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Program předmětu Teorie vozidel (TVO)
Úvodní teoreticky zaměřený předmět si klade za cíl přinést základní informace a teoretické základy, které jsou nezbytné pro 

pochopení koncepce, dynamiky a stability jízdy vozidla. Předmět tvoří potřebný základ pro pochopení konstrukce, zkoušení a 

inovací v předmětech, které na Teorii vozidel navazují. Základními tématy jsou:  

Historie vozidel a trendy  

• Koncepce, design a parametry vozidel, legislativa.

• Variantní pohony (typy, určení, kolová mobilní pracovní, …).

• Autonomní řízení vozidel.

Hnací ústrojí (systémy pohonu, distribuce výkonu)

• Koncepce pohonu, typy pohonných jednotek, tradiční a netradiční pohonné jednotky (elektrické, spalovací – pístové, Wankel, 

turbinové, …).

• Struktura hnacího ústrojí – terminologie.

Mechanika jízdy vozidla 

• Jízdní odpory a  výkony (přímočarý a křivočarý pohyb, pevná vozovka).

• Stabilita vozidla při jízdě (dvou a vícenápravová vozidla).

• Kmitání vozidel – model a simulace.

• Aerodynamika a design .

• Terén – terramechanika.

Funkce kola (princip transformace)

• Teorie kola - kolo hnané, vlečené a brzděné – silová rovnováha, kinematika, terminologie. Geometrie uložení kola,

pneumatiky.

• Modely: lineární, HRSI a Pacejka Magic Formula.
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4 hlavní problémy současných 
vozidel se spalovacím motorem

1. Centrální zdroj energie, kterou je třeba 
mechanicky přenést k jednotlivým kolům

2. Nevýhodný průběh točivého momentu 
spalovacího motoru

3. 4 kola (nebo více) – staticky neurčitá úloha

4. Řízení převážně jen předními koly
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Pohled do historie

• počátek 16. století - kočár

• od 16./17. stol. – počátek prudkého rozvoje pošty

• problémy s kvalitou a údržbou komunikací
› část z vybraného mýta měla jít na údržbu komunikací, ale většinou nešla

• 2. pol. 17. století (18. století)
– státní správa si plně uvědomovala důležitost kvalitní sítě komunikací

– počátek budování umělých státních silnic (CHAUSSÉE)

– vytváření předpisů (zákonů a nařízení) ke stavbě provozu na silnicích

• velice malý kvalitativní posun v dopravních prostředcích
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Pohled do historie

• konec 18. století – první snahy o změnu pohonu související s 
vynálezem parního stroje

• velice malé uplatnění parního pohonu v  silniční dopravě
• obrovská změna přišla s vynálezem a uplatněním spalovacího 

motoru
• 19. století – vynález (znovuobjevení) asfaltu skotem 

McAdamem
• 20. století

– obrovský rozvoj ve výstavbě silniční sít (modernizace stávajících silnic a 
stavba komunikací nových)

– stavba transkontinentálních dálnic
– silnice jsou už nejen komunikacemi, ale také výraznými prvky v krajině, 

ovlivňují ráz měst atd.
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Rozdělení dopravních 
prostředků
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Dopravní prostředky
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Rozdělení KDMS

Podle způsobu pohonu :

• vlastní motor

• přípojné vozidlo

Rozdělení podle umístění kol :

• jednostopá

• vícestopá
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Terminologie
M Motor – zdroj mechanické energie 

PÚ Převodové ústrojí (násobí moment motoru) 

JÚ 

Jízdní ústrojí – umožňuje jízdu 

kolové JÚ – kolo 

pásové JÚ - pásy 

HÚ 
Hnací ústrojí 

M + PÚ + JÚ 

BÚ Brzdicí ústrojí – zastavení, zpomalení, udržení v klidu 

ŘÚ Řídicí ústrojí – umožňuje změnu směru jízdy kolových vozidel 

SÚ Směrové ústrojí - umožňuje změnu směru jízdy pásových vozidel 
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Konstrukce KDMS

1) Mechanická část

• HÚ – tok energie od M k JÚ

• Podvozek – rám + zavěšení kol, ŘÚ, BÚ – základní konstrukční 
prvek vozidla

• Karoserie – kabina + ložné prostory – plní funkci vozidla

• Pracovní ústrojí – plní funkci vozidla + pomocné úkony

2) Hydraulický a pneumatický systém

• Zdroj Eneregie – HG, kompresor, akumulátor

• Rozvody, rozvaděče

• Pracovní prvky – HM, válce
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Konstrukce KDMS

3) Elektrický a elektronický systém

• Zdroje – generátory, akumulátory

• Rozvody

• Spotřebiče

• Přístroje

• Regulátory
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Hnací ústrojí (HÚ)

Zajišťuje tvorbu, přenos a přeměnu energie

Pohon vozidla :

• činnost – výsledkem je mechanický pohyb

• zařízení – umožňuje mechanický pohyb – poháněcí soustava –
HÚ

Energetické hledisko HÚ

• HÚ – energetický systém – dodává energii k překonání jízdních 
odporů

• HÚ – přeměna + akumulace + transformace energie
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Části HÚ

Konvertor 

• převodník – mění jednu formu energie v jinou

• energii neshromažďuje

• proces je většinou nevratný
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Konvertor
výstup/vstup chemická tepelná mechanická elektrická hydraulická 

chemická      

tepelná spalovací 

prostor 

 brzda odpor  

mechanická  tepelný 

motor 

 elektromotor hydromotor 

turbína 

elektrická palivový 

článek 

 generátor   

hydraulická   hydrostatický 

generátor 

  

 

• SPALOVACÍ MOTOR = energie chemická  tepelná mechanická
• MOTOR = konvertor jehož výstupem je mechanická energie
• GENERÁTOR = konvertor, jehož výstupní energie je nejčastěji 

elektrická 
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Části HÚ

Akumulátor

na určitou dobu akumuluje energii

energii vydává

proces je vratný

• elektrický akumulátor = „baterie“

• hydraulický akumulátor

• pneumatický akumulátor = vzduchojem

KVM Teorie vozidel 14
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Části HÚ

Transformátor
měnič, převod
mění dvě základní složky výkonu 

– moment  úhlová frekvence
– proud  napětí
– průtok  tlak

forma energie na vstupu a výstupu zůstává oP
(stupňová převodovka) 
– M1 . 1 M2 . 2
– M1 . 1 . M2 . 2
– P1 .  P2

KVM Teorie vozidel 15
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Části HÚ

Transmise
• přenos
• přenáší energii z jednoho místa na druhé
• energii nemění
• propojuje konvertor (akumulátor) a pracovní stroj, 

akumulátor nebo jiný konvertor

Regulační ústrojí
• řídí přeměnu, akumulaci, transformaci a přenos 

energie
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Koncepce pohonu vozidel

Pohon

• závislý – zdroj energie mimo vozidlo (trolej)  vozidlo je 
závislé na definované trati

• nezávislý – energii si veze vozidlo s sebou  závislost je pouze 
na síti stanic pro doplnění energie

Pohon

• motorový

• palivovými články

• akumulátorový

• hybridní

KVM Teorie vozidel 17
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Základní pojmy

Dopravní prostředky jsou závislé na použitém druhu dopravy v rámci dopravní 

soustavy (města, kraje, státu, kontinentu). 

