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JÍZDNÍ  ÚSTROJÍ

Teorie vozidel

Přenáší všechny síly mezi vozidlem a vozovkou prostřednictvím kol.
Funkce kola:

 přenos svislých (vertikálních) sil od tíhy vozidla

 přenos vodorovných (horizontálních) hnacích, brzdících a bočních sil 

 transformace (změna) rotačního pohybu kola na posuvný pohyb vozidla.

Části kola

 hlava (střed uložení kola), 

 disk (plný, paprskový), 

 ráfek 

 pneumatika.

Přímý styk vozidla s vozovkou zabezpečuje pneumatika, která je nasazená na ráfek. Díky pneumatice 
je kolo dále důležitým prvkem odpružení vozidla (pružnost v radiálním směru) a prvkem řízení 
(tuhost v bočním směru).
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Rovnováha na kole
Předpoklad  = 0 (jízda po rovině)

F0 síla z vozidla na ložisko kola

Mk moment od HÚ

MB moment od BÚ

MS moment setrvačnost

F síla působící na kolo z vozovky

FS setrvačná síla

XT hnací (brzdicí) síla na obvodu kola

Z normálová reakce z vozovky

Gk tíha vozidla příslušná kolu

Of odpor valení

KVM Teorie vozidel
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Rovnováha na kole
 součinitel valivé přilnavosti (adheze)

v rychlost vozidla

 úhlová rychlost kola

 úhlové zrychlení kola

a zrychlení vozidla

mR redukovaná hmotnost vozidla

IK hmotnostní moment setrvačnosti kola

e poloměr valení

rd dynamický poloměr kola

součinitel odporu valení
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Hnací kolo
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Hnací kolo

-FX - FS + XT = 0 (1)  FX = XT - FS

Gk – Z = 0 (2)  Z = GK

-Ze – XT rd - MS + MK = 0 (3) 
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Bržděné kolo
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Bržděné kolo

FX + FS – XT = 0 (1)  FX = XT - FS

Gk – Z = 0 (2)  Z = GK

-Ze + XT rd + MS - MB = 0 (3) 
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Volné (vlečené) kolo
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Volné kolo

• FX - FS – XT = 0 (1)  FX = XT + FS

• Gk – Z = 0 (2)  Z = GK

• Ze – XT rd + MS = 0 (3) 
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Shrnutí

• Hnací kolo

• Bržděné kolo

• Volné kolo

• Podmínka valení

KVM Teorie vozidel 11














d

S
fK

d

S
KT

r

M
OF

r

MeZ
FX














d

S
fB

d

S
BT

r

M
OF

r

MeZ
FX

d

S
f

d

S
T

r

M
O

r

MeZ
X 




 ZXT



15.11.2021

12

1212Teorie vozidel

GEOMETRICKÉ  ODCHYKLY V SYSTÉMU ŘÍZENÍ od ideálních svislých rovin

ÚČEL

 Vymezení vůlí (vibrace)

 Stabilizace pohybu 

vozidla

 Snadná ovladatelnost 

 Odklon kola

 Sbíhavost kol  A-B

Zk .sin  - vymezuje vůli 
v uložení kola

j – menší poloměr rejdu  
snižuje ovládací sílu u 
pozitivního  odklonu

(negativní u neřízených kol 
zadní nápravy)

DRUHY ODCHYLEK

Vymezení vůlí v 
lichoběžníku řízení –
zabránění rozkmitání 
kol
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GEOMETRICKÉ  ODCHYKLY V SYSTÉMU ŘÍZENÍ od ideálních svislých rovin

g

x

j

 Příklon rejdového čepu

 Záklon rejdového čepu
Záklon vrací kola do přímého směru
 Positivní – náhon zadních kol
 Negativní – náhon předních kol

X - závlek

Mstab vrací kola do přímého směru 

při průjezdu zatáčkou

 sinsin  jZM kstab

KVM
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Sbíhavost
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Sbíhavost
• Měří se ve výšce osy kol, od okraje ráfku k druhému. Uvádí se 

rozdíl hodnot L2-L1 nebo celkový úhel.

