovým faktorem povrch 

vozovky. Dále je ji ovlivňují deformace a rychlost kola. P i vysokých rychlostech 

dochází ke zvyšování valivého odporu vlivem rostoucích ztrát. Naopak u osobních 

vozidel p i rychlostech do 80 km/h a nákladních vozidel do 50 km/h lze součinitel 

valivého odporu považovat za nezávislý na rychlosti jízdy [47]. 
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Tabulka 7 Hodnoty součinitele odporu valení pro různé povrchy vozovek [47]  

Povrch fk Povrch  fk 

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 p da 0,20 – 0,40 

Polní cesta – suchá 0,04 – 0,15 Náledí 0,01 – 0,025 

Polní cesta – mokrá 0,08 – 0,20  

5.1.2 Odpor vzdušný 

B hem jízd dochází k obtékání proudu vzduchu kolem vozidla. 

Proud vzduchu obtéká kolem horní části karosérie, avšak musí také být protlačen 

motorovým prostorem a mezi spodní částí vozidla a povrchem vozovky. 

Vlivem zm ny laminárního proud ní na proud ní turbulentní, které se projevuje 

ví ení proudu vzduchu za vozidlem.  

 

Obr. 21 Simulace proudění vzduchu okolo vozidla [60] 

Vlivem rozdílných tlak  nad a pod vozidlem dochází ke vzniku ví ení 

v p íčné rovin  vozidla. Celkový vzdušný odpor zahrnuje také odpory vznikající 

p i pr chodu chladícím za ízením, v tracím systémem, a dále jsou uvažovány také 

odpory, které jsou zp sobeny ví ením a t ením proudícího vzduchu o kola vozidla. 

Velikost vzdušného odporu závisí na hustot  vzduchu, součiniteli 

aerodynamického odporu, čelní ploše vozidla a druhé mocnin  rychlosti. Vzhledem 

k tomu, že velký součinitel vzdušného odporu má za následek zvýšenou spot ebu 

paliva, tak p i návrhu a vývoji je snahou konstruktér  snižovat tuto hodnotu. Velký 

vliv na celkový vzdušný odpor má tvar p íd  a zád  vozidla. Často se však 

p i návrhu zapomíná na proud ní vzduchu mezi podvozkovými částmi vozu 

a samotnou vozovkou, avšak tato oblast má velký vliv na hodnotu zmiňovaného 

součinitele [47]. 
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6 JÍZDNÍ ZKOUŠKY 

Jízdní zkoušky jsou nedílnou součástí vývoje vozidel. B hem jízdních zkoušek 

dochází k validaci dat získaných pomocí počítačových model  a simulací, 

které jsou dnes nepostradatelnou součástí vývoje. Použití modelačních 

a simulačních softwar  totiž velmi zrychluje a zp esňuje samotný proces vývoje. 

Hlavní výhodou je také ekonomické hledisko. P i jízdních zkouškách je d ležité 

dodržovat zvolenou metodiku, aby byla m ení objektivní a opakovatelná. 

Dodržováním metodiky lze také zajistit porovnatelnost jednotlivých model  v či 

sob . Pokud by neexistovaly žádné metodiky pro m ení, tak by bylo možné 

úmysln  ovlivňovat výsledky m ení, které by pak nep inášely skutečné informace 

o dynamických parametrech vozidel.  

6.1 NORMY K JÍZDNÍM ZKOUŠKÁM 

Metodiky pro realizace jízdních zkoušek jsou nejčast ji v normách, které mají 

za úkol zajistit opakovatelnost jednotlivých zkoušek. V rámci českých norem 

lze najit zmínku o problematice jízdních zkoušek v silniční doprav  u norem 

skupiny 30, oddíl 05 ĚČSN 30 05xx). V normách jsou pak uvedeny požadavky 

na vozidla i samotné testovací trat . Na problematikou m ení zrychlení 

je nap . zam ena norma ČSN 30 05 56 z roku 1řř2. Tato norma udává, 

že je možné zrychlení m it hned n kolika zp soby. V této norm  jsou uvedena 

m ení zrychlení pomocí maximální rychlosti, rozjezdu s azením p evodových 

stupň , doby rozjezdu na zadané dráze, doby rozjezdu na zadanou rychlost. 

Udává také p ípustné hodnoty pro pov trnostní podmínky, které výrazn  

nezkreslují výsledky m ení. Nadefinovány jsou také podmínky pro sklony 

testovací trat , který nesmí p ekročit 0,5 % v podélném a 3 % v p íčném sm ru 

vozovky. V norm  ČSN 30 05 56 je dále nap . uvedena metodika pro dojezdové 

zkoušky silničních motorových vozidel. 

Krom  národních norem se na dynamické vlastnosti vozidel zam ují i normy 

mezinárodní. Nap . metodika pro m ení vyhýbacího manévru je vymezena normou 

ISO 3888. Test ustálené jízda po kruhové dráze je upraven mezinárodní 

normou ISO 4138:2012. Brzd ní v p ímém sm ru s použitím ůBS upravuje norma 

ISO 21944. Dále pak byly vydány sm rnice a na ízení EHK, které se zam ují 

na emise hluku p i akceleraci, EHK 51. Nebo také na ízení EHK Řř, které ošet uje 
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m ení rychlosti a zrychlení u vozidel s omezovačem rychlosti a uvádí zp soby, 

kterými lze zkoušky zrealizovat.  

6.2 VYHÝBůCÍ MůNÉVR – LOSÍ TEST 

Jedná se o test jízdní dynamiky ov ující boční stabilitu p i vyhýbacím 

manévru. Tento test pocházející ze Švédska, kde se používá p i testování vozidel 

již desítky let. Primárn  se jimi zabývaly značky Volvo a Saab, které simulovaly 

srážky s r znými druhy divoké zv e. U menších druh  se potvrdilo, že pro idiče 

je bezpečn jší neuhýbat. ůvšak p i srážce s losem, který m že mít hmotnost 

kolem 300 kg, dochází i u t chto značek, které jsou pouvažovány za špičku, 

co se týká bezpečnosti, k deformacím st ech a čelního skla. P i srážce totiž dochází 

k podražení nohou losa, který následným pádem na vozidlo značn  ohrožuje 

bezpečnost posádky. Z t chto d vod  začaly automobilky realizovat losí testy, 

které simulují výhybný manévr proti st etu s losem [49]. 

Testy však nesimulují jen st et s losem, ale jakoukoliv náhle vzniklou 

p ekážku v jízd . Popularita tohoto testu vzrostla po roce 1řř7, kdy noviná  Robert 

Collin z automagazínu Teknikens Värld pomocí tohoto testu odhalil špatné jízdní 

vlastnosti Mercedesu t ídy ů. B hem testování totiž došlo k p evrácení tohoto 

modelu na st echu p i rychlosti 60 km/h. Po zve ejn ní článk  a videí musela 

automobilka Mercedes-Benz rychle zareagovat, aby odstranila nedostatky 

v konstrukci u nov  uvedené t ídy ů. Jednalo se totiž o celosv tovou senzaci 

a pro Mercedes-Benz bylo velmi d ležité si zachovat pov st prémiové značky. 

Automobilka musela zrealizovat svolávací akci pro 130 000 vozidel, u kterých 

aplikovala nápravná opat ení. Ta spočívala ve snížení t žišt  sériovým 

použití 15“ kol, a p edevším v instalaci stabilizačního systému ESP. 

