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1 Seznam zkratek 

ČVUT  - České vysoké učení technické 
ČZU  - Česká zemědělská univerzita 
VŠE  - Vysoká škola ekonomická 
GPS   - Global Positioning Systém (Globální polohový systém) 
PIN  - Personal Identification Number (osobní identifikační číslo) 
OBD  - On-Board Diagnostics (diagnostický systém) 
DPH  - daň z přidané hodnoty 
MPI  - Multi Point Injection (vícebodové sekvenční vstřikováním paliva) 
Hardware - veškeré technické vybavení  
Software - programové vybavení 
Matlab  - Matrix Laboratory (programové prostředí a skriptovací programovací jazyk) 
DOT  - kód výrobce na plášti pneumatiky 
W  - šířka pneumatiky v milimetrech 
D  - vnitřní průměr pneumatiky 
P  - profil pneumatiky v procentech šířky 
 
 
 
min   - minuta 
km  - kilometr 
mm  - milimetr 
kW  - kilowatt 
Kč  - Koruna česká 
Kč/h  - Koruny za hodinu 
s  - sekunda 
mm  - milimetr 
mm/s2  - milimetr za sekunda2 

g  - tíhové zrychlení 
mg  - tíhové zrychlení ·10-3 

1g  = 9,80665 mm/s2 
MAx  - akcelerace (boční) 
MAy  - akcelerace (svislá) 
MAz  - akcelerace (ve směru) 
gx  - tíhové zrychlení (přetížení boční) 
gz  - tíhové zrychlení (přetížení ve směru)  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Identifikace
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslo
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2 Úvod 

V moderní době přicházíme do styku s novými trendy ve všech odvětvích průmyslu. 

V automobilovém je v posledních letech, vzhledem k velkému zvýšení počtu vozidel, kladen velký 

důraz na ekologii a jejich sdílení více uživateli. V registrech České republiky se nachází aktuálně 5,7 

milionu vozidel. Na obyvatele tak připadá půl vozidla, přičemž ve skutečnosti, je tato suma 

jiná, jelikož polovina občanů naší země nevlastní řidičské oprávnění, respektive nedosáhla plnoletosti. 

Této skutečnosti si je společnost vědoma, avšak aktuálně není řešení, které by zvyšující se počty 

vozidel zpomalilo. 

Tento faktor se projevil na trhu. Postupně vznikly služby na sdílení, půjčování či pronajímání 

vozidel. Na základě toho vznikl car sharing, který funguje na principu sdílení vozidel, především ve 

větších městech po celém světě a těší se velké oblibě. 

V práci se zabývám car sharingem, způsobem, kterým funguje, jak vznikl a jak si může člověk vůz 

zapůjčit. Především se zaměřuji na projekt Uniqway, který vznikl ve spolupráci s tuzemským 

výrobcem vozidel Škoda. Ukazuji změny v řešení a provedení, která jej odlišují od ostatních 

společností. Představuji cílovou skupinu uživatelů. Dále řeším opotřebení částí vozidla, která vznikají 

na vozidlech během prvních 50 000 – 80 000 km a jsou snadno identifikovatelná. V rámci 

následujících kapitol popisuji několik hlavních problematických částí, ze kterých jsem vybral jednu, 

které se v praktické části věnuji. Cílem práce je proniknout do problematiky opotřebení pneumatik, a 

ze získaných statistik a měření navrhnout předběžný predikční model pro městský provoz, který bude 

možné v budoucnu implementovat na projekt Uniqway. 
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3 Car sharing 

Tato služba je na trhu již dlouhou dobu a v posledních letech se rozmáhá i v naší zemi. Umožňuje 

sdílet vozidla, která lidé nemusí vlastnit, tankovat a servisovat. Na našem trhu tuto službu nabízí 

několik společností, ale do povědomí široké veřejnosti se dostala především v Praze zásluhou 

společnosti Car4way. Tato společnost nabízí na území Prahy přibližně 240 automobilů a nabízí osm 

různých modelů. Celé sdílení automobilů operuje pomocí mobilních aplikací a nejmodernějších 

technologií. V praxi to funguje tak, že pokud se rozhodnu, že využiji sdílený automobil, musím splnit 

několik nevyhnutelných úkonů. V první řadě je nutné podepsat všeobecné podmínky a smlouvu 

u společnosti, kterou jsem si vybral pro sdílení automobilu. Poté obdržím čipovou kartu a přístup do 

online systému. Pomocí online systému, který funguje přes mobilní aplikaci, vyhledám nejbližší 

sdílený automobil, provedu rezervaci a dostavím se k vozidlu. Vůz se odemkne pomocí čipové 

karty, nikoliv klíče, který je společně s doklady uschován v každém vozidle. [1] [2] 

4 Car sharing - studentský projekt Uniqway 

Car sharing má své výhody a nevýhody, které musí každý zákazník zvážit. Projekt Uniqway je car 

sharingová společnost určená pro studenty. Snaží se eliminovat nedostatky běžného car sharingu 

a především v začátcích chce přinést studentům lepší podmínky než konkurenční společnosti. Tento 

nápad vznikl v roce 2015 a zapojily se do něj tři pražské univerzity (ČVUT, ČZU, VŠE) ve spolupráci 

se Škoda Auto. [18] Univerzity na celém programu od počátku dohromady spolupracují a společně 

s automobilkou vyvíjí vlastní hardware, software a princip zápůjček. V první fázi je naplánováno 

dodat deset vozidel Škoda Fabia 1.0 TSI, které budou v druhé polovině roku 2018 spuštěny do tzv. 