• Sbíhavost ovlivňuje tři hlavní parametry podvozku: 
– směrovou stabilitu, 

– ovládání vozu a 

– opotřebení pneumatik. 

• Pro minimální ztráty výkonu a opotřebení pneumatik při jízdě 
rovně vpřed by kola měla mít nulovou sbíhavost. Nadměrná 
sbíhavost, nebo rozbíhavost způsobuje opotřebení krajů 
pneumatik, protože se odvalují mírně stranou.

KVM Teorie vozidel SCH
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Sbíhavost
• Při sbíhavosti kola směřují do jednoho bodu před vozidlem. 

Kola mají tendenci se při výchylce vracet a zůstat v původním 
směru. 

• Rozbíhavost, neboli záporná sbíhavost způsobuje jízdní 
nestabilitu. Při přejezdu nerovností se bude vůz snažit zatočit.

• Nastavení sbíhavosti je kompromisem mezi přímou stabilitou, 
kterou dává sbíhavost a rychlou odezvu na změnu směru, 
nabízenou rozbíhavostí. 

• U nezávislého zavěšení všech čtyř kol musí být sbíhavost 
řešena i na zadní nápravě. Vlastnosti jsou stejné, jako u přední 
nápravy. U aut v pohonem vpředu je možné si dovolit lehkou 
rozbíhavost zadní nápravy a tím eliminovat typickou 
neotáčivost tohoto uspořádání.

KVM Teorie vozidel SCH
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Odklon kola

KVM Teorie vozidel 17
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Odklon kola
• Odklon je úhel kola ve vertikálním směru, stojíme-li před nebo 

za vozem. Měří se ve stupních a minutách.
– Pokud se horní část kola naklání k podvozku jedná se o negativní 

odklon, 

– pokud se odklání, hovoříme o pozitivním odklonu. 

• Z hlediska zrychlení v přímém směru nám bude nejvíce 
vyhovovat nulový odklon, kde je pneumatika kolmo k vozovce. 
Při průjezdu zatáčkou je karoserie vlivem odstředivých sil 
nakláněna vně zatáčky. Z tohoto důvodu je pro zatíženější 
vnější kola výhodnější příklon, protože nastavuje kolo do lepší 
pozice. Na druhou stranu pro vnitřní kolo by byl lepší odklon.

KVM Teorie vozidel SCH
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Odklon kola
• U nezávislého zavěšení kol dochází při pružení ke změně 

odklonu, což budí boční síly působící opotřebení pneumatik a 
zvýšené namáhání zavěšení kola. 

• Kolo se naklápí a setrvačnými silami vzniká moment, který má 
snahu naklápět karoserii. 

• Mimoto vzniká gyroskopický moment k ose rejdu, který 
působí na řízení. 

• To vše jsou důvody, proč je snaha při návrhu zavěšení, aby se 
při pohybu kola odklon měnil co nejméně.

KVM Teorie vozidel SCH
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Příklon rejdového čepu

• Přikloníme-li rejdovou osu k ose 
automobilu a zatočíme volantem, 
způsobí tato geometrie, že se bude 
karoserie v závěsech zvedat. 

• Vznikají síly, které je třeba překonat 
při točení volantem. Ovšem tyto síly 
také způsobí, že pustíme-li volant, 
kola se budou stáčet zpět do 
neutrální polohy. 

• Tedy příklon rejdové osy pomáhá 
vracet kola do přímého směru.

KVM Teorie vozidel 20

http://www.autoznalosti.cz/images/stories/podvozek_kola/priklon_rejdove_osy.jpg
http://www.autoznalosti.cz/images/stories/podvozek_kola/priklon_rejdove_osy.jpg


15.11.2021

21

Poloměr rejdu
• Všechna přední, řízená kola jsou upevněna na 

otočných čepech. Vzdálenost od průsečíku jejich osy 
se zemí a svislice ze středu kola se nazývá poloměr 
rejdu. 

• Je-li průsečík osy rejdu před rovinou středu kola, je 
kladný, opačně záporný. 