Dopravní soustavu v České republice tvoří následující dopravní systémy: 

• Silniční doprava 

• Železniční doprava 

• Letecká doprava 

• Vodní doprava 

• Městská hromadná doprava (tvořená subsystémy – trolejbusová 

doprava, …) 

• Ostatní 

DOPRAVA – souhrn činností, kterými se uskutečňuje přeprava osob a věcí

MANIPULACE – přemísťování věcí (výrobků, surovin), doprava na kratší 

vzdálenosti

LOŽENÍ - nakládání, vykládání, překládání
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Základní pojmy

Pro dopravu a manipulaci používáme ZAŘÍZENÍ a  PROSTŘEDKY

1. Dopravní zařízení transportní, mezioperační ve výrobě, důlní, 

pneumatická doprava, lanovky, zemědělské 

stroje

2. Dopravní prostředky jsou technické prostředky, jejichž pohybem se 

uskutečňuje přemisťování osob a věcí. - silniční 

vozidla, kolejová vozidla, lodě, letadla, 

motorové vozíky

3. Zařízení pro ložné operace stroje pro zemní, stavební a silniční práce, 

nakladače, rýpadla

4. Zdvihací zařízení jeřáby, výtahy (zdviže)

5. Přepravní prostředky palety, kontejnery, rektejnery (rámová 

konstrukce k uložení a bezpečné přepravě 

několika kontejnerů zároveň 
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Názvosloví
• V oblasti názvosloví dochází postupně k zavádění mezinárodních norem mezinárodní 

normalizační organizace ISO, které jsou podkladem pro zpracování národních norem, tj. u nás 
ČSN. 

• V ČSN je silničním vozidlům vyhrazena třída 30 (první dvojčíslí). Základní automobilové 
názvosloví je uvedeno v podskupině „00” (ČSN 30 00xx) a obsahuje definice druhů vozidel, 
základních částí a ústrojí vozidel, rozměrů a hmotností, dílů vozidel a další. 

• Výjimku tvoří názvosloví z oblasti pneumatik, uváděné v ve třídě 63. 
• V názvoslovných normách bývají uváděny i odpovídající pojmy v cizích jazycích (angličtina, 

němčina, francouzština, ruština). 

Kategorizace vozidel dle EHK
• Roku 1947 byla Ekonomickou a sociální radou OSN založena Evropská hospodářská komise 

(EHK) [Economic Commission for Europe - ECE]. 
• Proto významným výsledkem činnosti pracovní skupiny WP.29 bylo předložení Dohody o 

přijetí jednotných podmínek pro homologaci a vzájemné uznávání homologace výstroje a 
částí motorových vozidel. Tato Dohoda byla předložena k ratifikaci v Ženevě a byla přijata 20. 
března 1958. Tato dohoda bývá označována jako Ženevská dohoda. 

• Ihned po přijetí Dohody některými evropskými státy byly vydány předpisy EHK č.1 a č.2 [ECE R 
1 a R 2 (R od Regulation)] stanovující jednotné podmínky pro konstrukci světlometů typu E a 
jejich žárovek. Tak vznikla Příloha 1 k Dohodě. Všechny další předpisy EHK (k 31.12.2007 jich 
bylo již 126) vycházejí tedy formou Přílohy k Dohodě. 
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Terminologie
Druhy silničních vozidel ( dle ČSN 300024 v souladu se Zákonem č. 
56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích) jsou následující: 

• Vozidlo je dopravní prostředek a jeho provoz je vymezen 
podmínkami

• Silniční vozidlo je motorové nebo přípojné vozidlo určené k provozu 
na pozemních komunikacích, nevázané na koleje a používané 
obvykle pro dopravu osob nebo nákladů, pro zvláštní účely a služby. 

• Motorové vozidlo je silniční vozidlo poháněné vlastním motorem. 
• Přípojné vozidlo je silniční vozidlo bez vlastního zdroje pohonu a je 

určeno k tomu, aby bylo taženo vozidlem motorovým. 
• Jízdní souprava je souprava skládající se z motorového vozidla, 

spojeného s jedním nebo několika přípojnými vozidly. 
• Zvláštní vozidlo je vozidlo k jinému účelu než k provozu na PK, ale 

může být k provozu na PK schváleno.
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Názvosloví
• Automobil je motorové vozidlo, které má čtyři nebo více kol obvykle používané pro. 

– - dopravu osob nebo nákladů, 
– - tažení přípojných vozidel pro dopravu osob nebo nákladů, 
– - speciální účely a služby. 

• Tento termín zahrnuje i vozidla vázaná k trolejovému vedení (trolejbusy) a tříkolová vozidla 
jejichž pohotovostní hmotnost je větší než 400 kg. Označují se též jako dvoustopá a vícestopá 
vozidla, tj. vozidla s koly umístěnými přibližně ve dvou nebo více rovinách rovnoběžných s 
podélnou střední rovinou vozidla. Tříkolová vozidla, jejichž pohotovostní hmotnost je 400 kg a 
menší, se posuzují jako motocykly. Automobily jsou zpravidla poháněny tepelným motorem 
(obvykle spalovacím). Mohou však být poháněny i elektromotorem (proudem z akumulátorů, 
palivových článků aj.), potom se pro ně používá názvu elektromobil. 

• Motocykl je motorové vozidlo o dvou nebo třech kolech, jehož pohotovostní hmotnost není 
větší než 400 kg. Tento název nezahrnuje mopedy. Dvoukolové motocykly a mopedy se 
označují též jako jednostopá motorová vozidla. Tříkolová vozidla, jejichž pohotovostní 
hmotnost je větší než 400 kg se posuzují jako automobily. 