beta verze, kde budou testovány studenty spolupracujících univerzit. Pokud bude celý vývoj úspěšný 

a studenti o něj projeví zájem, bude se počet automobilů rozšiřovat v horizontu několika nejbližších 

let. [3] 

Jelikož je celý vývoj na počátku, musí se otestovat, jakým způsobem budou vozy rozmístěny 

v daných lokalitách. Návrat vozu bude do domovské lokality poblíž škol a kolejí, odkud budou mít 

studenti lepší možnost si vůz půjčit, případně jej vrátit.  

  



12 
 

4.1 Vůz pro projekt  

Pro tento projekt bylo vybíráno z několika vozů z produkce Škoda auto, pod jejíž záštitou 

je celý projekt financován. Z možných vozidel této automobilky vzešel jako ideální kandidát vůz Škoda 

Fabia 1.0 TSI 81kw. Tento model má vhodné uživatelské rozhraní, přívětivou pořizovací 

cenu, vyvážený poměr rozměrů pro městský provoz i delší cesty a ideální kompromis na servisní 

náklady a spotřebu paliva. Nevýhodou může být nutnost zakoupení výbavy Style, která je vůči 

základní výbavě Active dražší přibližně o 80 000 Kč. Výbava Active však nedisponuje potřebným 

rozhraním pro projekt Uniqway, mezi které patří například bezklíčové startovaní Easy-start 

s alarmem. Většina automobilového trhu však projevuje zájem o vozidla v lepší výbavě a je ochotna si 

za ně připlatit. Tento rozdíl se tedy při následném prodeji minimalizuje, jelikož zájem o vozidla ve 

výbavě Active je nízký. [4] 

 

 

4-1: Vůz Škoda Fabia III TSI 81kw ve verzi Style [17] 
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4.2 Rezervace, start a ukončení výpůjčky 

Rezervace automobilu probíhá pomocí mobilní aplikace vyvinuté přímo na míru tohoto projektu. 

V situaci, kdy je úspěšně vůz rezervován, se klient zorientuje na mapě, a k samotnému vozu se 

odebere dle přiložených informací. Vzhledem k použití této aplikace zahraničními studenty, je 

možnost využití GPS navigace, která dovede uživatele přímo k vozu. Jakmile bude uživatel v těsné 

blízkosti vozu, aplikace ho vyzve k odemknutí vozu a následnému spuštění zápůjčky. [4] 

Následně bude uživatel vyzván k volbě cíle trasy pro stanovení cenové kalkulace. Tato kalkulace 

vzniká z predikčního modelu spotřeby paliva a vzdálenosti trasy. V případě, že se uživatel 

z nejvýhodnější trasy odchýlí, nebo pojede svojí vlastní trasu bez navigačního cíle, přesnou celkovou 

částku za pronájem obdrží až na závěr zápůjčky. [4] 

V případě, že uživatel nebude mít aktivní GPS signál a datové (internetové) připojení, nebude 

možné uskutečnit úkony nutné ke korektní zápůjčce vozu. Před odjezdem se aplikace přepne do drive 

módu a uživatele vyzve k zadání osobního PIN kódu, který následně odblokuje startovací tlačítko 

a umožní tak start vozu. Tento způsob startování nenabízí žádná z konkurenčních společností (start 

vozu pomocí klasického klíče). Samotné ukončení výpůjčky bude možné uskutečnit několika 

variantami. Po zaparkování uživatel sám v aplikaci ukončí jízdu, nebo bude aplikací vyzván. [4] 

V dalším kroku aplikace vytvoří kalkulaci trasy, ve které zohlední zacházení s vozem. Závěrem 

vyzve uživatele k opuštění vozu, jeho kontrole a vystaví platební příkaz pomocí spárované platební 

karty. Vše je jednoduché, komfortní, rychlé a nenáročné. [4] 

 

4-2: Rozhraní aplikace projektu Uniqway [4] 



14 
 

4.3   Registrace, technické zázemí a hardware 

Oproti konkurenci (Car4way, Autonapůl, Flexirent) je celý průběh zápůjčky postaven 

na mobilní aplikaci, bez nutnosti použití čipů. Vůz bude možné odemknout přímo z aplikace, nebo 

pomocí studentské karty. V praxi bude systém fungovat na registraci pomocí karty ISIC, ČVUT a jiných 

studentských karet. Po úspěšné registraci dostane uživatel přístupové údaje do mobilní 

aplikace, pomocí které bude řešit běžné kroky, jako je rezervace nebo odemykání a zamykání vozu. 