KVM Teorie vozidel 21
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Kladný poloměr rejdu
• Uvažujeme-li kladný poloměr rejdu, vlečené kolo a vozidlo pojede rovně, 

– hnací síly budou působit přes čepy kola, 

– valivé odpory v kolech v opačném směru. 

– Výsledné síly působící kolem rejdové osy se budou snažit vytáčet kola ven, 
tedy do rozbíhavosti. 

• Uvažujeme-li kladný poloměr rejdu, hnací kolo a vozidlo pojede rovně, 

– hnací síly budou působit v kolech, 

– valivé odpory v kolech v opačném směru. 

– Výsledné síly působící kolem rejdové osy se budou snažit vytáčet kola dovnitř, 
tedy do sbíhavosti. 

• Pokud pojedeme po hladké vozovce, síly na obou stranách se přes řízení 
vykrátí a pojedeme rovně. Při přejezdu nerovností se však rovnováha 
poruší a k udržení rovného směru bude muset zasahovat řidič.

• Proto se nastavuje záporný poloměr rejdu, který stabilizuje řízení.

KVM Teorie vozidel 22
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Závlek a záklon rejdového čepu
• Závlek je vzdálenost mezi průsečíky svislé osy kola s vozovkou 

a osy rejdového čepu s vozovkou při pohledu z boku. 

• Je kladný pokud se průsečík osy rejdového čepu nachází před 
svislou osou. Z toho plyne, že kolo je vlečeno. Záklon 
rejdového čepu je v principu to samé, ale hovoříme o úhlu.

KVM Teorie vozidel 23
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Závlek a záklon rejdového čepu

• Pozitivní závlek má tendenci narovnávat kolo 
při pohybu rovně a udržovat tím původní 
směr. U nakloněné rejdové osy najdeme 
výhodu také v zatáčce. Způsobuje totiž, že 
zatáčející vnější kolo získává negativní odklon, 
zatímco vnitřní kladný odklon. 

• Toto je při průjezdu zatáčkou příznivé pro 
nastavení kola.

KVM Teorie vozidel 24
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Základní podmínkou stability je dostatečná adheze mezi kolem a vozovkou.

Dynamické vlastnosti vozidla jsou limitovány adhezními podmínkami.

Obecně platí, že přivedená hnací síla Fk je omezena silou adhezní Fad a její případný přebytek se 

projeví prokluzem kol.

ZFF adk   ……součinitel adheze 

Z…  radiální reakce na kolech hnací nápravy nebo 

náprav

STABILITA JÍZDY VOZIDLA

Zvláštním případem je  ztráta styku kola 

0Z

Při jízdě vozidla jsou pro stabilitu rozhodující 

vedle adheze i síly mezi koly a vozovkou.

Základní síly jsou: 

 Hnací síla (1)

 Brzdící síla (2)

 Boční síla (3)

 Tíha (4)

KVM
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STABILITA JÍZDY VOZIDLA

• Kammova adhezní kružnice ohraničuje oblast stability jednotlivého kola vozidla od sil v 

podélném (brzdící nebo hnací) Fx a bočním směru (setrvačná v zatáčce, od bočního větru 

nebo od příčného sklonu) Fy

• Jedná se o síly mezi kolem a vozovkou ve vodorovné rovině, které se při současném 

působení skládají. 

Fy

Fx
Fc

y

x

22

yxcadh FFFF 

Pro danou výslednici Fc a adhezní sílu 

Fadh je stabilní zelené pole

kyxkadh ZZF  22 

KVM
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STABILITA JÍZDY VOZIDLA

Příklady 

mezí 

stability

Fadh

x

y

Fc

Fx

Fy

Fadh

x

y

Fc Fy

Fadh

x

y

Fx

22

yxcadh FFFF  ycadh FFF 
xcadh FFF 

Brždění v zatáčce Jízda v zatáčce bez 

brždění

Jízda v přímém směru 

s bržděním

KVM
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rn - jmenovitý - teoretický poloměr nezatíženého kola (tabulky)