• Moped je motorové vozidlo o dvou nebo třech kolech, jehož nejvyšší konstrukční rychlost 
není větší než 50 km/h. je-li zdrojem pohonu tepelný motor, nesmí být jeho zdvihový objem, 
nebo jemu rovnocenný objem, větší než 50 cm3. Moped může být rozlišen : 

– mokick, tj. moped se stupačkami a nožním spouštěčem a 
– mofa, tj. moped se šlapadly. 
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Aktuální legislativní úpravy svázané se silničními vozidly a dopravou
https://www.zakonyprolidi.cz/obor/silnicni-doprava

Číslo Název předpisu

• 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě

• 247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

• 337/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

• 343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel

• 478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

• 156/2008 Sb. Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

• 115/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

• 167/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

• 31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů 31.01.2001

• 379/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 
167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

• 64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

• 12/1997 Sb. Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 21.02.1997

• 304/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů

• 243/2001 Sb. Vyhláška o registraci vozidel

• 280/2020 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních 
plaketách

• 411/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o 
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony

• 304/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

• 192/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o 
změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

• 52/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
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Aktuální legislativní úpravy svázané se silničními vozidly a dopravou
https://www.zakonyprolidi.cz/obor/silnicni-doprava

Číslo Název předpisu

• 40/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

• 199/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

• 32/2001 Sb. Vyhláška o evidenci dopravních nehod

• 374/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
634//2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů

• 72/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

• 56/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních 
plaketách 23.03.2013

• 119/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

• 133/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
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https://www.zakonyprolidi.cz/obor/silnicni-doprava
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Aktuální legislativní úpravy svázané se 
silničními vozidly

• Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR). - Ženeva, 19. 05. 1956 (11/1975 Sb.)
Vztahuje se na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí 
zásilky a předpokládané místo jejího dodání leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je 
smluvním státem této úmluvy.

• Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) ve znění Změn a doplňků 
z r. 1983 a Doplňku č. 2 z r. 1991 - Ženeva, 01. 07. 1970 (108/1976, 82/1984, 80/1994 Sb.) Určuje 
požadavky na řidiče v mezinárodní silniční dopravě, povinnosti osádek vozidel (doba řízení, bezpečnostní 
přestávky, doby odpočinku) apod. 

• Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR). Vztahuje se na 
přepravu zboží uskutečňovanou beze změny nákladů přes jedny nebo více státních hranic v režimu TIR v 
silničních vozidlech, jízdních soupravách a kontejnerech za podmínky, že se část přepravy koná po silnici. 
Karnet TIR je doklad osvědčující, že zboží ložené v silničním vozidle, jízdní soupravě, popř. kontejneru bylo 
na území odesílacího státu řádně celně projednáno. 

• Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených 
pro tyto přepravy (ATP)- Ženeva, 01. 09. 1970 (61/1983, 54/1998 Sb., 92/2000 Sb. m. s., 64/2004 Sb. m. 
s.) . Dohoda udává povinnosti dopravce pro přepravu zkazitelných potravin a definuje specializované 
prostředky pro přepravu tohoto zboží (izotermické, chlazené, chladicí, mrazící a vyhřívací prostředky). 

• Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)-Ženeva, 30. 09. 1957 
(64/1987, 159/1997, 186/1998, 54/1999 Sb., 93/2000, 6/2002 Sb. m. s., 65/2003 Sb. m. s., 77/2004 Sb. 
m. s., 33/2005 Sb. m. s., 14/2007 Sb. m. s., 21/2008 Sb. m. s. a 13/2009 Sb. m. s.) . Stanovuje přepravu 
nebezpečných věcí v mezinárodní i vnitrozemské silniční přepravě, definuje a třídí nebezpečné věci, uvádí 
požadavky na balení nebezpečných věcí a na vozidla přepravující nebezpečné věci a jejich označení. 
Stanovuje také povinnosti odesílatele, dopravce i příjemce a řidiče při přepravě nebezpečných věcí. 
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Kategorie vozidel
skupina vozidel mající stejné technické podmínky

(příloha zákona č. 56/2001 Sb.)

• Kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi 
koly, 

• Kategorie M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola 
a používají se pro přepravu osob 

• Kategorie N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola 
a používají se pro přepravu nákladů (a zvířat) 

• Kategorie O – přípojná vozidla, 
– Kategorie T – traktory zemědělské nebo lesnické, 

– Kategorie S – pracovní stroje, 

– Kategorie R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených 
kategorií. 
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Kategorie vozidel
skupina vozidel mající stejné technické podmínky

(příloha zákona č. 56/2001 Sb.)

• Kategorie M 
– M1 – přeprava osob s nejvýše 9 místy k sedění včetně řidiče, mc < 3,5 t, prostor pro 

zavazadla nesmí být větší než prostor pro přepravu osob (osobní automobil), 
– M2 – přeprava osob s 9 a více místy k sedění bez řidiče (10 a více místy s řidičem),        

mc < 5 t, (autobus), 
– M3 – přeprava osob s 9 a více místy k sedění bez řidiče (10 a více místy s řidičem),        

mc > 5 t, (autobus). 

• Kategorie N 
– N1 – vozidlo, jehož největší hmotnost mc < 3,5 t (nákladní automobil), 
– N2 – vozidlo, jehož největší hmotnost 3,5 t < mc ≤ 12 t, (nákladní automobil), 
– N3 – vozidlo, jehož největší hmotnost mc > 12 t, (nákladní automobil).

• Kategorie O 
– O1 – přípojná vozidla jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, 
– O2 – přípojná vozidla jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale 

nepřevyšuje 3 500 kg, 
– O3 – přípojná vozidla jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale 

nepřevyšuje 10 000 kg, 



15.11.2021

28

KVM Teorie vozidel 28

Motorové vozidlo
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Přípojné vozidlo (přívěs, návěs)
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Jízdní souprava (přívěsová, návěsová)
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Jízdní souprava přívěsová

Přívěsová jízdní souprava se skládá z motorového vozidla – automobilu, 
spojeného ojí s jedním nebo více samostatnými přívěsy. Nepodstatná část 
hmotnosti přípojného vozidla připadá na vozidlo tažné. 

• Osobní přívěsová souprava 
• Autobusová přívěsová souprava 
• Nákladní přívěsová souprava 
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Přívěs
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Jízdní souprava návěsová

Návěsová jízdní souprava je tvořena tahačem návěsu a návěsem. Významná část 
hmotnosti přípojného vozidla připadá na vozidlo tažné. Návěsová jízdní souprava 
se skládá z tahače návěsu a návěsu 

• Autobusová přívěsová souprava 
• Nákladní přívěsová souprava 
• Kombinovaná přívěsová souprava 
• Smíšená přívěsová souprava 
• Mostová přívěsová souprava 
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Oplen

• Oplen je jednoduché zařízení, sloužící k upevnění dlouhé dřevěné kulatiny (například klád) na dopravní 
prostředek. 

• Je součástí oplenového vozu na železnici nebo nákladních automobilů. 
• Je tvořen dole vodorovným trámem opatřeným hroty, dvěma svislými stranicemi a zajišťovacím řetězem 

svrchu. Stranice mohou být opatřeny dálkově ovládaným uvolňovacím mechanizmem pro případ, že k 
vykládce není k dispozici jeřáb nebo hydraulická ruka. Hroty na vodorovném trámu brání posunu 
naloženého dřeva. 