Od roku 2014 je stabilizační systém ESP povinnou součástí všech nových osobních 

automobil  prodávaných v Evrop , avšak v 90. letech se jednalo o nákladný prvek 

luxusní výbavy. Lze tedy konstatovat, že losí test tak p isp l k rychlejšímu rozší ení 

tohoto prvku aktivní bezpečnosti [49]. 

http://www.autolexicon.net/cs/articles/articles/esp-electronic-stability-programme/
http://www.autolexicon.net/cs/articles/articles/aktivni-bezpecnost/
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Obr. 22 Mercedes-Benz t ídy A po absolvování losího testu [50] 

 Losí test se provádí na suché vozovce s pln  zatíženým vozidlem. Dopravní 

kužely nahrazují p ekážku a jsou uspo ádány do koridoru. Testovací idič musí 

provést rychlý vyhýbací manévr, objet první adu kužel  a za adit se zp t 

do p vodního jízdního pruhu. Zkouška se opakuje stále se zvyšující rychlostí, 

dokud automobil neshodí krajní kužely nebo nedostane smyk [49]. 

6.3 USTÁLENÉ ZůTÁČENÍ  

Tato zkouška pat í mezi nejstarší metody zkoušení ovladatelnosti vozidel, 

jedná se jízdu konstantní rychlostí po kruhové dráze. V rámci m ení se m í čas 

pot ebný k projetí kruhu o stálém polom ru. U této zkoušky lze bez vysokých 

nárok  na m ící techniku zm it maximální boční zrychlení Ěmeze smyku nebo 

p eklopeníě na určitém povrchu vozovky. Vedle maximáln  dosažitelného bočního 

zrychlení je také zajímavé, jak se jednotlivé pohybové veličiny m ní až k dosažení 

maximální hodnoty tzn. jejich pr b h v závislosti na bočním zrychlení. Statickou 

iditelnost charakterizuje úhel natočení volantu, úhel sm rového úchylky t žišt  

vozidla a úhly sm rových úchylek p ední a zadní nápravy [47]. 

Na základ  pr b hu závislostí úhlu natočení volantu na bočním zrychlení 

lze posoudit statickou iditelnost vozidla Ěnedotáčivost, p etáčivostě. Vzhledem 

k nehomogennosti povrchu vozovky, nerovnostem a malým ídícím. korekturám 

k dodržení kruhové dráhy vzniká rozptyl nam ených hodnot úhlu natočení volantu. 

P i pr jezdu vozidla po kruhové dráze s konstantním natočením volantu dojde 

ke zmenšení kopírovaného polom ru vozidlem vlivem p erušení pohonu náprav, 

a to pomocí uvoln ní akceleračního pedálu. P i provedení tohoto úkonu je p itížena 
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p ední náprava, a naopak odlehčena náprava p ední. Díky tomu vzroste boční 

vedení kol na p ední náprav  vzhledem ke kol m zadní nápravy, což se projeví 

natočením vozidla sm rem do zatáčky.  

Další p íčinnou zatáčení vozidla na menším polom ru je skutečnost, 

že p i poklesu hnací síly vozidla se zmenší boční zrychlení, tzn., že p i konstantním 

úhlu natočení volantu vzniká efekt p etáčivosti. Ubrání plynu má za následek 

pokles obvodových sil na hnacích kolech, čímž vzroste sm rová tuhost této nápravy 

a dojde ke zmenšení sm rové úchylky. U vozidel s p edním pohonem pokles 

obvodové síly na ízených kolech m že vést ke zmenšení vjížd ní do zatáčky.  

Jízdní manévr zm na hnací síly p i zatáčení simuluje situaci, kdy idič 

p i pr jezdu sm rovým obloukem náhle uvolní akcelerační pedál. Sm rová 

odchylka vozidla p i pohybu po kružnici na počátečním Ěustálenémě bočním 

zrychlení, s jakým se vozidlo pohybovalo p ed zm nou hnací síly. 

Zkouška se provádí tím zp sobem, že vozidlo se pohybuje konstantní rychlostí 

s konstantním bočním zrychlením a postupn  se zvyšuje až do maximální hodnoty. 

Reakce vozidla na zm nu hnací síly se vyjad uje rozdílem stáčivé rychlosti,  

který vyjad uje rozdíl mezi stáčivou rychlostí zkoušeného vozidla 

a tzv. referenčním vozidlem v dob  1 s po začátku p sobení poruchy. 

Referenční vozidlo je takové, které se p i zm n  hnací síly pohybuje p esn  

po p vodní kruhové dráze [47]. 
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7 PROJEKT FORMULA STUDENT 

Jedná se o globální studentskou sout ž, která má p vod v ůnglii, kde byla založena 

v roce 1řřŘ. Tato sout ž je inspirována americkou sout ží Formula SůE, 

která vznikla v 80. letech. Myšlenkou tohoto projektu je komplexní vzd lávání, 

které spočívá v propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi, 

které jsou často ve výuce na vysokých školách opomíjeny. Tento projekt poskytuje 

unikátní prostor pro sebevzd lávání, rozvoj inženýrských dovedností, získání 

zkušeností s moderními materiály, organizací výroby prototypových díl , 

obchodními a vyjednávacími schopnosti, práci v mezinárodním prost edí, 

plánování a spolupráci v pracovním týmu. Do projektu je zapojeno 700 tým  

z celého sv ta, které sout ží ve 3 kategoriích. Tradičními kategoriemi jsou 

spalovací a elektrické vozy a od roku 2017 nov  vznikla kategorie vozidel 

bez idiče. B hem celého roku se koná po sv t  p ibližn  18 oficiálních závod , 

které jsou započítávány do sv tového hodnocení tým . Umíst ní v sout ži se odvíjí 

od počtu získaných bod  b hem konání závodu. V rámci sout že mohou týmy 

získat maximáln  1 000 bod , které jsou rozd leny mezi jednotlivé disciplíny. 

Bodové rozd lení dílčích disciplín je uvedeno v tabulce 5 uvedené níže.  

Tabulka 8 Bodové hodnocení jednotlivých disciplín [51] 

Hlavním závodem sezóny je závod v N mecku, kde se každoročn  setká 

na závodní trati cca 115 tým , které se snaží prosadit ve velmi silné sv tové 

konkurenci. Tato sout ž je považována za neoficiální mistrovství sv ta. 

Probojovat se na tuto sout ž je snem každého týmu a člen m týmu TU Brno Racing 

se da í této sout že účastnit pravideln . Vzhledem ke skv lému umíst ní v roce 

2017 si tým zajistil účast i v dalším ročníku této unikátní sout že. 