ro - volný - skutečný poloměr nezatíženého kola (tabulky)

rs - statický - při statickém zatížení (=0)

rd - dynamický - vzdálenost od osy kola k vozovce, po které se valí při zatížení 

(geometrický parametr - význam při vyšetřování sil. poměrů)

rk - valení poloměr fiktivního kola (kinematický parametr), které se ideálně odvaluje 

a má stejnou posuvnou rychlost jako skutečné kolo 

r - výpočtový - definice r = rko valivý poloměr vlečeného (hnaného) kola Mk=0; rko -

udáván v katalozích pneu jako účinný obvod 

k

k   =>     kk

k

k
n 2

s
= rnr 2 = s        ,  

v
 = r









kor 2 

PRŮMĚRY KOLA:

r = 1,02 rd - diagonální

r = (1,05 -1,08)rd - radiální
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kkko r=r=v=v  Mk = 0 (vlečené kolo)

Mk > 0 (hnané kolo)
r > rk

rychlost vozidla

Vp

KINEMATICKÉ POMĚRY  PŘI  VALENÍ KOLA

A) IDEÁLNÍ ODVALOVÁNÍ (BEZ PROKLUZU A SMYKU)

B) ODVALOVÁNÍ S PROKLUZEM

 kkp   =>        kpkpo r-r=vr=v-r=v-v=v   k

r=r => 0= 0,=r => 1=     ;
r

r
1

r

r-r

v

v
= kk

kkp

hhh  

r

r
=-1= k

hh 

měrný prokluz (skluz)

skluzová účinnost
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C) ODVALOVÁNÍ SE SMYKEM

Mk < 0 (brzděné kolo)

r < rk

rychlost vozidla

měrný smyk 

smyková účinnost

 r-r=vr=v+r=v+v=v kks   =>        kkskso  

r =r => 0= ,=r => -1=    1;-
r

r

r

r-r

v

v
-= kbkb

kk

ks  b

k

b
r

r
=+1= b
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1) hnací kolo Mk > 0; Mk > Zk . a = Mf =>  souč. adheze  . Zk  Xk > 0

2) hnané kolo Mk = 0; Xk = Zk . f = Of

3) brzdící kolo Mk <0

4) volné kolo Mk = Zk . a = Mf =>   Fk = Of

POHYBOVÉ STAVY KOLA.

k

k

Z

X
=  

k

f

Z

O
= f

k

k

Z

X
= X

k

k
F

Z

F
= g

F

X

g


 

k

k

F

X
= 

f

r

r
=-1= k

hh

  = 
c fh   

součinitel adheze  

součinitel valení  

součinitel obvodové síly  

součinitel hnací síly 

valivá účinnost 

účinnost skluzová  

celková účinnost  

Při valení absolutně nepružného kola  a=0, f=0  => volné  hnané, neutrální kolo v tomto případě neexistuje.
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PNEUMATIKA

1888 Dunlop – patent na pneumatiku

KVM
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Funkce pneumatik

- Pneumatiky musí splňovat několik funkcí, na které je brán zřetel při jejich návrhu a výrobě:

 Vedení směru

Stabilita vozidla záleží na tom, jak pneumatiky dokáží držet stopu bez ohledu na stav povrchu nebo klimatické podmínky. Pneumatika musí 
udržet příčné síly, aniž by vozidlo opustilo svoji trajektorii. Ve většině případů má automobil na každé nápravě v pneumatikách jiný tlak. 
Dodržením správného tlaku na přední a zadní nápravě je dosáhnuto ideální směrové stability vozidla.

 Přenos výkonu a zatěžování

Pneumatiky podpírají vozidlo při stání v klidu, přenášejí výkon motoru a síly při akceleraci a brzdění. Účinnost tohoto přenosu je dána 
kvalitou dotykové plochy s vozovkou.

 Valivý pohyb

Rovnoměrnost odvalování a valivý odpor mají velký vliv na komfort řidiče a spotřebu paliva.