• Oplen upevněný na vícenápravovém podvozku nebo automobilu bývá v dolní části opatřen otočným 
kloubem. 
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Valníkový nákladní automobil

Dvounápravový Třínápravový (s plachtou)
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Sklápěčkový nákladní automobil

Třístranné sklápění Jednostranné sklápění
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Skříňový nákladní automobil

Se skříňovou nástavbou Furgon
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CELKOVÁ  HMOTNOST       mc = mp + Q

Největší u motorových vozidel se 2 nápravami …18 t

3 nápravami …25 t (26 t)

4 a více        … 32 t

u přívěsů a kloubových autobusů  obdobně

u jízdních souprav  ……………………….. 48 t

Největší hmotnosti na nápravu vozidla u:

jednotlivé nápravy …………………… 10,0 t

jednotlivé hnací nápravy ……………. 11,5 t

dvojnápravy (dle rozvoru 1 až 1,8m) 16 – 18 t

trojnápravy přípojných vozidel ………. 21 – 24 t
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ROZMĚRY  VOZIDEL  A  JÍZDNÍCH  SOUPRAV
(největší bez plusové tolerance včetně nákladu)

(Vyhláška č.341/2002 Sb.z.)

• ŠÍŘKA

1.00 m …2 kolové mopedy

2.00 m …ostatní vozidla kategorie L

2.50 m …vozidla kategorie M1

2.55 m …ostatní vozidla kategorie M2, M3, N, O

2.60 m …vozidla s tepelně izolovanou nástavbou (pokud je izolace > 45 mm)

2.65 m …tramvaje

3.00 m …pracovní stroje

• VÝŠKA

2.50 m …vozidla kategorie L

4.00 m …ostatní vozidla

4.20 m …vozidla kategorie N3, O4 určená pro přepravu vozidel
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ROZMĚRY  VOZIDEL  A  JÍZDNÍCH  SOUPRAV
(největší bez plusové tolerance včetně nákladu)

(Vyhláška č.341/2002 Sb.z.)

• DÉLKA

4.00 m …vozidlo kategorie L

12.00 m …jednotlivé vozidlo s výjimkou 

autobusu a návěsu

13.50 m …autobus s 2 nápravami

15.00 m …autobusy se 3 a více nápravami

16.50 m …souprava tahače s návěsem

18.00 m …2 článkový autobus,  sólo tramvaj

18.75 m …souprava motorového vozidla s 1 

přívěsem

22.00 m …souprava s 2 přívěsy nebo s 

návěsem a 1 přívěsem, 3 

článkový autobus 

40.00 m …soupravy tramvají



15.11.2021

42

KVM Teorie vozidel 42

Identifikační číslo vozidla - VIN

• Každému vyrobenému silničnímu vozidlu je přiděleno 
jedinečné identifikační číslo. Toto číslo je vytvořeno na základě 
mezinárodní normy. 

• Název Identifikační číslo vozidla vychází z překladu anglického 
názvu Vehicle Identification Number – VIN. 

• Identifikační číslo vozidla se skládá ze 17 alfanumerických 
znaků, a dělí se podle významu do 3 znakových skupin. 

1. Skupina - WMI - World manufacturer identifier (Světový kód 
výrobce) 

2. Skupina - VDS - Vehicle descriptor Section (Popisný kód 
vozidla) 

3. Skupina - VIS - Vehicle Indicator Section (Rejstříkový kód 
vozidla) 
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VIN

Skupina – WMI 
• Světový kód výrobce je normalizační organizací ISO přidělen výrobci. Označuje 

zeměpisnou oblast výrobce vozidla (znak 1), stát v zeměpisné oblasti (znak 2), a 
vlastního výrobce vozidla v rámci národního státu (znak 3). 

Skupina – VDS 
• Popisný kód vozidla popisuje charakteristické znaky (osobní či nákladní automobil, 

druh, provedení, karoserie) vozidla. 
Skupina – VIS 
• Rejstříkový kód vozidla označuje rok výroby vozidla a montážní závod a výrobní 

číslo vozidla. 
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SCHVALOVÁNÍ  TECHNICKÉ  ZPŮSOBILOSTI  

TYPU  VOZIDLA

TYP VOZIDLA – Vozidlo stejné kategorie, výrobce a obchodní značky.

ŽÁDOST o schválení technické způsobilosti typu vozidla

na MDS obsahuje – identifikační údaje výrobce, značku, účel použití, 
údaje o zajištění záručního a pozáručního servisu, 
doklady o zřízení firmy, informační dokument 
(složkou tech. a konstrukčních údajů), osvědčení o 
homologacích, návod k obsluze, prohlášení o 
zavedení systému řízení jakosti a kontroly.

Silniční vozidla vyráběné v malých sériích (nejvýše 500 ks/rok) 
výjimky z informačního dokumentu

Výrobu jednotlivě vyráběných silničních (nejvýše 5 ks/rok) – žádost 
schvaluje okresní úřad.

Výjimky se nepovolují z technických požadavků týkajících se:

brzd

vnějšího hluku

emisí škodlivin ve výfukových plynech

odrušení 
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Rozdělení karosérií podle vnitřního 
uspořádání

• trojprostorová karosérie má odstupňovanou 
záď,

• dvouprostorová splývavá záď typu hatchback 
(dnes většinou s lichým počtem dveří),

• jednoprostorová použití u minibusů a 
osobních automobilů moderní generace -
ekovan,
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Třídy, karegorie vozidel

• Kritérium, které bere v úvahu celkové vnější rozměry vozidla, hmotnost a 
objem motoru. 

• Rozdělení do tříd není nijak striktně dané, záleží výhradně na výrobci, do 
které třídy vozidlo zařadí. 

• Orientační kritéria pro zařazení do tříd:

– malé: délka do 3200 mm, objem motoru do 1300 cm3

– nižší střední: délka do 4000 mm, objem motoru do 1600 cm3

– střední: délka do 4300 mm, objem motoru do 2000 cm3

– vyšší střední: délka do 4500 mm, objem motoru do 2500 cm3

– luxusní: délka a objem neomezeny

– sportovní: může vycházet z kterékoliv třídy, zpravidla vyšší; délka a objem 
motoru neomezeny
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Třída mini nižší nižší střední střední vyšší střední vyšší luxusní

Skupina A00 A0 A B C D

Skupina 1 2 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7

Délka (mm) <3900 <4300 <4500 <4600 <4700 <4800 <5000 <5200 >5000

Rozvor (mm) <2500 <2600 <2700 <2800 <2900 <3000 >2900

Provozní 
hmotnost (kg)

<1200 <1700 <1700 <1800 <2000 <2400 >2000

Běžný objem 
motoru (l)

<1,2 1,2–2,0 1,6–3,2 1,6–3,5 2,0–3,5 2,5–6,0 >4,0

Výkon (kW) <45 40–132 59–190 75–210 100–270 170–350 >300

Příklad vozů 
Mercedes-

Benz
– – A – – C E S –

Příklad vozů 
BMW

– – BMW 1 – – BMW 3 BMW 5 BMW 7 –

Příklad vozů 
Audi

– A1 – A3 – A4 A6 A8 –

Příklad vozů 
Ford

Ford Ka Ford Fiesta Ford C-MAX Ford Focus Ford S-MAX Ford Mondeo Ford Falcon Ford Taurus
Ford 