 Disciplína Maximální počet bod  

Statické disciplíny 

Design prezentace 150 

Cost prezentace 100 

Business plan 75 

Dynamické disciplíny 

Akcelerace 75 

Skidpad 75 

Autokros 100 

Vytrvalostní závod 325 

Spot eba paliva 100 
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Obr. 23 Formula Student Germany [52] 

Úkolem každého týmu je vyrobit prototyp vozu formulového typu, který musí 

splňovat velmi p ísná kritéria stanovená pravidly sout že. P evážná v tšina pravidel 

se týká bezpečnosti idiče, protože se jedná o výukový projekt. Vývoj a stavba vozu 

je značn  limitována, jelikož musí prob hnout b hem cca 6 m síc , aby tým m l 

k dispozici dostatečný čas pro testování vozu a hledání optimálního nastavení 

pro samotné závody. Na samotné závody pak týmy dále zpracovávají analýzy 

a studie, aby podložily svá konstrukční ešení na voze. Sout ž je totiž rozd lena 

na statické a dynamické disciplíny, které jsou bodov  hodnoceny. Týmy tedy musí 

postavit rychlý a skv le ovladatelný v z, o kterém musí znát detaily návrhu dané 

sekce. Celou sout ž hodnotí inžený i z p edních automobilových značek, 

závodních tým , nap . z Formule 1. Vzhledem k velmi krátké dob  na vývoj 

a výrobu je nezbytné, aby se v rámci týmu uchovávalo know-how, jelikož 

každoročn  se týmy značn  obm ňují. D ležitou podmínkou pro účast na projektu 

Formula Student je studium bakalá ského nebo magisterského stupn  

vysokoškolského studia, nikdo jiný nem že být v rámci týmu angažován. 
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7.1 GENEZE MONOPOSTU DRAGON 

Do projektu Formula Student se Vysoké učení technické v Brn  zapojilo 

poprvé v roce 2010 pod názvem TU Brno Racing. Vývoj na monopostu, 

který byl podle brn nské legendy pojmenován Dragon, však probíhal už od roku 

2000. Každý rok byla na monopostu provedena výrazná zm na oproti p edchozí 

generaci, kdy na prvních čty ech generacích probíhaly zm ny hlavn  na motoru, 

p evodovce a podvozkových dílech. U páté generace vozu byl velkou zm nou 

p echod z atmosférického jednoválce na turbodmychadlem p eplňovaný 

jednoválec.  

 

Obr. 24 Geneze monopostu, zprava Dragon 1-5 [53] 

 

Obr. 25 Monoposty Dragon 5-7 [53] 
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8 PRůKTICKÁ ČÁST 

8.1 OBJEKTY M ENÍ 

Pro účely m ení bylo vybráno vozidlo Dragon 7, která zastupuje segment 

sportovních vozidel a speciál , které se mohou v provozu vyskytnout. 

Jako referenční vozidla byla zvolena velmi rozší ená vozidla Škoda, konkrétn  

se jednalo o model Superb III ve verzi sedan i kombi. Tato modelová ada 

je u idič  velmi oblíbená a dlouhodob  pat í mezi 4 nejprodávan jší modely v ČR. 

Z tohoto d vodu existuje také velká pravd podobnost, že práv  tento model bude 

p ítomen hned u ady dopravních nehod. Níže jsou uvedena bližší specifikace 

testovaných vozidel.  

8.1.1 Dragon 7 

Jedná se o speciál navržený pro účely sout že Formula Student v sezón  

2016/2017, který se díky absolutnímu vít zství na závod  Formula Student Czech, 

výborným výsledk m na závodech v Ma arsku a N mecku, stal nejúsp šn jším 

vozem v historii týmu TU Brno Racing. Celkov  se týmu poda ilo vypracovat 

s tímto vozem až na 5. místo ve sv tovém žeb íčku. Na základ  dynamických 

parametr , kterými tento v z disponuje, byl vybrán pro účely m ení p i vybraných 

jízdních situacích  

Monopost Dragon 7 je pohán ný jednoválcovým motorem, který vychází 

ze sériového motoru Husqvarna FE 501. Velkou konkurenční výhodou tohoto 

motoru je p eplňování pomocí turbodmychadla, které bylo vyvinuto p ímo 

pro tento v z ve spolupráci se společností Honeywell. Hmotnost jednoválcového 

motoru s turbodmychadlem dává vozu skv lý pom r hmotnosti a výkonu.  

Generace Dragon 7 je specifická použitím odlišného typu rámu. kdy místo 

klasického rámu trubkového byl použit hybridní rám tvo ený karbonovým 

monokokem, který je dnes používán nap . u vozidel sout že Formule 1 nebo 

LeMans, a zadního trubkového rámu. Tato zm na m la napomoci ke snížení 

hmotnosti celého vozu, což je nejjednodušší zp sob, jak v z zrychlit. Dále velkou 

zm nou prošla také lichob žníková náprava, kde p vodní chrom-molybdenová 

ramena zav šení byla nahrazena uhlíkovými trubkami s vlepenými hliníkovými 

úchyty. Klíčovou zm nou pro dynamické vlastnosti vozu byla úprava 
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aerodynamického paketu, u kterého p i snížení jeho hmotnosti došlo ke zvýšení 

p ítlačné síly na 1250 N p i rychlosti 80 km/h. Jedná se o meziroční nár st p ítlačné 

síly p i jízd  v p ímém sm ru o 35 %.  

 

Obr. 26 Monopost Dragon 7 [53] 

Technické parametry vozu: 

Motor: Husquarna FE 510, p eplňovaný 

Objem motoru: 510 ccm3 

Výkon motoru: 62 kW/10 500 min-1 

Točivý moment: 72 Nm/4 500 min-1 

Celková hmotnost: 186 kg 

Maximální rychlost: 115 km/h 

Rám:  Hybridní Ěmokonok z uhlíkových vláken + trubkový rámě 

P evodovka: T ístupňová 

Diferenciál: Drexler FSAE 2010 

Tlumiče: ZF FS 02  

Kola: OZ Formula Student Magnesium  

Pneumatiky: Continetal C 17 205/470 R13 

Palivo: E85 

Kapacita nádrže: 5,9 l  

Spot eba paliva: 25 l/100 km 
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Obr. 27 Verze kombi [Vlastní zdroj] 

8.1.2 Škoda Superb III 

Pro účely referenčního m ení byla použita vozidla Superb v provedení sedan 

a kombi, která byla zap jčena od společnosti ŠKODů ůUTO Česká republika. 

Vozidla byla vybavena zážehovým motorem 1,4 TSI o výkonu 110 kW, 

v provedení kombi motor spolupracoval s automatickou sedmistupňovou 

p evodovkou, naopak vozidlo v provedení sedan bylo osazeno p evodovkou 

manuální šestistupňovou. 

Technické parametry verze sedan: 

Motor: TSI ACT 

Objem motoru: 1 395 ccm3 

Výkon motoru: 110 kW/5 000–6 000 min-1 

Točivý moment: 250 Nm/1 500–3 500 min-1 

Celková hmotnost: 1988 kg 

Maximální rychlost: 220 km/h 

Palivo: benzin, oktanové č. min. ř5 

Kombinovaná spot eba paliva: 5,2 l/100 km 

Obr. 28 Verze sedan [Vlastní zdroj] 
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Obr. 29 Ší kové a výškové parametry Škody Superb III verze sedan [54] 

Obr. 30 Délkové a úhlové parametry Škody Superb III verze sedan [54] 

Technické parametry verze kombi: 

Motor: TSI ACT 

Objem motoru: 1 395 ccm3 

Výkon motoru: 110 kW/5 000–6 000 min-1 

Točivý moment: 250 Nm/1 500–3 500 min-1 

Celková hmotnost: 2031 kg 

Maximální rychlost: 218 km/h 

Palivo: benzin, oktanové č. min. ř5 

Kombinovaná spot eba paliva: 5,2 l/100 km 
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Obr. 31 Ší kové a výškové parametry Škody Superb III verze kombi [54] 

 

Obr. 32 Délkové a úhlové parametry Škody Superb III verze kombi [54] 

Podvozek u vozidel Superb III: 

P ední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými 

rameny a p íčným zkrutným stabilizátorem 

Zadní náprava víceprvkové zav šení s podélnými a p íčnými 

rameny s p íčným zkrutným stabilizátorem  

Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonáln  propojené 

s podtlakovým posilovačem Dual Rate 

-  P ední kotoučové s vnit ním chlazením kotouč  

a jednopístovými t meny 

- Zadní kotoučové [54]. 