 Tlumení

Pneumatiky pohlcují nárazy při přejezdu přes překážky a chrání vozidlo před nerovnostmi na vozovce. Zajišťují řidiči i cestujícím pohodlí a 
mají vliv na celkovou životnost vozidla. Důležitou vlastností pneumatiky je především vertikální pružnost. Díky elastičnosti vzduchu 
(popřípadě dusíku), jímž je naplněna, se může pneumatika přizpůsobovat překážkám a nerovnostem terénu. Správný tlak v pneumatice
zaručuje vysokou úroveň komfortu při zachování dobrých řídících vlastností.

 Životnost

Pneumatiky si i po miliónech otáček kola zachovávají dostatečný výkon. Opotřebení samozřejmě závisí na podmínkách použití (zátěž, 
rychlost, stav povrchu vozovky, stav vozidla, způsob jízdy, atd.), ale z velké části také na kvalitě kontaktu se zemí. Důležitou roli proto hraje 
tlak v pneumatice.

Teorie vozidelKVM
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Konstrukce pneumatiky

Pneumatika je složena z následujících komponent:

1.Vnitřní vložka - vrstva vzduchotěsné syntetické pryž. 
Jde o vnitřní vrstvu pneumatiky mající stejnou funkci jako duše,  která se 

používala u starších typů pneumatik.

2. Vrstva kostry
Kostra je složena z tenkých textilních vláken, uložených rovnoběžně vedle sebe a 

zalitých dopryže. Textilní vlákna jsou důležitou složkou ve struktuře 
pneumatiky jejichž úkolem je zajišťovat odolnost proti tlaku. Tkanina jedné 
automobilové pneumatiky obsahuje přibližně 1400 vláken, z nichž každé 
může odolávat síle 15 kg.

3. Patka pláště
Patka je konstruována tak, aby přenášela točivý moment motoru a brzdnou sílu z 
ráfku až na styčnou plochu pneumatiky s vozovkou.

4. Patní lana
Patní lana vyztužují patku a pomáhají držet pneumatiku na ráfku. Mohou nést 
zátěž až 1800 kg bez rizika přetržení.

Teorie vozidelKVM
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Konstrukce pneumatiky

5. Ohebné pryžové bočnice
Chrání pneumatiku proti nárazům které by mohly poškodit plášť. Místo, kde se 
pneumatika dotýká ráfku, je zpevněno tvrdou gumou.

6. Nárazníky
Jde o síť jemných, velmi pevných ocelových lanek mezi obvykle dvěma vrstvami 
pryže. Ty jsou přilepené k sobě a k ploše běhounu,  svírající spolu úhel přibližně 
60º. Takto tvořené nárazníky výztužné vrstvy obemykají pneumatiku po celém 
jejím obvodu. Stejně tak musí být pevné i v příčném směru, aby odolávaly 
tlakům a namáhání při změně směru jízdy. Další podmínkou je dostatečná  
ohebnost ve svislém směru, čehož je využito při absorpci namáhání způsobené 
nerovnostmi povrchu a přejezdu překážek. 

7. Běhoun
Běhounem se nazývá vzorkovaná část pneumatiky, která je v kontaktu s 
vozovkou. V místě kontaktu musí být běhoun schopen odolávat značným 
tlakům. Směs je připravována tak, aby odolávala opotřebení a obrušování a co 
nejméně se zahřívala.

Teorie vozidelKVM
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PNEUMATIKA
Kostra – z kordových vložek (tvořené vlákny z bavlny, nylonu, oceli, Al) určuje nosnost a druh:

 Diagonální – vlákna orientována diagonálně (křížem) k rovině procházející osou kola

 Radiální - vlákna orientována radiálně v rovině procházející osou kola (od roku 1948), 

Výhody:
• nižší odpor valení (f), 
• větší tuhost (), 
• 2x větší km výkon
Nevýhody: 
• nižší útlum vibrací, 
• citlivost na změnu huštění.