U vozidel carshare je důležité kvalitní zázemí, které udržuje vozidla neustále v bezproblémovém 

a plynulém chodu, bez závažných technických problémů či výpadků. Tyto požadavky řadíme 

do několika základních odvětví. Jde o vybavení samotného vozidla a jemu nadřazené systémy. [4] 

Vozidlo musí disponovat technickým zázemím tak, aby mohlo plnit požadavky 

zákazníka, který si vůz půjčí. V případě, že má zákazník nějaký problém, musí vozidlo odkázat 

zákazníka na možnost řešení či co nejlépe pomoci s řešením vzniklé situace. Důležitým aspektem 

je i samotné zabezpečení a ochrana vozu před nedovoleným vniknutím zlodějů. Vozidlo musí být 

po celou dobu monitorované správním systémem, který musí znát pozici a veškeré údaje o voze. [5] 

Hlavní softwarový systém musí precizně pracovat s vozidlem a zákazníkem, protože zabezpečuje 

bezproblémové fungování celé flotily vozů ve společnosti. Musí pružně řešit problémy zákazníků 

během zápůjčky a neprodleně upozornit správce vozového parku v každé situaci. Velký důraz musí 

být kladen na server, kde budou veškerá data a na kterém bude vedena komunikace s uživatelským 

rozhraním. Největší riziko představuje vandalismus a hackerské vniknutí do systému 

za účelem vniknutí do systému, nebo krádeže vozu. Jde o mezní nebezpečí, se kterým je nutné 

počítat a předejít mu. [5] 

 

4-3: Rozhraní Hardware s nadřazeným systémem [19] 
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4.4 Hardwarové vybavení vozidla 

Jedná se o elektronický modul, který je do vozidel instalován za účelem výše zmíněných úkonů. 

Komunikuje s autem (řídící jednotkou), zákazníkem (poskytuje informace) a řídícím systémem 

(komunikace se správou vozového parku). Elektronický modul musí být malých rozměrů, tak aby šel 

snadno umístit do vozidla. Jeho umístění je v útrobách palubové desky, aby neobtěžoval klienty, ale 

zároveň byl dobře přístupný pro montáž a servis. Původně se při vývoji uvažovalo o pořízení sériově 

vyráběných modulů a jejich montáži do vozidel bez větších úprav a modifikací. Bohužel moduly, které 

projekt Uniqway vyžaduje, jsou finančně nákladné a sériově vyráběné nesplňují požadavky tohoto 

projektu. [4] [5] 

 

4-4: Elektronický modul umístěný v palubní desce vozidla [5] 

 

Mezi hlavní požadavky patří především nastartování vozidla, sledování přesné polohy 

vozidla, správa odemknutí a uzamknutí vozu, sledování stavu vozu mimo i v průběhu 

zápůjčky, bezpečností reakce při krádeži nebo pokusu o neoprávněné vniknutí do vozidla, 

nevhodném zacházení během užívání vozidla a sledování parametrů vozidla (rychlost, spotřeba). 

Vzhledem ke zmíněným funkcím byl nutný vývoj zcela vlastní jednotky, která splňovala požadavky na 

cenu a obsah funkcí. V budoucnu se plánuje vývoj vylepšené jednotky dle nových požadavků. [4] 
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5 Opotřebení vozu 

Vozidlo je dopravní prostředek, který slouží především k přepravě lidí, věcí, surovin, ale může 

sloužit za účelem různých automobilových závodů. Při tom dochází k opotřebení, které je stylem jízdy 

a schopností řidiče ovlivněno a má velký vliv na jeho stav. Zásadně se liší stav vozidel, která mají 

pouze jednoho vlastníka, od vozidel, která využívá více uživatelů, například v půjčovnách či car 

sharingu. U vozidel pro automobilové závody se počítá se zvýšeným opotřebením a tyto vozy jsou pro 

náročnější zacházení vybaveny kvalitními díly, které jsou pro nešetrné zacházení určeny a pravidelně 

měněny. 

 V této práci se zaměřuji na opotřebení, kterým podléhá vozidlo při carsharingu a čerpám ze 

znalostí, které jsou všeobecně známé a vychází ze servisních dat a podkladů. V projektu Uniqway 

budou vozidla půjčované do nájezdu 50 000 – 80 000 km. Tento nájezd je odhadován v horizontu 

přibližně dvou let, přičemž poté budou vozidla nabízena k prodeji a obnovena za nová. Tento 

horizont je určen za účelem udržení nízkých provozních nákladů, jelikož po uplynutí tohoto 

kilometrového nájezdu dochází k vyšší poruchovosti, a s tím spojených nákladů na servisní údržbu. [6] 

Mezi nejběžnější opotřebení ve stanoveném horizontu, kterým vozidlo 

podléhá, je opotřebení brzd (brzdových destiček, kotoučů a mechanismu bubnů), opotřebení spojky 

(lamela, spojkové ložisko a přítlačný talíř) a opotřebení pneumatik. [9] 

V praxi však vozidlo trpí celé, ale tyto závady jsou vzhledem k náležitostem v projektu Uniqway 

minoritní a nebudu se jimi zabývat. Mezi takové patří snížení účinnosti ruční 

brzdy, opotřebení poloos (manžety a homokenitické klouby), převodovky (synchrony, přesuvníky) a 

motoru. Vlivem působení slunečního svitu, vlhkosti a podnebí během ročních období vozidlo podléhá 

korozi a dalším vlivům každodenního používání. Tento faktor se však na vozidle projeví až v horizontu 

několika let a lze jej zpomalit především stáním v garážových stáních a nízkém provozu v zimních 

měsících. [6] 