Thunderbird

Příklad vozů 
VW

up! Polo Golf Jetta – Passat –
Volkswagen 

Phaeton
-

Příklad vozů 
Škoda

Škoda Citigo Škoda Fabia Škoda Rapid Škoda Octavia - Škoda Superb - – -

Příklad vozů 
Peugeot

107 208 308 – - 508 - – –

Příklad vozů 
další

Fiat 500 Renault Clio Kia Cee'd Toyota Auris Renault Laguna Opel Insignia Volvo XC70 Jaguar XF Lexus LS

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr#Milimetr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilowatt
http://cs.wikipedia.org/wiki/A
http://cs.wikipedia.org/wiki/C
http://cs.wikipedia.org/wiki/E
http://cs.wikipedia.org/wiki/S
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=BMW_1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/BMW_3
http://cs.wikipedia.org/wiki/BMW_5
http://cs.wikipedia.org/wiki/BMW_7
http://cs.wikipedia.org/wiki/Audi_A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Audi_A3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Audi_A4
http://cs.wikipedia.org/wiki/Audi_A6
http://cs.wikipedia.org/wiki/Audi_A8
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_Ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_Fiesta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_C-MAX
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_Focus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_S-MAX
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_Mondeo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ford_Falcon&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ford_Taurus&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_Thunderbird
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_up!
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Polo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Phaeton
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Citigo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Fabia
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Rapid
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Octavia
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Superb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peugeot_107
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peugeot_208
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peugeot_308
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peugeot_508
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fiat_500
http://cs.wikipedia.org/wiki/Renault_Clio
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kia_Cee'd
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toyota_Auris
http://cs.wikipedia.org/wiki/Renault_Laguna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opel_Insignia
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Volvo_XC70&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaguar_XF
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lexus_LS&action=edit&redlink=1
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Rozměry vozidla
• Rozvor náprav Vzdálenost os přední a zadní nápravy. 

• Rozchod nápravy Vzdálenost středů otisků pneumatik jedné nápravy. 
Rozchod přední a zadní nápravy vozidla se zpravidla liší. 

• Délka Vzdálenost svislých rovin, které se dotýkají předního a 
zadního konce vozidla. 

• Šířka Do šířky se nezapočítávají zpětná zrcátka, obrysová a 
směrová světla, pružné části apod. 

• Výška Výška se měří při pohotovostní hmotnosti automobilu. 

• Převis přední a zadní Vzdálenost od svislé roviny procházející osou kola k 
nejvzdálenějšímu bodu na přední/zadní části vozidla.

• Nájezdový úhel přední a zadní Určuje se při maximálním zatížení vozidla. Je to úhel 
mezi podložkou a rovinou, která je tečná k pneumatikám 
a neleží pod ní žádný bod karoserie před/za nápravou. 

• Světlá výška Vzdálenost nejnižšího bodu podvozku nebo karoserie od 
vozovky, měří se při zatížení automobilu maximální 
povolenou užitečnou hmotností. 
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TVARY  KAROSERIÍ (M1)

Tudor, Sedan, Limusina Osobní kombi, Hatchback, Kupé
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TVARY  KAROSERIÍ (M1, N1)

Kabriolet

Polokabriolet 

Roadsteer

Spider

Velkoprostorový, Mikrobus, Pick-up
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Offroad
Offroad je označení terénních 

automobilů, které:

• se vyznačují zvýšenou světlou výškou,

• pohonem 4×4

• robustní konstrukcí rámu i karoserie, 
která může být otevřená i uzavřená 

• Offroady (nezaměňujme je s SUV!) 
patří do velmi těžkého terénu, pro 
který jsou uzpůsobeny tak, aby 
zvládaly prudké stoupání i klesání, 
bahnité svahy i vodu. 

• Mezi nejznámější automobily 
kategorie offroad patří Mitsubishi 
Pajero, Nissan Patrol, Land Rover, 
Hummer.
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SUV
Zkratka SUV vznikla z anglického Sport 

Utility Vehicle (sportovní užitkové 
vozidlo). 

• Automobily typu SUV jsou většinou 
vybaveny pohonem 4×4. 

• Nejedná se o plnohodnotné terénní 
vozy. 

• Jsou robustní konstrukce, 
• mají větší spotřebu a emise. 
• Poskytují velký vnitřní prostor, 

možnost využití výhod pohonu všech 
čtyř kol, a díky vysokému posazu také 
větší pocit bezpečí. 

• Jako příklad lze uvést Mitsubishi 
Outlander, Škodu Yeti.
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PickUp
Pick-up je užitkový vůz s uzavřenou 

kabinou a odděleným prostorem 
pro náklad. 

• Nákladový prostor může být 
zakrytý plachtou nebo pevnou 
nástavbou. 

• Mezi pick-upy lze zařadit 
automobily odvozené od 
modelových sourozenců různých 
kategorií, od offroadů (Nissan 
PickUp, Mitsubishi L200) po malé 
vozy (Škoda PickUp, Seat Inca 
apod.).
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Hatchback
Anglické slovo hatchback označuje 

automobily obvykle v tří, nebo 
pěti dveřovém provedení. 

• Mají dvouprostorovou karoserii s 
výklopnou zádí. 

• Součástí zadních (pátých) dveří je 
i zadní okno, které se otvírá spolu 
s dveřmi. Vzniká tak pohodlný 
přístup do zavazadelníku. 

• Typické příklady těchto vozů jsou 
Škoda Fabia, Ford Fiesta, Fiat 
Grande Punto nebo Renault Clio.
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Gran Turismo
• Vozy kategorie Gran Turismo (GT), 

se velmi podobají. 
• Charakteristika GT je prakticky 

stejná jako u kategorie kupé, 
• jedná se o hybrid s třídveřovým 

hatchbackem, se kterým jsou tyto 
vozy také obvykle zaměňovány. 

• Hlavní rozdíl oproti kupé je v
• pozvolnějším klesání zádě, 
• větším pohodlí na zadních 

sedadlech
• vozy GT jsou často zaměřeny spíše 

na pohodlí, než na výkon. 

• Sportovní jízdní vlastnosti jsou 
prioritami těchto vozů. 

• Nejlepším příkladem vozů této 
kategorie je Alfa Romeo Brera, 
nebo třídveřový Fiat Stilo.



15.11.2021

56

KVM Teorie vozidel 56

Coupe
Kupé je kategorie sportovních až 

supersportovních vozů s 
uzavřenou dvoudveřovou 
karoserií, pevnou střechou a 
pozvolna se svažující zádí. 

• Automobily kupé mohou mít 
jednu nebo dvě řady sedadel. 