Na obou vozidlech byly použity zimní pneumatiky Continental 

s produktovým označení ContiWinterContact. Verze sedan m la nazutou variantu 

TS 850 P o rozm rech 215/55 R17 94 H, a u provedení kombi byla použita varianta 

TS 830 P o rozm rech 234/45 R18 98 V. Nam ené hodnoty tlaku v pneumatikách 

a hloubky dezénu jsou uvedeny v tabulce č. 6.  
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8.2 POUŽITÁ M ÍCÍ Zů ÍZENÍ 

Pro účely m ení dynamických parametr  p i vybraných jízdních zkouškách 

byl zvolen VBOX Sport od společnosti Racelogic, který vzhledem 

ke svým rozm r m a rozmanitým možnostem uchycení na vozidla nejvíce 

vyhovoval pot ebám m ení. P i m ení sportovního vozidla byla data o vozidle 

získávána v reálném, a to pomocí informací z ídící jednotky vozu, která získávala 

záznamy z akcelerometru a gyroskopu umíst ných ve vozidle. 

Záznam t chto dat probíhal s frekvenci 100 Hz, které byly následn  zpracovány 

pomocí softwaru Life View. 

  

Obr. 33 Parametry za ízení VBOX Sport [55] 

Toto za ízení funguje na základ  získávání dat pomocí GPS systému, 

který snímá data s frekvencí 20 Hz s p esností 0,1 km/h a 0,5% G. 

Data jsou nahrávána na SD kartu, ze které lze data následn  p esunout do PC, 

kde probíhá jejich zpracování pomocí softwaru VBOX Tools. Toto za ízení 

je napájeno pomocí vlastních baterií. Upevn ní na formuli bylo realizováno 

pomocí speciálního suchého zipu, který byl p ilepen k monopostu a samotnému 

za ízení. 
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Obr. 34 Vysílač telemetrie a VBOX Sport umístěný na formuli [Vlastní zdroj] 

Ve vozidlech Superb bylo za ízení VBOX umíst no na p edním skle pomocí 

p ísavky, tak aby nedocházelo k rušení nebo stín ní GPS signálu, na jehož základ  

za ízení funguje. Dalším d vodem pro umíst ní za ízení VBOX nad t žišt  vozidla 

byla snaha eliminovat zkreslení samotných m ení vlivem klopení vozu, 

ke kterému by však nem lo docházet díky m ícímu za ízení založeném 

na vyhodnocování dat z GPS signálu, kdy v pr b hu m ení bylo za ízení spojeno 

s 8–10 družicemi. 

 

Obr. 35 Umístění za ízení VBOX Sport ve vozidle [59] 
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Trat  pro jízdní zkoušky byly vyznačeny kužely, jejichž poloha byla určena 

pomocí m icího kolečka. Poloha jednotlivých kužel  byla také zanesena do GPS 

sou adnic, aby mohla být trať rychle opravena v p ípad  významného poškození 

značení trat . Pr b h m ení byl zaznamenáván na statickou kameru Panasonic HC-

V700 umíst nou na stativu. 

Obr. 36 Mě icí kolečko + kužely [Vlastní zdroj] 

Data z vozidla Dragon 7 byla získávána na základ  informací z ídící 

jednotky, které byly ukládány do dataloggeru a posílány telemetrií zajišt né p es 

router. ůktuální data o voze bylo tedy možné sledovat na p ipojeném notebooku. 

Tato sledování dat se b žn  používají b hem testování sportovních vozidel 

pro hledání optimálního nastavení vozu, komparaci idič  a hledání ideálního 

idičského stylu pro jednotlivé disciplíny a trat . 

Obr. 37 ídící jednotka + router [Vlastní zdroj] 
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8.3 METODIKA 

M ení dynamických parametr  sportovního a konvenčního vozidla 

prob hla na dvou r zných testovacích tratích, které však byly z hlediska 

povrchových vlastností srovnatelné. M ení byla realizována na volných 

vodorovných plochách, což umožňovalo idič m dostávat se na limitní hodnoty, 

a současn  byla zajišt na bezpečnost idič . Ob  m ení také prob hla 

za identických pov trnostních podmínek, kdy trat  byly mokré a samotná m ení 

provázely dešťové p eháňky. 

Každému m ení p edcházela kontrola trati a její očist ní od listí a dalších 

nečistot, které by mohly zkreslit výsledky m ení nebo také ohrozit bezpečnost 

idiče, p ípadn  dalších účastník  m ení. Následn  byly postupn  p ipravovány 

jednotlivé trat  pro realizaci m ení. K vymezení tratí bylo použito m icí kolečko, 

pomocí kterého byly nam eny hlavní body trat  a následn  byly testovací trat  

vyznačeny pomocí kužel . Pozice kužel  byly vyznačeny barevným sprejem 

na samotný povrch trat , aby v p ípad  kontaktu vozu s kuželem byla zajišt na 

rychlá opravitelnost trat , a také aby byla zajišt na snadná detekce vzájemného 

kontaktu vozidla s kuželem.  

Pro účely m ení s Dragonem 7 byli vybráni zkušení závodní idiči, 

kte í byli speciáln  vycvičeni pro jízdu s tímto monopostem, se kterým už m li 

absolvovanou velmi úsp šnou sezónu v rámci globální sout že Formula Student. 

idiči formule Dragon 7 byly vybaveni speciálním neho lavým prádlem, botami, 

rukavice a závodní helmou, které úsp šn  prošly homologačními zkouškami. 

Pro vyšší bezpečnost idič  je vozidlo vybaveno šestibodovými pásy, a dále museli 

idiči opakovan  prokázat, že jsou schopni v z opustit do p ti sekund, 

p esn  jak to ukládají pravidla sout že Formula Student. idiči konvenčních 

vozidel, pak byli zkušení experti z Ústavu soudního inženýrství z Vysokého učení 

technického v Brn , kte í m li již četné zkušenosti z provád ní zkoušek jízdní 

dynamiky silničních vozidel. Vzhledem k využití zkušených idič  bylo možné 

se p iblížit až k limitním hodnotám m ených vozidel. Zahájení každého pokusu 

v rámci jednotlivých m ení záviselo pouze na volb  idiče, aby nebyla m ení 

zatížena chybou zp sobenou pozdní reakcí idiče na startovací signál.  



 

58 

B hem m ení na polygonu v Kop ivnici a v Brn  na výstavišti 

bylo nashromážd no p ibližn  70 Gb dat, která musela být nejprve rozt íd na podle 

jednotlivých test  a vozidel. Následovalo t íd ní dat podle platných pokus , 

které splňovaly nastavené podmínky pro úsp šné absolvování pomocí po ízených 

videozáznam . Poté následovalo vyhodnocování a zpracování dat. 

P i vyhodnocování pomocí softwaru VBOX Tools bylo možné zobrazit 

absolvovanou trať v rámci jednotlivých m ení. V rámci graf , vyhotovených 

pomocí tohoto softwaru, lze pozorovat vývoj rychlosti, bočního a podélného 

zrychlení. Červená k ivka v grafech reprezentuje rychlost v km/h, zelená boční 

zrychlení v m/s2 a modrá k ivka pak zrychlení podélné v m/s2.  