Jelikož vozidla projektu Uniqway budou provozovány po území České republiky, a především 

hlavního města Prahy, bude docházet mimo jiné k estetickým poškozením vnějších částí vozu. Tato 

problematika je již vyřešena kolegy, kteří se na projektu podílejí. V aplikaci bude databáze poškození 

a každý uživatel si před zapůjčením vůz musí prohlédnout. Případné nové poškození před jízdou 

zaznamená pomocí mobilního fotoaparátu a odešle do aplikace. U nových poškození je dvojí 

způsob, kterým může vzniknout. Jedním z nich je poškození předchozím uživatelem, který jej 

nenahlásí, nebo řidič jiného vozidla, který od tohoto poškození odjede. Tento způsob řešení 
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s případným přeúčtováním je stále v řešení, jelikož by bylo nespravedlivé částku účtovat předchozímu 

uživateli, který vůz vrátil bez poškození. Nejlepším řešením je vůz po každé zápůjčce vyfotit. 

5.1 Běžné opotřebení vozu 

K opotřebení podvozku automobilu dochází od jeho výroby prakticky každým dnem. Jeho 

stárnutí je fakt, který můžeme ovlivnit prakticky jen minimálně, ale při pravidelných servisních 

kontrolách lze prodloužit jeho životnost. K stárnutí dochází i samostatným stáním, jelikož váha 

karoserie působí na podvozkové komponenty, jako jsou tlumiče, pryžové silentbloky a uložení. Na 

vozidlo působí i počasí, které je v každém ročním období k vozu jinak nekompromisní. V létě UV 

záření působí na lak a časem působí u nemetalických laků blednutí, které je typické především pro 

červenou barvu. Slunečnímu záření podléhají například i plastové paraboly světlometů, které časem 

ztrácejí svoji čirost. Při tomto jevu dochází k porušení ochranné vrstvy reflektoru před UV zářením 

a následnému poškození povrchu světlometu, kvůli kterému dochází ke ztrátě správné kresby 

osvětlení a dochází ke zhoršení dosahu viditelnosti v nočních hodinách. V zimním období podléhá 

silnějšímu opotřebení především podvozek vozidla. Vzhledem ke zvýšené koncentraci vody 

a v případě sněžení či nízkých teplot i soli dochází k narušení povrchu podvozkových komponent. 

U těchto částí dochází nejdříve k povrchové korozi a po uplynutí několika let může způsobit i větší 

problémy v místech, kde musí být zajištěn pohyb například u kulových čepů, vodících čepů brzd 

a dalších částí. Opotřebení, které vzniká působením počasí, se však neprojeví v horizontu našeho 

projektu, který mám stanoven. [7] [10] 

5.2 Brzdy automobilu 

Brzdy patří mezi nejdůležitější prvky aktivní bezpečnosti vozidla. Jedná se o jednu 

z nejvytíženějších část automobilu, která musí v každém okamžiku pracovat spolehlivě. Jelikož 

je brzdový mechanismus postaven na působení tření dvou a více ploch, vzniká teplo, které může 

krátkodobě dosahovat i více než 500 °C. [6] 

 

5-1: Schéma brzdového vedení [6] 
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Z bezpečnostních důvodů je důležité, aby brzdy v každém okamžiku dokázaly vozidlo zpomalit 

nebo zcela zastavit. Brzdy lze ale snadno unavit vlivem zvýšených teplot na soustavě, a to například 

v oblastech s velkým převýšením. V krajním případě může dojít ke vzniku požáru. Řidič musí brát na 

brzdy ohled a přizpůsobit tomu jízdu. Brzdný účinek je zajištěn pomocí tření dvou a více ploch. 

Dochází k němu mezi destičkou, která nerotuje, je pevně uložena a brzdovým kotoučem který rotuje 

s kolem, přičemž brzdový účinek určuje sám řidič, v případě zadní nápravy mezi bubnem a obložením. 

[6] 

Brzdový účinek je ovlivněn kvalitou brzdového systému a adhezí pneumatiky vůči 

vozovce, která má za různých povětrnostních podmínek odlišné vlastnosti. V případě brzd je kladen 

velký důraz na přesnost a kvalitu výroby. Především geometrie ploch, kde dochází ke styku s brzdícím 

segmentem. V případě nedodržení servisních pokynů může docházet k vibracím, nebo různým 

negativním zvukům (pískání, skřípání). Důležitá je tepelná odolnost a dostatečné chlazení s odvodem 

tepla z celého segmentu, tak aby nedocházelo k prasklinám či zvlnění kotouče. [6] 

 

5.2.1 Konstrukční typy brzd 

Dělíme je podle typu použití, jejich tvaru a pohybu energie při zpomalení na: 

a) brzdy kotoučové (přední i zadní náprava automobilu) 

 

V moderní době to je nejpoužívanější typ brzdového celku. U lepších vozidel či lepších výbav se 

standardně montuje na přední i zadní nápravu. Vůči bubnovým brzdám jsou jednodušší, mají vysokou 

účinnost, lepší servisní manipulaci a vysokou stabilitu při zátěži. [6] 