• Název kupé je vyhrazen 
striktně dvoudveřovým 
vozům.

• výrobci jsou často označovány 
čtyřdveřové varianty jako 
čtyřdveřové kupé, toto 
označení je mylné (jedná se o 
čtyřdveřové sportovní sedany).
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Targa
Targa spadá do kategorie sportovních 

automobilů. 
• Je kompromisem mezi kupé a 

kabrioletem, kdy je horní část 
pevné střechy vozu odnímatelná. 

• Z důvodu zachování nezbytné 
torzní tuhosti automobilu bývá v 
některých případech zachován 
tenký pruh střechy. 

• Tento typ karoserie proslavila 
především automobilka Porsche a 
její model 911. 

• v USA je znám pod přezdívkou T-
tops. 

• U nás je nejznámější targou 
Honda CRX, nebo některé modely 
Ferrari z přelomu 80. a 90. let.
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Tudor
Automobily typu tudor nepatří mezi 

běžně vyráběné automobily
• jsou často zaměňovány za sedan, 

nebo dokonce kupé, protože 
název tudor, který vznikl z "Two 
door saloon" již téměř zanikl. 

• Charakteristika tudoru je stejná, 
jako u sedanu, tedy stupňovitá 
zadní část a oddělený zavazadlový 
prostor. 

• Od sedanů se liší jediným párem 
dveří. 

• Z historie známe český tudor 
Škoda 1000MBX, z dnešní 
produkce např. Subaru Impreza, 
Honda Civic Coupé, Nissan 
Skyline R32-34, nebo dokonce 
Ferrari 612 a Mercedes CL.
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Sedan
Pod názvem sedan známe 

automobily s uzavřenou, 
čtyřdveřovou a zpravidla 
pětimístnou karoserií. 

• Záď sedanu je stupňovitá a 
zavazadlový prostor je od 
prostoru pro cestující zcela 
oddělen. 

• Mezi typické sedany patří 
například Volkswagen Passat, 
Peugeot 607 apod. 

• Některé sportovní sedany mohou 
být zaměňovány za kupé (jedná 
se však o nesprávné označení), 
nebo za liftback, který se odlišuje 
vzhůru výklopnou zadní stěnou.
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Liftback
Anglické slovo liftback označuje 

automobily obvykle v dvou, nebo 
čtyř dveřovém provedení, se 
stupňovitou zádí. 

• Ve srovnání s hatchbackem se záď 
svažuje pomaleji a připomínají tak 
spíše sedany. 

• Součástí zadních (pátých) dveří je 
i zadní okno, které se otvírá spolu 
s dveřmi. Vzniká tak pohodlný 
přístup do zavazadelníku. 

• Typické příklady těchto vozů jsou 
Škoda Octavia, Renault Laguna, 
Toyota Avensis, Ford Mondeo. 
Mezi liftbacky patří také nová 
Škoda Superb se systémem 
otevíraní pátých dveří Twindoor.
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Limuzína
Limuzína je kategorie vozů s 

uzavřenou čtyřdveřovou karoserií 
a stupňovitou zádí. 

• Za limuzíny lze považovat i 
některé druhy sedanů, se kterými 
mají limuzíny mnoho společných 
vlastností (např. oddělený vnitřní 
prostor). 

• Klasické limuzíny mají oddělený 
prostor mezi řidičem a cestujícími 
na zadních sedadlech. 

• Typické příklady limuzín jsou 
Bentley, Lincoln, Rolls Royce a 
další.
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Pullman
Vozy pullman jsou nejluxusnějšímy 

vozy 
• Bývají považovány za limuzíny,
• pullmany se od nich liší v jediné 

věci - v prodloužené karoserii s 
obrovským prostorem pro dva a 
více cestujících. 

• Všechny ostatní parametry jsou 
shodné. 

• Výbava těchto vozů bývá 
neuvěřitelně luxusní, objevují se 
například domácí kina, chladící 
boxy atd. 

• Vozy typu pullman běžně vyrábí 
pouze Lincoln, často však bývají 
upravovány vozy Mercedes, nebo 
také Lancia (Stola S85).
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Landaulet
Landaulety patří mezi vůbec 

nejluxusnější automobily 
• velké oblibě se těší hlavně v 

arabských státech. 
• V podstatě se jedná o limuzínu, 

vůz se však liší stahovací střechou 
v zadní části. 

• Landaulet patří do kategorie vozů 
s uzavřenou čtyřdveřovou 
karoserií a stupňovitou zádí s 
odděleným prostorem mezi 
řidičem a cestujícími na zadních 
sedadlech. 

• Na výrobu landauletů se v 
současnosti žádná automobilka 
nespecializuje, většinou se jedná 
o upravené vozy Mercedes, 
Maybach apod.
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Kombi
Jméno kombi označuje osobní 

automobily s velkým 
zavazadlovým prostorem 
umožňujícím přepravu 
rozměrnějších nákladů. 

• Tyto automobily se vyznačují 
prodlouženou karoserií bez 
svažující se zádí, umožňují dobrý 
přístup do zavazadlového 
prostoru, mají dobrou variabilitu 
vnitřního prostoru a zvýšenou 
užitkovou hmotnost.

• Jsou často odvozeny od karoserie 
typu hatchback či sedan. 

• Typické příklady těchto vozů jsou 
Škoda Fabia Combi, Ford Focus 
Combi, Fiat Stilo Multiwagon a 
mnoho dalších.
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Kabriolet
Kabriolet je typ automobilu, který 

má dvoudveřovou karoserii, 
stahovací nebo odnímatelnou 
střechu. 

• Díky rozvoji moderní techniky 
začaly být oblíbené vozy CC, tedy 
Coupé-Cabrio, které mají pevnou 
skládací střechu. 

• Na rozdíl od roadsterů má 
kabriolet čtyři místa pro cestující. 
Většinou jsou však místa na 
zadních sedadlech pouze nouzová 
a lze je využít maximálně k 
přepravě dětí, nebo na krátké 
vzdálenosti. 

• Typické příklady kabrioletů jsou 
Peugeot 206CC, BMW řady 3 
Cabrio, AUDI A4 Cabrio nebo 
Volkswagen Eos.
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Spider
Spider, často označovaný také jako 

roadster, je otevřený automobil, 
který má dvoudveřovou karoserii 
se stahovací nebo odnímatelnou 
střechou. 

• Často bývá zaměňován za 
kabriolet, 

• liší se tím, že má jen dvě místa 
pro cestující, nejčastěji umístěná 
těsně před zadní nápravou. 