Osa kola

KVM
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Struktura

Z hlediska struktury můžeme pneumatiky rozdělit na radiální a diagonální. Radiální jsou dnes téměř všechny pneu osobních, 
nákladních a zemědělských strojů a vozidel. Diagonální jsou sice na ústupu, nicméně stále nalézají uplatnění v nákladních, 
zemědělských a průmyslových oblastech.

 Diagonální konstrukce

Tím, že jsou vrstvy uloženy diagonálně, mají při podélném trakčním pohybu (rotace kola), tendenci se nepatrně rozšiřovat a zužovat v 
závislosti na namáhání. Tyto mikropohyby vyvolávají tření. Díky tření dochází k energetickým ztrátám ve formě vznikajícího tepla, což v 
dlouhodobém měřítku způsobuje zhoršení kvality pneumatiky a zkracuje její životnost.

V nezatíženém stavu má diagonální pneumatika při kontaktu se zemí kulatý, mírně elipsovitý tvar. Po zatížení se postupně zplošťuje. Čím 
je zatížení větší, tím více jsou krajní části běhounu tlačeny k zemi, zatímco střed běhounu je naopak od povrchu oddalován. To má vliv na 
snížení celková přilnavost.

 Radiální konstrukce

Radiální struktura se skládá z vrstvy proužků textilu, přičemž každý proužek je uložen kolmo ke směru pohybu pneumatiky.

V bočnicích je smykové napětí mezi paralelními vlákny slabé a pryž je relativně tenká. Díky tomu nevzniká příliš velké tření ani teplo. Tím 
pádem je struktura neustále stabilní a při jízdě zůstává přitisknuta k povrchu. Díky těmto minimálním deformacím se prodlužuje životnost 
pneumatiky.

Styčná plocha pneumatiky je i při nulovém zatížení velká. Při zatížení pneumatiky vzroste styčná plocha pouze podélně, šířku si zachová 
původní. Bloky běhounu jsou přitisknuty k zemi celou plochou a poskytují tak maximální přilnavost. Díky pružnosti bočnic je pneumatika 
schopna pohltit více terénních nerovností.

Teorie vozidelKVM
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http://net-auto.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=294

• větší styčná plocha dezénu s 
vozovkou

• v případě mokré vozovky
větší drážkování vzorku

• Široké podélné a příčné 
drážky snižují riziko 
aquaplaningu

• příčně orientované lamely 
snižují valivý odpor

• Příčné lamely ve středové 
zóně pomáhají snižovat 
objem vody a v ramenní zóně 
zvyšují boční stabilitu 

• pro zlepšení přilnavosti 
pneumatiky v středové zóně 
má v porovnání s ramenní 
zónou sníženou kontaktní 
zónu

• drážky v ramenní oblast mají 
proměnlivou hloubku. To 
umožňuje rovnoměrnou 
deformaci dezénových bloků. 
Snižuje se tak hlučnost.

3838
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• saze nahrazovány „silikou“ (hmota na bázi 
oxidu křemičitého). Tyto směsi tvrdnou až 
při velmi nízkých teplotách. 

• vysokou přilnavost zajišťuje měkčí a 
pružná směs. 

• Pokud teploty trvale klesnou pod 7 stupňů 
C. 

• pneumatiky s jednosměrnými dezény s 
hlubokým drážkováním, které ve sněhu 
zajišťují směrovou stabilitu a dobré brzdné 
a rozjezdové vlastnosti. 

• trend je přechod od směrových dezénů k 
asymetrickým 

• lamely narušují vodní film ve styčných 
plochách s vozovkou.

• lamely orientované v přímém směru 
zvyšují adhezi a záběr na ujetém sněhu a 
ledu.

• široké příčné drážky odvádějí vodu ze 
stopy a snižuje se tak riziko aquaplaningu. 

• velký počet vlnitých lamel s příčnou 
orientací zvyšují záběr ve sněhu a zlepšuje 
směrovou stabilitu vozidla. 

• vlnité (sinusové) lamely vytvářejí efekt 
boční tuhosti tvorby bočních záběrových 
hran. Tím je docíleno lepšího bočního 
vedení.
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• Pneumatiky jsou učeny k 
provozu během celého 
roku.