 

5-2: Rozdělení uložení brzdových segmentů: pevný třmen x plovoucí třmen [6] 
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Kotoučová brzda sestává z brzdového kotouče, který je pevně uložen, do náboje, se kterým 

rotuje, brzdového třmenu s pístkem a třmenu ve kterém jsou pohyblivě uloženy destičky. Potřebný 

tlak, k pohybu destiček zajišťuje pístek, který je ovládán brzdovou kapalinou. Celý tento pohyb 

zajišťují dva vodící čepy, které jsou dobře namazány a vzduchotěsně utěsněny prachovkou. Třmeny 

se dělí na plovoucí a pevné, přičemž nejvíce se používají třmeny plovoucí, které zajišťují rovnoměrné 

opotřebení brzdových destiček. [6] 

Jelikož je na kotouč přední nápravy kladen větší důraz než na zadní, má žebrováním dvě plochy 

oddělené pro lepší chlazení a odvod tepla. V případě zadního to není u běžných automobilů nutné a 

celý kotouč je celistvý. Životnost zadních kotoučů je delší, avšak záleží na stylu jízdy. Zpravidla se 

brzdové kotouče mění po cca 50 000 - 100 000 km, ale tento interval může být nevhodným užíváním 

snížen i na 10 000 km. [20] Obvykle se mění kotouč s třetí výměnou brzdových 

destiček, které podléhají opotřebení rychleji, než kotouče (jejich běžná vlastnost). Kotouče se vyrábí 

z legovaných litin s vysokou pevností a v posledních letech proniká i speciální kryogenická 

úprava, která má dle prodejců zlepšovat životnost, vlastnosti a výdrž kotouče. Výhodou kotoučových 

brzd je rovnoměrné rozdělení brzdového účinku, snížené nároky na údržbu, vysoká účinnost (cca 

90%), snadná servisní údržba a vylepšené chlazení vůči bubnovým brzdám, jelikož vzduch proudící 

pod autem dokáže znatelně snížit teplotu v mechanismu. [6]   

 

 

 
 

5-3: Pohled na přední nápravu s kotoučovou brzdou 

  



20 
 

b) brzdy bubnové (pouze zadní náprava) 

 

Bubnové brzdy jsou vůbec nejstarší používané na vozidlech. Dnešní podoba je vzhledem k prvním 

brzdám tohoto druhu zcela odlišná a jen těžko si ji lze představit. Vývoj do dnešní doby byl značný. 

V zárodku šlo o brzdy pásové, který jsou v dnešní době nahrazeny brzdovými čelistmi s vysokou 

účinností. Vzhledem k neustálému vývoji nahrazují zadní bubnové brzdy kotoučové, které jsou 

koncepčně shodné s předními, avšak jsou složitější vzhledem ke sdílení mechanismu s ruční brzdou. 

[6] 

 
 

5-4: Pohled na zadní nápravu s bubnovou brzdou [21] 

 

 

Brzdový účinek vzniká roztažením nerotujících čelistí na brzdový buben, který rotuje společně 

s osou kola. Se sílou stlačení brzdového pedálu vzniká tření ploch čelisti a brzdového bubnu. 

Přitlačování čelistí na buben je možné jak zvnějšku, tak zevnitř, avšak v dnešní době je pro svou 

účinnost vhodné pouze vnitřní přitlačování čelistí. Pro čelisti platí, že musí dokonale přenášet 

přítlačnou sílu od ovládání mechanismu na samotnou plochu brzdového bubnu a zajistit co 

nejdokonalejší odvod tepla. Brzdové obložení se nachází přímo na čelisti a nejčastěji je upevněno 

nýtováním či lepením (nestandartní řešení).  U osobních automobilů se používají bubny z lehkého 

kovu s příměsí litinové vložky pro větší odolnost. Zesílené stěny bubnu zajišťují potřebnou tuhost 

a výdrž. Při provozování dochází k opotřebení třecí plochy, z toho důvodu je nutné buď buben 

vyměnit, případně plochu styku upravit soustruhem, avšak tento jev nastává u bubnů zpravidla až po 

ujetí 150 000 km. [6]   
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 Nevýhodou těchto brzd je uzavření mechanismu do bubnu. Toto řešení má za následek při 

razantnějším brzdění přehřívání, jelikož dochází ke špatnému odvodu tepla ze systému. Častým 

problémem bývá zanešení a zhoršení funkce systému. Prach a špína se do segmentu 

nedostanou, avšak opotřebením vzniká brzdový prach, který se usazuje a časem může mít za 

následek zhoršení funkce. Z toho důvodu je doporučené nechávat brzdy pravidelně kontrolovat 

a čistit. [6] 

 

5-5: Pohled do mechanismus bubnové brzdy [27] 

 

5.2.2 Vady a opotřebení brzdových systémů 

Vzhledem k zadané problematice, kterou řeším, je předpokládaný nájezd vozidla 50 000 - 80 000 

km. V případě nevhodného užívání dochází nejčastěji k silnému opotřebení brzdových destiček či 

kotoučů. Toto opotřebení se projeví až po větším množství kilometrů. Závada, která se projeví 

prakticky ihned, je zvlnění kotoučů, ke kterému může dojít několika způsoby. Může to být rychlou 