V pr b hu vyhodnocování dat z m ícího za ízeni VBOX Sport bylo 

objeveno n kolik záznam  m ení, které obsahovaly nerelevantní data, 

kdy nap . došlo ke skokovému zvýšení rychlosti vozidla z 80 km/h na 300 km/h.  

8.3.1 Vyhýbací manévr – Losí test 
M ení akcelerace vycházelo z normovaného testu podle ISO 3ŘŘŘ-2. 

Jedinou odlišností byla realizace testu na mokré vozovce, tedy za snížených 

adhezních podmínek. Vozidlo vjížd lo na trať konstantní rychlostí, 

která byla po úsp šném absolvování postupn  navyšována až na hranici, kdy idič 

nebyl schopen zrealizovat výhybný manévr bez kontaktu s kužely, kterými byla trať 

vyznačena. Jakýkoliv kontakt s kuželem nebo vyjetí z vyznačené dráhy znamenalo 

neplatný pokus. V pr b hu m ení vyhýbacích manévr  byly sledovány hodnoty 

bočního zrychlení a maximální rychlost, kterou bylo možné s jednotlivými vozidly 

projet vyznačenou trať. Samotná ší ka trat  byla u m ení s vozidly Superb rozdílná 

od m ení s monopostem Dragon 7, kdy se ší ka trat  odvíjí od samotné ší ky 

vozidla. Samotné rozm ry a vztahy pro výpočet ší ky trat  jsou uvedeny 

na obrázku č. 3Ř. V uvedených vztazích pak písmeno b reprezentuje ší ku vozidla. 

 

Obr. 38 Trať pro mě ení vyhýbacího manévru [56] 
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8.3.2 Akcelerace na 75 m s následným brzd ním 

Pro m ení akcelerace byla použita metodika z oficiálních pravidel sout že 

Formula Student. Jedná se o akceleraci v p ímém sm ru na trati o délce 75 m 

a ší ce 5 m, která je vyznačena kužely. P ed každým startem byla provedena 

vizuální kontrola stavu vozidla a dále byl 100% stav vozidla ov en pomocí dat 

získaných pomocí telemetrie. Tato jízdní zkouška byla navíc rozší ena o prudké 

brzd ní na konci 75 m trat . 

P ed každým m ením byla z bezpečnostních d vod  znovu provedena 

prohlídka trati. Kolem které byli p ítomni členové testovacího týmu, kte í byli 

vybaveni žlutými vlajkami, kterými by v p ípad  vzniklého problému na trati 

informovali idiče a další členy týmu pomocí zdvižení této vlajky. Krom  vlajek 

byli také členové týmu vybaveni hasicími p ístroji, pro p ípad, že by došlo k poruše 

vozu, která by byla spojena se vznikem požáru. Do samotného m ení bylo tedy 

zapojeno 7 lidí, kte í dohlíželi na bezpečnost, obsluhovali záznamová za ízení, 

provád li kontrolu stavu vozidla a správný pr b h m ení akcelerace. 

Po konfirmaci p ipravenosti všech člen  týmu byla zapnuta m icí a záznamová 

technika. Následn  dostal idič pokyn, že je vše v po ádku a mohl tak zahájit 

akceleraci. B hem akcelerace bylo m eno podélné zrychlení vozidla, čas pot ebný 

na projetí stanovené trat , maximální brzdné zpomalení a maximální dosažená 

rychlost. 

  

Obr. 39 Trať akcelerace [Vlastní zdroj] 



 

60 

8.3.3 Kruhová zkouška 

Pro účely m ení kruhové zkoušky byla upravena metodika z oficiálních 

pravidel sout že Formula Student pro disciplínu Skidpad. Snahou této jízdní 

zkoušky je najít maximální rychlost a boční zrychlení, kterého lze dosáhnout 

na kruhové trati, a to bez opušt ní vytyčené trat . Pro účely m ení kruhové 

zkoušky s monopostem Dragon byla zachována trať o pr m r vnit ního kruhu 

15,25 m. Testovací trať o ší ce 3 m byla po obvodu celé dráhy vytyčena kužely. 

Do m ení bylo zahrnuto pouze m ení jízdy na jednom kruhu, aby byla zajišt na 

porovnatelnost se zkouškami zrealizovanými na konvenčních vozidlech. 

V rámci m ení na osobních vozidlech byla zrealizována m ení na kruhové dráze 

s vnit ním pr m rem 20 m a 40 m. Ší ka zkušební dráhy byla 3,5 m, kdy kužely 

byly pravideln  rozmíst ny pouze po vnit ním obvodu. V rámci m ení 

byly sledovány hodnoty p íčného a podélného zrychlení, a také rychlosti 

jakých bylo možné v rámci t chto m ení dosáhnout. 

 

Obr. 40 Oficiální dráha pro disciplínu Skidpad [51] 
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Obr. 41 Plocha na brněnském výstavišti 
[57]  

8.4 BRN NSKÉ VÝSTůVIŠT  

Datum m ení: 22. 10. 2017 

Teplota vzduchu: 10,2 °C 

Tlak vzduchu: 1015,8 hPa 

Tlak vzduchu v pneumatikách: 60 kPa 

idiči: závodní jezdci 

Pov trnostní podmínky: dešťové p eháňky, mokrá vozovka 

Ve spolupráci se společností Veletrhy Brno byla zrealizována m ení 

s monopostem Dragon 7 na brn nském výstavišti. V rámci testovacích jízd 

prob hla série m ení, která m la za úkol poskytnout data o bočním a podélném 

zrychlení vozidla, dosažitelné rychlosti na 75m úseku a dosažitelné zpomalení. 

St žejním m ením pak byla realizace losích test . V ízení se st ídali dva závodní 

jezdci, kte í byli na jízdu s tímto vozem speciáln  proškoleni. M ení asistovali 

členové týmu TU Brno Racing, kte í zajišťovali nastavení vozu a kontrolovali 

bezpečnost celého pr b hu m ení. Jednotlivé trat  byly postaveny u pavilonu Z, 

kde byl prostor pro realizaci m ení. Na vozidle byly použity pneumatiky na mokrý 

povrch s výškou dezénu 3,ř mm, po uskutečn ní m ení byla nam ena výška 

dezénu 3,5 mm. Pneumatiky byly nahušt ny na výrobcem p edepsaný tlak 60 kPa. 

  

Obr. 42 Povrch tratí na brněnském výstavišti [Vlastní 
zdroj] 
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8.4.1 Vyhýbací manévr – Losí test 

M ení vyhýbacího manévru bylo realizováno na dráze zobrazené na obrázku 

níže, na kterém je zachycena také pozice statické kamery. Úkolem idiče bylo snažit 

se udržet konstantní rychlost p i realizaci vyhýbacích manévr , nejd ležit jší však 

byla rychlost nájezdová. První m ení začínalo na rychlosti 70 km/h, a následn  

byla rychlost postupn  zvyšována až na hodnotu 90 km/h. 

 

Obr. 43 Dráha na losí test + pozice kamery [Vlastní zdroj] 

V rámci m ení bylo zrealizováno 10 zkušebních jízd, 

které byly zaznamenány na videokameru, a následn  prob hly analýzy 

realizovaných jízd, aby byla ov ena platnost jednotlivých pokus . V rámci m ení 

se poda ilo s Dragonem7 úsp šn  absolvovat trať p i maximální rychlosti ŘŘ km/h.  