• Jedná se o určitý 
kompromis mezi 
pneumatikou letní a 
pneumatikou zimní. 
Pneumatika nemůže 
dosáhnout špičkových 
kvalit a charakteristik 
sezónních pneumatik. 

• Ve srovnání s letní 
pneumatikou má členitější 
dezén, který umožňuje 
lepší vlastnosti v zimním 
období. 
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• Symetrický dezén je navržen tak, aby pneumatika splňovala všechny požadavky na funkčnost když je 
namontována na vozidle v jakékoliv poloze. Prvky vzorku dezénu jsou na obou polovinách stejné. Pro 
univerzálnost je toto provedení dezénu nejrozšířenější. Řidič může v případě nestejnoměrného 
opotřebovávání pneumatiky na vozidle navzájem vyměňovat a docílí tak rovnoměrného opotřebení.

• Směrový dezén vykazuje dobré jízdní vlastnosti a umožňuje lepší a intenzivnější odvod vody ze styčných ploch 
mezi pneumatikou a vozovkou. Tento tvar dezénu se uplatní především při vyšších rychlostech na mokrých 
vozovkách. Při montáži této pneumatiky je nutno brát na zřetel smysl otáčení (rotation), který je vyznačen na 
boku pláště.

• Asymetrický dezén není po šířce běhounu symetricky rozložen. Na vnější straně se nacházejí masivní a tuhé 
bloky dezénu, které zajišťují přesné vedení v zatáčkách. Střední část dezénu vyniká nízkým valivým odporem a 
nízkou hlučností. Na vnitřní straně běhounu se vyskytuje bohaté drážkování s odolností proti aquaplaningu. 
Pro správnou montáž pneumatiky je na boku pláště označení (in side, out side), zda se jedná o vnitřní nebo 
vnější stranu.
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Nízkoprofilové pneumatiky
• Poměr výšky k šířce a vynásobený 100 = profilové číslo pneumatiky . 

• připravovaná norma ČSN 63 1001 s názvem Pneumatiky – Termíny a definice uvádí, že nízkoprofilová
pneumatika je taková, u níž hodnota  je menší než 80%  (do této kategorie spadaly v podstatě 
všechny prodávané pláště). 

• v obchodním povědomí se dnes mluví o nízkoprofilových pneumatikách s hodnotami  = 30 až 60 %. 

Výhody

• vyšší km výkon, vyšší tuhost, přenos hnací a brzdící síly

• větší šířka běhounu = lepší adheze (širší běhoun umožňuje získat širší dotykovou plochu mezi 
pneumatikou a vozovkou)

• V literatuře se u tohoto typu pneumatik hovoří o 60% zvýšení adheze

• Snížená výška profilu pozitivně působí na vyšší citlivost řízení a zvýšení boční tuhosti pneumatiky v 
zatáčce. 

Nevýhody nízkoprofilových pneumatik : 

• Zhoršené pohodlí jízdy, namáhání zavěšení kol

• aquaplaning

KVM Teorie vozidel 43

   výška bočnice pneumatiky 
vyjádřená v %, procentuální 
vyjádření výšky pneumatiky ku 
šířce pneumatiky 
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PNEUMATIKA

Značení
OA:  165/70 R13 82 Q 

 195/65 R14 89 H 
 
 

 
 
 

 
 

index nosností:  kategorie rychlosti: 

82 = 475 kg dovolená nosnost  G =90 km/h 
89 = 580 kg  Q =160 km/h 
50 = 190 kg  R = 170 km/h 

200 = 14 000 kg  S = 180 km/h 

  T = 190 km/h 
  U = 200 km/h 

  H = 210 km/h 
  V = 240 km/h 
  Y = 300 km/h 

  ZR = nad 300 km/h 

 

šířka B (mm) série  .100 konstrukce 

kostry 
(radiální) 

jmenovitý 
průměr ráfku 

(‘) 

index nosností kategorie 
rychlosti 

 B
d

r
2

 = 80% - série 80

70% OA, NA

60%

50% sportovní automobily

40%

30% závodní automobily

KVM

Průměrný roční úbytek dezénu je 1.5 
mm, nová pneumatika má hloubku 
dezénu cca 9 mm.
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Indexy rychlosti, zátěže

Indexy rychlosti (SI):

Maximální nosnost při rychlostech přesahující 210 
km/h, závisí na maximální rychlosti pneu:

Indexy zátěže (LI):

Teorie vozidelKVM
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Značení pneumatik
205 (1) - Šířka pneumatiky v milimetrech.