(sportovní) jízdo po delší dobu, kdy se kotouč zahřeje na vysokou teplotu a řidič jej nenechá 

dostatečně vychladnout a okamžitě po jízdě vůz uvede do klidového stavu. V takové situaci může 

dojít k vlásečnicovému popraskání kotouče a v horším případě ke zvlnění kotouče, jež je poškození 

nevratné a je nutné jej neprodleně vyměnit. Při brzdění dochází k nežádoucím vibracím, které 

způsobují neklidné brždění celého vozu a mají i nežádoucí vliv na rotující součásti jako jsou 

ložiska, která tím trpí, a po čase můžou začít hučet. Dalším následkem zvlnění, je špatná 

montáž, například na neočištěnou plochu náboje. Tato závada se však týká především starších vozů 

obvykle po ujetí 100 000 km. 
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5-6: Opotřebovaná plocha brzdového kotouče [20]   

 

Bubnové brzdy zvlněním netrpí, avšak může se u nich projevit jiná závada. Vzhledem k složitosti 

mechanismu dochází k jeho únavě čelistí, čepů, pružin a jeho dalších částí. [6] 

 

 

5-7: Silně znečištěný a zarezlý mechanismus brzdového bubnu [22] 

 

V případě zadní kotoučové nápravy může docházet ke ztrátě účinnosti mechanismu ruční brzdy. 

Tento problém je však u vozidel s větším kilometrovým nájezdem a obvykle se do ujetí 100 000 km 

nemusí řešit žádný servisní úkon vyjímaje výměny destiček případně i kotoučů. [6] 
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5.3 Spojka automobilu 

Jedná se o součást umístěnou mezi motorem a převodovkou. Přenáší točivý moment od motoru 

do převodovky a zajišťuje plynulý rozjezd vozidla, možnost volby převodového stupně 

a rozpojení motoru od převodovky. Musí plnit požadavky na přenos výkonu motoru s možností 

rozpojení jednotlivých převodových stupňů s možností zachování běhu motoru i při nulovém pohybu 

vozidla. Důležitá je spolehlivost, snadná konstrukce, jednoduché ovládaní a nízké pořizovací náklady. 

Musí tlumit rezonance a kmity, které vznikají chodem motoru či nevhodným řazením, pouze do určité 

meze únosnosti. [23] 

Dle konstrukce se spojky dělí na třecí suché, třecí mokré, kapalinové či elektromagnetické. 

V případě automaticky řazených spojek se do vozidel montují samočinné kapalinové spojky. Tento 

druh spojky plně nahrazuje spojkový pedál a je zcela automatický. Na trhu jsou různé dvouspojky 

a jak jsem popsal výše, dle druhů a požadavků se spojky zásadně liší. U osobních automobilů 

se používají u manuálního řazení suché třecí spojky. Dělí se do několika skupin dle ovládání 

a konstrukce. Pro naše použití je nejstandardnější přímé ovládání s mechanickým lankem.  Vzhledem 

k projektu Uniqway, kde se zatím počítá čistě s manuálním řazením, ve vozidlech budou pouze spojky 

třecí suché. [6] 

 

5-8: Schéma třecí suché spojky [24] 
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5.3.1 Suchá třecí spojka 

Toto je nejpoužívanější typ spojky, který funguje na principu přenosu energie mezi čelními 

plochami. Obvykle jsou to kotouče, na kterých je vysoký koeficient tření. Spojka se skládá z hnací 

části, hnané části a třecí části odkud pochází i název. Hnací částí je setrvačník, který se nachází na 

straně motoru, kde je upevněn proti podélnému a příčnému vychýlení. Rotuje kolem své osy a přenos 

je přes třecí plochu. [6] 

 

5-9: Spojkový setrvačník [26] 

  

Hnanou částí je třecí kotouč tzv. lamela. Je to ocelový disk, který musí plnit vysoké nároky na 

kvalitu a přesnost výroby. Po celé čelní ploše je nanýtované třecí obložení z nespalitelného materiálu 

(pryskyřice, kaučuk, keramické materiály). Je uložen na hnací hřídeli převodovky pomocí 

drážkovaného unašeče, který mu umožňuje podélný pohyb. Vzhledem k přenosu sil, je kotouč 

vybaven zpravidla 4-6 pružinami, pro eliminaci rázů a kmitů. Pro přesnost styku musí být na lamele 

sudý počet pružin, pouze tak je zajištěn dokonalý kontakt po celé ploše lamely. Pomocí pružin 

dochází k pokrytí kmitů v rámci několika úhlových stupňů. [6] 
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5-10: Detailní pohled na spojkovou lamelu [26] 

 

Třecí částí je přítlačný kotouč, který je pevně uchycen na obalu spojky a je upevněn na 

setrvačník. V mechanismu se nachází vypínací části spojky. Vyráběn je z litiny a na jeho čelní třecí 

ploše dochází k stejnému přenosu sil, jako v případě setrvačníku. Opotřebení na setrvačníku, tak 

ploše přítlačného kotouče je v rámci desetin totožná. [6] 

 

5-11: Spojkový přítlačný talíř [26] 