 

Graf 6 Vývoj zrychlení a zpomalení p i losím testu formule [Vlastní zdroj] 
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V pr b hu m ení vyhýbacího manévru bylo dosaženo p i prvním 

vyhýbacím manévru bočního zrychlení 7,55 m/s2, a následn  

pak 9,91 m/s2p i druhém vyhýbacím manévru. Na vozidle nebyly znát žádné 

problémy se stabilitou, k neúsp šným pokus m docházelo pouze vlivem sražení 

kužele. Pokud by byl dán idič m dostatečný čas pro trénink této trat , tak by bylo 

možné se s tímto vozidlem dostat p es maximální hranici ř0 km/h.  

 

Graf 7 Losí test formule p i hraničním pokusu [Vlastní zdroj] 

Pro p ehlednost byl za azen graf zachycující vývoj zrychlení a zpomalení 

v čase, a také vývoj rychlosti v pr b hu celého testu.  

 

Obr. 44 Dragon 7 p ed druhým vyhýbacím manévrem [Vlastní zdroj] 
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8.4.2 Akcelerace s následným brzd ním 

Pro účely m ení byla vyznačena trať za pavilon Z, kde prob hla všechna 

m ení akcelerace s následným brzd ním s monopostem Dragon 7. 

S ohledem na bezpečnost idič  bylo realizováno m ení dosažitelného brzdného 

zpomalení p i krizové brzd ní pouze do rychlosti cca 20 km/h, kdy následn  idič 

uvolnil brzdový pedál a byl nucen prostorovými podmínkami zatočit vozidlo. 

Z m ení lze tedy zjistit dosažené maximální brzdné zpomalení, hodnotu adheze, 

podélné zrychlení a maximální rychlost dosaženou 75m úseku. 

 

Obr. 45 Dráha p ipravená pro realizaci akceleračních testů [Vlastní zdroj] 

B hem vyhodnocování bylo zjišt no, že vozidlo nejprve vlivem vysokého 

točivého momentu a snížených adhezních podmínek, docházelo 

cca 0,2 s k prokluzu kol. Rozdíl mezi m ení 1 a 2 vznikl z d vodu p íčného 
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pohybu v okamžiku, kdy se kola dostala do záb ru. Jinak v pr b hu dalších m ení 

již k tomuto nedocházelo a hodnota p íčného zrychlení byla tém  nulová.  

Graf 8 Vývoj podélného zrychlení p i akceleraci formule [Vlastní zdroj] 

 
Graf 9 Akcelerace formule p i dosažení maximální rychlosti [Vlastní zdroj] 

Pomocí použitého softwaru VBOX Tools bylo možné p i analýze dat 

synchronizovat data s polohou na trati. K analýze byly dále použity po ízené 

videozáznamy.  
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V rámci m ení č.2 došlo p i brzd ní k blokování kol, kdy došlo také ke ztrát  

adheze, která byla zp sobena zatočením volantu pro odvrácení vjetí 

do nahromad né vody na konci trat  pro m ení akcelerace. Hranice adheze 

je pohybovala kolem hodnoty 1,39, p i prudkém brzd ní se tedy idič Dragonu 7 

pohyboval na hranici dosažitelné adheze. Rozdíly v celkových časech jsou dány 

zejména mírou prokluzu na počátku akcelerace. 

Tabulka 9 Výsledky mě ení akcelerace Dragonu 7 [Vlastní zdroj] 

Na brn nském výstavišti byly celkem zrealizovány 4 m ení akceleračního 

testu s následným prudkým brzd ním.  

8.4.3 Kruhová zkouška 

Kruhová zkouška byla realizována na kruhové dráze o vnit ním pr m ru 

15,25 m, jak udávají oficiální pravidla sout že Formula Student. Z bezpečnostních 

d vod , a také s ohledem na prostorového omezení testovací trati, nebylo možné 

provád t kruhovou zkoušku na v tším polom ru. Vzhledem k tomu, 

že je tato zkouška je jednou z disciplín sout že, pro kterou je v z konstruován, 

tak se očekávalo, že nam ené hodnoty budou výrazn  lepší než u konvenčních 

vozidel. 

 

Graf 10 Vývoj p íčného zrychlení p i kruhové zkoušce formule [Vlastní zdroj] 
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P i kruhových zkouškách bylo dosahováno maximálních hodnot 

adheze 1,34 a 1,35. V pr b hu t etího kola bylo dosažena maximální rychlosti 

38,9 km/h na kruhové trati o pr m ru 15,25 m. Pr m rná rychlost p i kruhové 

zkoušce byla 36,4 km/h. 

Graf 11 Kruhové zkoušky zachycené v softwaru VBOX Tools [Vlastní zdroj] 

Krom  výše uvedených test  jízdní dynamiky bylo v rámci m ení 

na výstavišti v Brn  provedeno také m ení teplot pneumatik b hem jízdy na celé 

jejich ší ce. Pro účely tohoto m ení byly vyrobeny speciální p ípravky, ve kterých 

byly nainstalovány snímače teploty. Z výsledk  m ení však bylo patrné, 

že na mokré vozovce se pneumatiky ochlazují takovým zp sobem, že nebylo 

možné zaznamenat žádné relevantní hodnoty ohledn  zah ívání pneumatik z tohoto 

m ení. 
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8.5 POLYGON KOP IVNICE 

Datum m ení: 10. 10. 2017 

Teplota vzduchu: 13 °C 

idiči: zkušení idiči 

Pov trnostní podmínky: dešťové p eháňky, mokrá vozovka 

M ení na polygonu v Kop ivnici prob hlo v rámci spolupráce se společností 

TůTRů TRUCKS a.s., která prop jčila testovací plochy pro realizaci m ení. 

M ení probíhala na vozech Škoda Superb III, a to jak verze sedan, tak i kombi. 

Samotná m ení zast ešoval tým odborník  z Ústavu soudního inženýrství VUT 

v Brn . Podmínky m ení byly identické s podmínkami p i m ení dynamických 

parametr , které prob hlo následn  na výstavišti v Brn .  

  

Obr. 46 Povrch zkušební tratě v Kop ivnici [Vlastní zdroj] 

Obr. 47 Polygon v Kop ivnici [5Ř] 
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Tabulka 10 Tlak v pneumatikách a hloubka dezénu pneumatik vozidel Superb[59] 

Vozidlo 

LP PP LZ PZ 

Tlak 

[kPa] 

Dezén 

[mm] 

Tlak 

[kPa] 

Dezén 

[mm] 

Tlak 

[kPa] 

Dezén 

[mm] 

Tlak 

[kPa] 

Dezén 

[mm] 

Sedan 215 8,0 210 8,1 210 8,5 210 8,5 

Kombi 185 7,9 180 7,9 185 7,2 185 7,3 

8.5.1 Vyhýbací manévr – Losí test 

M ení vyhýbacích manévr  bylo v nováno velké množství m ení, b hem 

kterých byla zjišťována hranice, na která lze vytyčenou trať úsp šn  projet. 

V pr b hu m ení byly realizovány i experimenty s vypínáním systému ESP 

pomocí odstran ní pojistek, které podle návodu k obsluze zajišťují práv  

tuto funkci. 

V rámci m ení vyhýbacích manévr  byla zvolena základní rychlost 50 km/h 

a následn  byla rychlost postupn  navyšována. Tento test bylo možné s variantou 

sedan p i maximální rychlosti 68 km/h.  