• Nejčastěji můžete potkat spidery 
jako jsou Audi TT Roadster, Mazda 
MX-5 Roadster, nebo Fiat 
Barchetta.
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Hardtop

• Hardtop (lze z anglického jazyka doslovně přeložit jako „pevná střecha“), 
označuje druh karoserie, který je vyroben bez sloupku B sloužícího k 
podpoře střechy a vyztužení karoserie. Mnohé automobilové koncepty 
vynechávají B sloupky i v segmentu MPV v kombinaci s otevíráním 
předních a zadních dveří proti sobě. Výhodou takového řešení je 
variabilita interiéru. Značnou nevýhodou může být nebezpečnost při 
bočním nárazu nebo převrhnutí automobilu na střechu.

• Použití je dnes nejčastěji u kabrioletů s odnímatelnou střechou, ale i s 
kovovou střechou.

•
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Shooting brake
• (též shooting break)

• 3- nebo 5-dveřový 
typ karoserie s 
hranatou zádí,

• zadní vyklápěcí část 
jako kombi
nebo hatchback,

• variantně jedny nebo 
pár bočně 
vyklápěcích zadních 
dveří.
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MPV
Zkratka MPV vznikla z anglického Multi-

Purpose Vehicle tedy, více účelové 
vozidlo. 

• V Severní Americe se můžete setkat s 
označením Minivan. 

• Automobily MPV jsou určeny pro 
přepravu osob i nákladu. 

• Vyznačují se uzavřenou pětidveřovou 
karoserií, postavenou na podvozku 
osobního automobilu. 

• Stavba automobilu je znatelně vyšší 
než u běžného osobního vozu.

• Karoserie je prostorná, vhodná pro 
přepravu pěti i více osob.

• Příkladem velkoprostorových 
automobilů můžou být vozy Ford C-
MAX, Mazda MPV, Škoda Roomster.
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Van
Kategorie automobilů VAN se lehce 

překrývá s MPV. 

• Vozy skupiny Van jsou prostornější, 
především proto, že jsou to v podstatě 
osobní verze odvozené od užitkových 
automobilů. 

• Jedná se v podstatě o jakýsi spojovací 
článek mezi MPV a Mikrobusy. 

• Typický Van je třeba Fiat Scudo, 
Citroen Jumpy nebo Volkswagen 
Sharan.

• https://en.wikipedia.org/wiki/Van

• https://sk.wikipedia.org/wiki/Dod%C3
%A1vkov%C3%BD_automobil

https://en.wikipedia.org/wiki/Van
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dod%C3%A1vkov%C3%BD_automobil
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Town car
• typ karoserie používaný u 

historických vozů, 

• vyznačoval se čtyřmi 
dveřmi, otevřeným 
předním prostorem a 
uzavřeným zadním 
prostorem,

• přední prostor mohl mít 
stahovací střechu,

• často využíváno majiteli, 
kteří měli osobního řidiče.
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Notchback
• sedan se stupňovitou zádí karoserie,

• Hlavním znakem je jiný poměr 
velikosti zadní části ve vztahu 
k velikosti celého vozidla,

• karoserií stupňovitého typu, odlišný 
poměr okna ke karoserii a úhel 
zadního okna, který ve vztahu 
k vozidlu svírá pravý nebo ostrý úhel 
do tvaru V nebo Z.

• Výhodou tohoto typu karoserie je 
zvětšení prostoru pro cestující, 

• horší aerodynamické parametry 
vozidla (tyto vozy se proto navrhují 
s oknem pod úhlem optimalizovaným 
aerodynamicky k zadní kapotě).



15.11.2021

73

Crossower
• Automobil jehož karoserie 

kombinuje prvky typické pro 
různé třídy (např. MPV a SUV)
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Hot hatch
• (zkráceně jako hot hatchback) je odvozený z karoserie tří- nebo pětidveřového 

hatchbacku.

• Vozidla této třídy vycházejí z automobilů, které se orientují na rodiny, a jsou vybaveny 
vylepšeným výkonnějším spalovacím motorem, vylepšeným odpružením a mohou 
zahrnovat také další aerodynamické prvky karoserie a větší kola a pneumatiky. Převažují 
benzínové motory, jsou společně s pohonem předních kol nejběžnějším uspořádáním 
hnacího ústrojí. K dispozici jsou také hatchbacky s pohonem zadních a všech kol.

• https://sk.wikipedia.org/wiki/Hot_hatch
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Hot hatch
• Termín hot hatch získal široké použití 

během 80. let ve Velké Británii, 
nejprve jako „hot hatchback“ v roce 
1984 se v tisku zkrátil na „hot hatch“ .

• Ve Spojených státech se často používá 
termín sportovní sedan.

• Některá sportovní auta mají formu 
hatchbacku, ale protože se nejedná o 
modernizované malé rodinné 
automobily, nejsou klasifikována jako 
hot hatch. Auta jako Porsche 928, 
Porsche Panamera, Reliant Scimitar
GTE a Ferrari FF nebyly v tisku 
klasifikovány jako hot hatch.
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Minibus

• Minibus je silniční vozidlo, 
které se počtem míst k 
sezení řadí mezi mikrobus a 
malý autobus a pojme 
obvykle mezi deseti a 
sedmnácti osobami včetně 
řidiče. Vyrábějí je častěji 
výrobci dodávkových 
automobilů než výrobci 
autobusů, protože minibusy 
mají často s dodávkovými 
vozy shodnou konstrukci.
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Dodávkový automobil
• Dodávkový automobil (hovorově 

dodávka) je druh automobilu určený k 
dopravě zboží nebo lidí. Nejčastěji má 
krabicový tvar a čtyři kola. Obvykle má 
větší výšku, délku a vzdálenost podlahy 
od země než běžné osobní automobily. 
Na předních místech bývají dvě nebo tři 
místa, záleží na typu dodávky. Zadních 
sedadel je u každého modelu jiný počet, 
pokud je dodávka určena k dopravě zboží, 
nejsou vůbec žádná. Na základě 
dodávkových automobilů jsou stavěny i 
mikrobusy a minibusy, v těchto případech 
může počet sedadel pro cestující 
přesáhnout i 15 míst.
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Trambus
• Trambus je označení typu kabiny nákladního automobilu, kde řidič sedí 

nad nebo před předními koly. Název vznikl pravděpodobně ze spojení slov 
tram a bus, protože u těchto vozidel se tato karosérie objevila nejdříve. V 
angličtině se trambus nazývá věcně „cab over engine“ (COE), čili kabina 
nad motorem. K motoru je u trambusu přístup buď poklopem přímo v 
kabině mezi sedadly nebo odklopením celé kabiny dopředu (zejména u 
velkých novějších nákladních aut).