5.3.2 Závady spojek 

Nejběžnější závadou je prokluzování spojky. Dochází k němu v případě, kdy je obložení spojkové 

lamely nadměrně opotřebené a nedokáže přenést dostatečný třecí moment do motoru. Dále spojky 

trpí špatným chodem spojkového pedálu či špatným úhlem záběru. Tato závada je obvykle 

odstranitelná seřízením spojkových lanek, avšak tento úkon musí provádět servis. Jediné, co lze 

u moderních vozidel hlídat je hladina spojkové kapaliny, která nesmí klesnout pod minimum obsahu 
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spojkové nádobky. Postupem času se začíná vytrácet i tento servisní úkon a vozidlo si 

výměnu, případně i množství kapaliny hlídá samo a včas řidiče na problém upozorní. [6] 

Závady se dělí na odstranitelné seřízením, či výměnou. Seřízení je nutné v momentu, kdy je 

záběr spojky u spojkového pedálu nepřirozeně nízko či vysoko. Špatné seřízení může vést ke 

špatnému vypínaní spojkové lamely od převodovky, a tím může docházet k nadměrnému zatěžovaní 

synchronů převodovky. Obvykle je tato závada snadno opravitelná v autorizovaném servise, avšak 

může značit opotřebení částí spojky. [6] 

Pokud je závadu nutné opravit výměnou, jedná se o závadu, která je finančně i časově 

náročnější. Jedním z jasných příkladů je špatné vypínání spojky, které se, projevuje špatným řazením 

převodového stupně. Tuto závadu lze hledat na zavzdušnění systému, spojkovém ložisku či poruše na 

mechanismu přítlačných částí. Dalším případem je nerovnoměrné zabírání spojky, které může mít za 

důsledek poškození talířových pružin, prasklé obložení lamely či vysoké házení setrvačníku a dalších 

rotačních ploch. Přehled závad, příčin a jejich řešení je uveden v následující tabulce. [6] 

5-1: Seznam závad, příčin a řešení spojek [25] 

ZÁVADA PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Potíž s řazením rychlosti Zničený náboj lamely, Prasklá 

třecí část přítlačného talíře 

Výměna lamely, Nutná výměna 

celé spojkové sady 

Prokluzování spojky Opotřebovaná lamela, Mazivo 

se dostalo na plochu lamely 

Výměna lamely či celé spojkové 

sady (nutná kontrola) 

Prokluzování a nemožnost 

řazení 

Nesprávné nastavení, závada 

samostavu 

Kontrola ovládacích prvků a 

případná výměna vadných částí 

Hlučnost všeobecně Špatné vystředění přítlačného 

talíře, špatné ložisko na ose 

setrvačníku 

Kontrola stavu třecích ploch, 

výměna ložiska spojky 

Drnčení po výměně Opotřebovaný povrch plochy 

setrvačníku 

Kontrola házivosti a případná 

výměna na nový či renovace 

stávajícího 

Hluk při uvolnění pedálu s. Opotřebované spojkové ložisko Výměna spojkového ložiska 

Vibrace pedálu s. Chlopně na přítlačném talíři 

mají velké opotřebení či jsou 

zvlněné 

Nutná výměna celé spojky a 

kontrola příčiny této 

nestandardní závady 

Vrzání při řazení Špatně promazaný čep 

spojkové vidličky 

Kontrola stavu sady, promazání 

a výměna čepu vč. vidličky 
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5.3.3 Vyhodnocení opotřebení spojek 

Spojka je velmi náchylná součást, která podléhá opotřebení. Může ve vozidle vydržet 

50 000, 100 000, ale v některých případech i vysoký kilometrový nájezd blížící se i 400 000 km. Pro 

vysoké nájezdy platí pravidlo, kdy se vozidlo musí primárně pohybovat po dálnicích s minimálním 

využitím spojky. Pokud se nejedná o nenadálou únavu materiálu, zpravidla stav ovlivňuje plně řidič 

a přímo on se každým rozjezdem a zařazením podílí na její výdrži. Ze získaných dat tak lze říci, že 

u spojek podléhá nejvíce opotřebení lamela, respektive její obložení, které je nejnáchylnější 

k nešetrnému zacházení. Častým problémem je i vrzání či hučení vypínacího ložiska. Tato 

problematika je úzce spjatá s nevhodným zacházením a nepříliš precizních řazením či vysoce agresivní 

jízdou. 

    

5.3.4 Predikce a řešení spojek pro projekt Uniqway 

Predikovat opotřebení spojkového mechanismu je náročné. Nejlepším řešením je vycházet ze 

senzorů, kterými je vozidlo osazeno. Jedná se o snímač stlačení spojkového pedálu a snímač otáčet 

v závislosti na čase a rychlosti jízdy, resp. rozjedu. Tyto snímače by se využily např. při stání na 

semaforu, kdy si velká řada lidí neuvědomuje, že při pouhém vyšlápnutém spojkovém 

pedálu dochází k sepnutí lamely a tím jejímu opotřebení. Dalším snímaným aspektem může být 

snímání agresivního rozjezdu, a s tím spojené nešetrné pouštění spojkového pedálu. 