 

Graf 12 Vývoj zrychlení p i losím testu s verzí sedan [Vlastní zdroj] 

V pr b hu vyhýbacího manévru s variantou sedan bylo dosaženo 

maximálního bočního zrychlení 2,55 m/s2, p i prvním vyhýbacím manévru 

a 5,10 m/s2p i manévru druhém. P i vyšších rychlostech už docházelo ke srážení 

kuželek nebo k vychýlení vozu z vyznačené trat . 
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Graf 13 Vývoj zrychlení během hraničního pokusu Superbu ve verzi kombi [Vlastní zdroj] 

B hem m ení vyhýbacích manévr  s vozidlem Superb ve verzi kombi, 

se poda ilo dosáhnout na hranici 67 km/h, kdy byl idič schopen projet vymezenou 

tratí bez sražení kuželky nebo vyjetí z dráhy.  

 

Obr. 48 Superb III ve verzi kombi p i vyhýbacím manévru [59] 

  

3,43

-4,32

-8,34-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

66,1 64,3 64,4 67,0 62,4 57,2 42,3 2,5

Zr
y

hl
e

í [
/s

2
]

Rychlost [km/h]

Losí test ko i 

Příč é zry hle í

Podél é zry hle í



 

71 

8.5.2  Akcelerace na 75 m s následným brzd ním 

V rámci akcelerace s následným brzd ným bylo provedeno celkem 7 m ení, 

která byla následn  analyzována.  
Tabulka 11 Výsledky mě ení akcelerace modelu Superb, verze sedan [Vlastní zdroj] 

V rámci test  realizovaných s vozidlem Škoda Superb, ve verzi sedan 

s manuální p evodovkou, byla provedena 4 m ení, v rámci kterých, se poda ilo 

dosáhnout maximální rychlosti 75,7 km/h na vzdálenosti 75 m. idič byl schopen 

zabrzdit z této rychlosti za 2,7 s, a to na dráze 25,7 m, kdy maximální dosažená 

hodnota zpomalení byla 8,63 m/s2.P i akceleraci bylo dosaženo maximálního 

zrychlení 7,45 m/s2. 

 

Graf 14 Vývoj zrychlení, zpomalení a rychlosti u verze sedan [Vlastní zdroj] 
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[s] 

Maximální 
rychlost 

[km/h] 

Podélné 
zrychlení 

[m/s2] 

Maximální 
brzdné 

zpomalení 
[m/s2] 

Brzdná 
dráha  

[m] 

Doba 

brzd ní 
[s] 

1 6,4 74,8 6,57 10,20 22,3 2,3 

2 6,8 73,7 7,45 9,32 21,8 2,6 

3 6,6 75,7 7,06 9,22 25,7 2,7 

4 6,3 74,6 7,26 8,63 22,0 2,3 
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Graf 15 Průběh mě ení akcelerace s následným brzděním verze sedan [Vlastní zdroj] 

P i m ení akcelerace u verze kombi byla nam ena maximální 

rychlost 76,12 km/h, ze které byl schopen zastavit za 2,55 s, na dráze 22,6Ř m. 

Dosažení vyšších hodnot rychlosti u verze kombi, bylo z ejm  zap íčin no 

p ítomností DSG p evodovky u tohoto vozidla. Zm na rychlostních stupň  

prob hla rychleji a bez výrazného zp sobení klon ní vozu, které bylo 

pozorovatelné u verze sedan s manuální p evodovkou. 

Tabulka 12 Výsledky mě ení akcelerace modelu Superb, verze kombi [Vlastní zdroj] 

M ení 
Čas 

[s] 

Maximální 
rychlost 

[km/h] 

Podélné 
zrychlení 

[m/s2] 

Maximální 
brzdné zpomalení 

[m/s2] 

Brzdná 
dráha  

[m] 

Doba 

brzd ní 
[s] 

1 6,40 75,9 5,98 9,91 23,3 2,50 

2 6,70 75,5 5,79 9,52 21,7 2,65 

3 6,35 76,12 7,55 9,32 22,68 2,55 
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Graf 16 Vývoj podélného zrychlení a zpomalení u akcelerace verze kombi [Vlastní zdroj] 
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8.5.3 Kruhová zkouška 

V pr b hu m ení docházelo k pozorovatelnému klopení vozidla vlivem 

p sobící setrvačné síly na vozidlo, která zp sobovala odlehčení p edního kola hnací 

nápravy. idič uvedl, že bylo pozorováno zkreslení hodnot rychlosti na tachometru, 

který ukazoval výrazn  vyšší hodnoty, než kterými se vozidlo reáln  pohybovalo, 

což bylo zp sobeno prokluzem p edního hnacího kola. 

 

Graf 17 Vývoj bočního zrychlení u verze kombi na průměru 20 m [Vlastní zdroj] 

P i m ení u verze kombi na kruhu s vnit ním pr m rem 20 m, 

bylo dosahováno pr m rné rychlosti 3Ř km/h. St ední hodnota bočního zrychlení 

se p i zkouškách pohybovala v rozmezí 7,7–8 m/s2.  
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Graf 18 Vývoj bočního zrychlení u verze kombi na průměru 40 m [Vlastní zdroj] 



 

74 

Následn  na kruhové dráze o pr m ru 40 m byly nam eny st ední hodnoty 

bočního zrychlení v rozmezí 8,5–8,8 m/s2. Pr m rná rychlost byla 51 km/h. 

Maximální hodnota bočního zrychlení byla nam ena 1ř,3 m/s2.M ení na kruhové 

dráze o pr m ru 20 m prob hlo také s vozidlem ve verzi sedan. V rámci toho 

m ení byla nam ena st ední hodnota bočního zrychlení 7,8 m/s2 a pr m rná 

rychlost 37,6 km/h.  

P i m eních s verzí sedan bylo dosahováno na kruhové dráze 

o pr m ru 40 m rychlosti 51,3 km/h. P i t chto m eních se st ední bočního 

zrychlení pohybovala v rozmezí 8,3–8,5 m/s2. 
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Graf 19 Vývoj bočního zrychlení u verze sedan na průměru 20 m [Vlastní zdroj] 

Graf 20 Vývoj bočního zrychlení u verze sedan na průměru 40 m [Vlastní zdroj] 
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9 VYHODNOCENÍ M ENÍ 

V pr b hu analýzy nam ených dat se objevila otázka, zda hodnoty 

uvád né v odborných pracích jsou opravdu hodnoty p íčného zrychlení nebo bylo 

m eno boční zrychlení a vlivem nesjednoceného názvosloví byl použit nesprávný 

výraz pro toto zrychlení. V ad  odborných prací není totiž uvedeno, zda bylo 

m eno boční zrychlení, které bylo následn  p epočítáno, nebo zda bylo opravdu 

m eno zrychlení p íčné. Hodnoty bočního zrychlení totiž bývají zpravidla vyšší, 

což je zp sobeno klopením vozidla p i samotných jízdních manévrech. 

Za p íčné zrychlení je obecn  považováno takové zrychlení, které je m eno v ose 

kola, nezahrnuje tedy klopení ani klon ní vozidla a vztahuje se k rovin  vozovky. 

Hodnota bočního zrychlení je pak zvýšena práv  o klon ní a klopení, a je určována 

od osy vozidla. 

V rámci m ení pak bylo dosaženo hned n kolika zajímavých hodnot. 