• Trambusová karosérie se používá u některých dodávek, mnoha nákladních 
aut, trolejbusů a drtivé většiny autobusů.
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Kapotová karoserie
Kapotová karoserie je typem automobilové karoserie, který 
je rozlišován u kabin nákladních vozidel, u dodávkových 
vozů a autobusů. Jejím opakem je karoserie trambusového
typu. Hovorově je nazývána také jako „kabina s čumákem“. 
Angličtina používá označení „cab behind engine - CBE“, 
doslova „kabina za motorem“ oproti trambusu "cab over
engine - COE".
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Speciální registrační značky
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F (zelená na bílém podkladu) značka pro testovací účely (používá např. Škoda Auto)

V (zelená na bílém podkladu) značka pro 30 a více let starý automobil s veteránskou atestací

R (zelená na bílém podkladu) sportovní - závodní vozidla

CD (modrá písmena)
vozidlo jehož vlastník nebo provozovatel je osoba požívající 
diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit

žluto-černá RZ bez loga EU
tabulky registračních značek pro traktor a jeho přípojná vozidla 
nebo samojízdný pracovní stroj
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Typy SPZ v České republice
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Hlavní město Praha A

Středočeský S

Jihomoravský B

Moravskoslezský T

Ústecký U

Jihočeský C

Královehradecký H

Plzeňský P

Olomoucký M

Pardubický E

Vysočina J

Zlínský Z

Liberecký L

Karlovarský K
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Rozdělení podle počtu náprav
• Dvounápravové 

– 4 x 2
– 4 x 4

• Třínápravové
– 6 x 2
– 6 x 4
– 6 x 6

• Čtyřnápravové
– 8 x 4
– 8 x 8

• a pod.

• Celkový počet diferenciálů na vozidle:
D = 2n – 1
n je počet hnacích náprav
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Škoda
Na začátku byla dvojice Václav Laurin a Václav Klement, kteří založili 
společnost Laurin & Klement na výrobu jízdních kol. V roce 1899 
začínají vyrábět i motocykly a o šest let později i první automobil. Jeho 
komerční úspěch způsobí, že se v roce 1907 automobilka mění na 
akciovou společnost.

Za první světové války je podnik součástí válečné výroby, po válce se 
pak společnost dále rozvíjí a kromě osobních vozidel vyrábí i vozy 
nákladní, ale také třeba letecké motory. 

V roce 1925 dochází ke spojení se strojírenským koncernem Škoda, 
který je zase pojmenovaný podle průmyslníka Emila Škody. To znamená 
postupný zánik značky Laurin & Klement, u nově vyvíjených typů se už 
přechází na jméno a znak Škoda. 

Tehdy šlo ale jen o obchodní označení automobilů, ve skutečnosti se 
společnost jmenovala Akciová společnost pro automobilový průmysl 
(ASAP), v roce 1945 se pak automobilový závod odtrhl od zbytku 
koncernu a přejmenoval se na Automobilové závody, národní podnik 
(AZNP). Po roce 1989 se přejmenovala na Automobilový koncern Škoda. 
Současný název Škoda Auto pak nese společnost až od roku 1998.
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Tatra
Tatra je třetí nejstarší existující automobilkou na světě s 
nepřerušenou výrobou automobilů. Podle oficiálních zdrojů je 
před ní jen Mercedes-Benz (1886) a francouzský Peugeot (1889). 

Název společnosti Tatra má slovenským pohořím. Automobily z 
Kopřivnice se v Tatrách velmi osvědčily, už ve 20. letech 20. 
století byly schopné zdolat tehdy nesjízdné úseky, například ze 
Štrby do Tatranské Lomnice. Už v roce 1920 se tak název Tatra 
začal používat u všech vozů vyjíždějících z kopřivnické fabriky, o 
sedm let později se přejmenoval i celý podnik.
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Liaz

Název LIAZ znamená ve skutečnosti zkratku 
jména Liberecké automobilové závody. Ty 
fungovaly v letech 1951 až 2002 a vyráběly 
převážně nákladní automobily. Zpočátku 
fungovaly pod Škodovkou, a vyrobená auta tak 
nesla název Škoda Liaz, od 70. let pak už jen Liaz.
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Karosa
Výrobce autobusů z Vysokého Mýta 
se v současnosti jmenuje Iveco Czech 
Republic. Původ značky sahá až do 
roku 1896, kdy Josef Sodomka založil 
továrnu na výrobu kočárů – tzv. První 
východočeskou výrobu kočárů Josefa 
Sodomky. Když byla Sodomkova 
společnost v roce 1948 znárodněna, 
přestalo se jméno původního 
majitele v názvu podniku používat.

Státní správa využila toho, že se 
součástí znárodněného podniku stala 
i pražská firma Oldřicha Uhlíka, která 
vlastnila průmyslová práva na 
zavedenou obchodní značku Karosa 
(Uhlík vyráběl karoserie – odtud 
název Karosa). Díky tomu bylo možné 
název použít i na ostatní provozovny 
znárodněného podniku, který měl 
nově centrální působiště ve Vysokém 
Mýtě.
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Avia

Výrobce nákladních automobilů Avia začínal 
původně jako výrobce letadel a leteckých 
motorů. Z letectví pochází i název – ten byl 
odvozen od Klubu aviatiků, jehož byli zakladatelé 
automobilky Pavel Beneš a Miroslav Hajn tehdy 
členy. Na aviatiku odkazuje také logo s 
vyobrazeným letícím ptákem.
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Praga
Praga nese název po hlavním městě České republiky Praze, kde 
své automobily, motocykly i letadla vždy vyráběla. Počátky firmy 
se datují do roku 1907, kdy byla založena Pražská továrna na 
automobily jako společný projekt První česko-moravské továrny 
na stroje v Praze a Ringhofferových závodů. O dva roky později už 
vznikla značka Praga, a to z latinského výrazu města Prahy, aby 
byl název mezinárodní. Nejznámějším automobilem značky je 
Praga V3S nebo Praga S5T.
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Jawa

Česká motocyklová legenda byla založena v roce 
1920 jako podniká pana Františka Janečka v 
Mnichově Hradišti, proslulý název se objevil až o 
9 let později. Původně jednalo o zbrojovku. 
Slovo Jawa vzniklo složením příjmení zakladatele 
značky (JA – Janeček) a právě základu licenčního 
motocyklu (WA – Wanderer).
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ČZ

Historie značky sahá do roku 1919, kdy byla 
založena firma Jihočeská zbrojovka. O tři roky 
později byla firma převedena na akciovou 
společnost a změnila název na „Česká zbrojovka 
v Praze“ (odtud také zkratka ČZ). Od roku 1929 
pak započala výroba jízdních kol, záhy bylo 
vyvinuto také kolo s pomocným motorkem. 
První vznikl v roce 1930 pod názvem ČZ 76 
„Kaktus”.
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Zetor

• Vznikl spojením písmene „Z” (Zet –
tedy hláskované písmeno „Z“ z 
názvu Zbrojovky) a koncovky -or ze 
slova traktor. Někdy se také uvádí, 
že název Zetor znamená zkratku 
pojmu Zemědělský traktor. 

Velorex

• Původně měl mít Velorex název, 
OS-KAR (přesmyčka pojmu „kára 
na ose”). Nakonec se vozidlo 
přejmenovalo na Velorex, což v 
překladu znamená „Král kol”.
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