55 (1) – Profilové číslo - výška pneumatiky v procentem k její šířce (55% ze 
205mm).

R (1) - Radiální konstrukce pneu.

16 (1) – Průměr disku (ráfku) kola uvedený v palcích (1 palec = 2,54 cm).

91 (1) - Zátěžový index (index nosnosti) pneumatiky určující maximální nosnost 
pneumatiky při rychlosti odpovídající dané rychlostní kategorie. Hodnota by 
se měla minimálně shodovat s indexem uvedeným ve velkém technickém 
průkazu. Hodnota může být vyšší, ale ne menší.

SSR (2) - speciální označení pro pneumatiky kde je možné jet i po defektu.

TUBELESS (3) - bezdušová pneu.

TUBE TYPE (3) - dušová pneu.

ECE norma (4 a 5) - znak a číslo splněné ECE normy.

V (1) – Index rychlosti - maximální konstrukční rychlost pneu která je uvedena 
také v technickém průkazu. Index může být i vyšší, neměl by však nabývat 
menších hodnot.

DOT kód (6 a 7) - informace o závodě, kde byla pneumatika vyrobena a o jejím 
provedení, poslední tři, někdy čtyři čísla jsou vyhrazena pro vyznačení týdne 
a roku výroby (např. číslo 257 či 2507 značí, že pneumatika byla vyrobena ve 
25. týdnu roku 2007).

TWI (8) - Tread Wear Indicator - Slouží pro rychlé posouzení aktuální hloubky dezénu. Na pneumatice jsou rovnoměrně umístěny 

malé přechodové můstky vyznačeny z boční strany dezénu šipkou a písmeny TWI. Tread a Sidewall - upozornění na druh 

materiálu a počet vrstev na běhounu (Tread) a na boku (Sidewall). M+S - MUD+SNOW (bláto+sníh) pneu určená pro zimní provoz.

RF nebo XL - REINFORCED - zesílená kostra pneu s vyšší nosností. Ještě vyšší nosnosti mají pak pneumatiky s indexem C, 

pokud se v daném rozměru vyrábí. FR - Flange Rib - ochrana alu ráfku před poškozením při najetí na obrubník.

Rotation – Směr otáčení kola. Takto označená pneu je směrová a je třeba brát zřetel na otáčení kola při montáži.

Země původu (9) - Země, kde byla pneumatika vyrobena.

Teorie vozidelKVM
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PNEUMATIKA

šířka B (mm)šířka B (‘)

NA: 11 R 22,5 nebo 295 / 80 R22,5

OA, NA:
• TUBELESS - označení bezdušového pláště
• TUBE TYPE - plášť s duší
• M+S  POLAR - označení pro zimní provoz (bláto a sníh)
• STEEL - nárazník z ocel. kordu  
• ALL STEEL - nárazník i kostra z ocel. kordu

Další nápisy dle EHK v souvislosti s požadavky DOT (vývoz do USA):
• DOT (Department of Transportation) - ministerstvo dopravy
• UTQG (Uniform Tire Quality Grading) - jednotné označení jakosti
• označení relativní odolnosti běhounu proti opotřebení v % TREAWEAR 100
• označení velikosti součinitele adheze neboli hodnocení brzdné schopnosti (na mokrém asfaltu a 

mokrém betonu) TRACTION A(max.), B, C
• hodnocení tepelné odolnosti TEMPERATURE (A, B, C)
• indikátor opotřebení TWI (Tread Wear Indicator) - výstupek na dně dezénových drážek = 1,6 

mm

KVM