Se sportovním vozem se poda ilo p ekonat nejlepší výsledky konvenčních vozidel 

dosažených v rámci losích test  m ených na suchém povrchu. Prvenství v této 

disciplín  drží Citroën Xantia ůctiva v6, se kterým byla p i zkouškách v roce 1999 

úsp šn  absolvována p i rychlosti 85 km/h. idič formule v rámci m ení v Brn  

na výstavišti byl schopen absolvovat normovanou trať p i rychlosti 88 km/h, navíc 

na mokrém povrchu. V pr b hu prvního vyhýbacího manévru p sobilo na vozidlo 

boční zrychlení 7,55 m/s2, a p i navracení zp t do p vodního jízdního pruhu 

pak 9,91 m/s2. U realizovaných vyhýbacích manévr  s vozidly konvenčními 

se poda ilo p iblížit k hodnotám zjišt ným odborníky ze Švédska, kte í práv  tuto 

zkoušku dostali do pov domí. P i realizaci losích test  s vozidlem Superb v letech 

2014 a 2017 se poda ilo dosáhnout hodnot 70 km/h na suchém povrchu. 

V rámci m eních na polygonu v Kop ivnici se poda ilo dostat se s t mito vozidly 

na hodnoty rychlosti 67 km/h ve verzi kombi a 68 v km/h ve verzi sedan, 

a to na mokrém povrchu. V rámci realizovaných test  s vypnutým ESP u vozidla 

ve verzi kombi pak bylo pozorováno, že nedocházelo k dosahování výrazn  nižších 

hodnot rychlosti pro úsp šné absolvování vyhýbacího manévru.  
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P i akceleračních zkouškách bylo dosaženo formulí Dragon 7 maximální 

rychlosti 100,5 km/h na 75 m dlouhé trati s maximálním podélným 

zrychlením 8,53 m/s2. Maximální brzdné zpomalení bylo p i zmín ném m ení 

bylo 13,73 m/s2. S vozidly Superb bylo dosaženo hodnot maximální rychlosti 

v rozmezí 73,7–76,12 km/h. V rámci m ení byla zjišt na vyšší maximální rychlost 

na vymezeném úseku u vozidla ve verzi kombi s automatickou p evodovkou DSG, 

kdy práv  zm na rychlostních stupň  a prokluz na počátku akcelerace ovlivnily 

výsledky m ení. Maximální podélné zrychlení bylo u verze sedan nam eno 

7,45 m/s2 a 7,55 m/s2 u verze kombi. Maximální brzdné zpomalení bylo dosaženo 

u konvenčních vozidel s verzí sedan, a to 10,2 m/s2. I p es snížené adhezní 

podmínky se v rámci m ení poda ilo dosáhnout na adheze hodnoty 

1 u konvenčních vozidel a 1,4 u vozidla sportovního, a to díky použití kvalitních 

pneumatik. 

 

Graf 21 Komparace akceleračních zkoušek [Vlastní zdroj] 

V rámci kruhových zkoušek bylo se sportovním vozem dosaženo 

maximální rychlosti 37,5 km/h na kruhové dráze o pr m ru 15,25 m. 

P i t chto m eních p sobilo na v z boční zrychlení až ř,46 m/s2. V rámci m ení 

na Polygonu v Kop ivnici prob hla m ení na dvou kruhových tratích 

o pr m ru 20 a 40 m. Na trati o pr m ru 20 m bylo dosahováno pr m rné 

rychlosti 38 km/h a bočního zrychlení v rozmezí 7,7–8 m/s2. Na kruhové trati 

o polom ru 40 m bylo dosahováno pr m rné rychlosti 51 km/h a hodnot bočního 

zrychlení 8,5–8,8 m/s2. 
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Výrazn  lepších výsledk  se sportovním vozem Dragon 7 bylo dosaženo 

zejména díky nízké hmotnosti tohoto vozu, na který p i jízdních zkouškách 

zákonit  p sobila nižší setrvačná síla. Další velkou výhodou sportovního vozidla 

byl mohutný aerodynamický paket, který již p i Ř0 km/h generoval p ítlačnou sílu 

o velikosti 1 250 N. Na voze byly použity prvot ídní technologie, díky kterým 

má vozidlo dynamické vlastnosti, které lze považovat za hranici, kam se lze 

s konvenčními osobními automobily p iblížit s dopomocí asistenčních systém . 

Konstrukce tohoto vozu je p izp sobená podmínkám sout že Formula Student, 

která je společn  se závody Formule 1 považována za nejinovativn jší sout ž 

v oblasti automobilového pr myslu. Samotná studentská formule nem la žádné 

stabilizační asistenty. 
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10 ZÁV R 

V rámci m ení byly zjišťovány dynamické parametry vozidel v pr b hu 

vybraných zkoušek. M ení byla realizována na sportovním vozidle, 

které bylo zastoupeno speciálem Dragon 7 a vozidlech konvenčních, 

které reprezentoval model Superb III ve verzi sedan i kombi. Veškerá m ení 

dynamických parametr  prob hla za snížených adhezních podmínek.  

P ínosem pro znaleckou praxi mohou být nam ené dynamické parametry 

jako nap . hodnoty rychlosti pro zvládnutí dvojitého vyhýbacího manévru nebo 

kruhových zkoušek, které jsou však podmín ny určitými idičskými zkušenostmi, 

jelikož, jak uvádí Burg ve své práci [4], jednalo se o kritické jízdní situace, 

p i kterých hodnota bočního zrychlení p esahovala 6 m/s2. B hem výše uvedených 

manévr  s konvenčními vozidly se hodnota bočního zrychlení pohybovala 

nap . u kruhových zkoušek v rozmezí 7,7–8,8 m/s2, což je oblast, ve které 

už dochází k zásah m stabilizačního systému ESP, jak uvádí Panáček v práci [15]. 

V rámci m ení se sportovním vozidlem bylo nam eno maximální boční zrychlení 

9,46 m/s2
 p i kruhové zkoušce a ř,ř1 m/s2 p i druhém vyhýbacím manévru v rámci 

tzv. losích test . B hem losích test  s vozidlem Dragon 7 bylo dosaženo o 23,73 % 

vyšší maximální hodnoty rychlosti pro úsp šné absolvování testu než u vozidla 

Škoda Superb III 1,4,  verze sedan, a o 23,86 % vyšší hodnoty než u verze kombi, 

jak je blíže specifikováno v podkapitolách Ř.4.1 a Ř.5.1. P i akceleračních 

zkouškách bylo se sportovním vozidlem Dragon 7 dosaženo o 24,26 % vyšší 

maximální rychlosti než u verze kombi s automatickou p evodovkou, a o 24,63 % 

vyšší maximální rychlosti n ž u verze sedan s p evodovkou manuální. Detailn  

jsou pak akcelerační zkoušky rozebrány v podkapitolách Ř.3.2 a Ř.4.2.  

P ínosem práce mohou být zejména data nam ená na sportovním vozu, 

kdy se m že v praxi stát, že se v b žném provozu objeví sportovní vozidlo nebo 

závodní speciál konstrukčn  podobný práv  vozidlu Dragon 7, který bude 

účastníkem dopravní nehody. V tom p ípad  bude možné vycházet z dat 

nam ených v rámci této práce. Z výsledk  práce vyplývá, že se sportovním 

vozidlem bylo za snížených adhezních podmínek dosahováno o 20–25 % vyšších 

hodnot vybraných dynamických parametr  než u konvenčních vozidel zahrnutých 

do m ení. 
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SEZNůM P ÍLOH 

P íloha č. 1 Ukázky z m ení dynamických parametr  Ěp iloženo na CDě  