V situaci, kdy dojde ke zničení spojky, je cena lamely, v případě originálních dílů u našeho 

modelu Fabia III 1.0 MPI 81kw, přibližně 4 500 Kč. Pokud k této ceně zohledním cenu za práci, která je 

v autorizovaném servisu přibližně 800 Kč/h včetně DPH, a tento úkon se standardně vykonává čtyři 

hodiny, je cena maximálně 10 000 Kč. 

Nabízí se tedy možnost použití automatické převodovky. Uživatel tak nepřijde do kontaktu se 

spojkovým pedálem a nedochází tedy k opotřebení nevhodným použitím. V katalogu je za příplatek 

nabízena automatická převodovka za částku 35 000 Kč pro model Fabia. V případě dražších vozidel je 

cena odlišná. Tento krok tak není finančně výhodný. Použití manuálního řazení je levnější i v 

případě, že bude nutná výměna původní spojky. Automatická převodovka by mohla být alternativou 

pro zákazníky, kteří neumí s manuální převodovkou a rádi si za automat připlatí. Využití nachází 

především v limuzínách a vozidlech vyšších středních tříd, pro maximální pohodlí řidiče. 
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5.4 Pneumatiky automobilu 

Disk s pneumatikou je jediným prvkem, který zajišťuje styk vozidla s vozovkou. Patří mezi aktivní 

prvky podvozku a zároveň se aktivně podílí na bezpečnosti, kvalitě a pohodlí jízdy. Zásadně ovlivňují 

výdrž ostatních, především podvozkových, částí. Na tento podvozkový segment je kladen velký 

důraz, především jde o přenos svislých sil mezi karoserií, kolem a vozovkou, působení podélných sil 

(vzhledem k hnacím a brzdným silám), přenos odstředivých sil 

(zatáčky, odbočení), odolávání zvýšeným teplotám a rychlostem, minimalizování valivých 

odporů, hlučnosti a vibrací. 

 

5-12: Rozložení sil působících na pneumatiku [6] 

Disk s pneumatikou musí plnit nejen tyto výše popsané faktory, ale musí bezpečně regulovat 

celou podvozkovou soustavu i síly při setrvačném pohybu. Jde o pohyby při brždění, akceleraci, ale 

i vybočení do všech směrů. V mé práci je důležitým prvkem samotná pneumatika, na kterou je kladen 

velký důraz. Pneumatiky musí přenášet točivý moment pohonu vozidla, minimalizovat rázy od 

výmolů ve vozovce, přenášet přilnavost, odolávat poškození, přenášet brzdný účinek ale i zvládat 

maximální rychlosti. 

5.4.1  Konstrukce pneumatiky 

Během posledních desetiletí prodělala konstrukce pneumatiky velký vývoj. Pneumatiku z velké 

části tvoří pryž (cca 80 %) dále ocelové výztuhy a kord (cca 5 %) a zbytek tvoří výztuhy 

pláště, vlákna (cca 15 %). Tyto hodnoty se u jednotlivých výrobců můžou lišit. Pneumatika sestává 

z pláště, duše a ochranné vložky. Samotný plášť tvoří kostra, běhoun, nárazník a patky. 
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5-13: Řez pláštěm pneumatiky [6] 

 

Skladba samotných částí běhounu prošla také značným vývojem a aktuálně se rozlišují na 

diagonální a radiální pneumatiky. Diagonální mají tzv. kordové vložky neboli vlákna uložené pod 

úhlem přibližně 45° a vzájemně se kříží s negativním úhlem -45°. Tento typ bohužel trpí k porušení 

vláken ve vyšších rychlostech vzhledem k jejich délce. Jak napovídá druhý typ, u radiálních pneumatik 

jsou vlákna pod úhlem 90°. Výhodou tohoto druhu pláště je lepší kontakt s vozovkou, delší 

životnost, lepší přenos brzdné síly a vyšší odolnost vůči teplotám. Tvar běhounů je znázorněn na 

následujících obrázcích. 

 

5-14: Schématické znázornění uložení vložek a nárazníků v radiálním plášti pneumatiky [6] 
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5-15: Schématické znázornění uložení vložek a nárazníku v diagonálním plášti pneumatiky [6] 

 

Vzhledem k ročnímu období rozlišujeme dezén na letní, zimní a celoroční.  Dezén hraje 

u pneumatik významnou roli v přilnavosti k vozovce. Zajišťuje bezpečnost při jízdě. Dezén musí dle 

typu plnit požadavky, např. dostatečný počet drážek na odvod vody. V případě, že by počet drážek 

nebyl dostatečný, hrozí za silného deště vznik jevu, který se nazývá aquaplaning. Tomuto jevu lze 

zabránit, jak správným dezénem, tak i dostatečnou hloubkou.  Tato hloubka je zákonem stanovena 

u většiny evropských zemí a její minimální hodnota je 1,6 mm a pro zimní pneumatiky je 4 mm. 

Důležité je si však uvědomit, že pneumatika s takovým vzorkem, již nemá vlastnosti, které má, když 

je vzorek nový. Důležitým faktorem je i staří takové pneumatiky, které se projevuje tvrdnutím 

pneumatiky a ztrátě vlastností. V případě letních gum je stárnutí pomalejší než u pneumatik zimních, 

jelikož složení pryže je náchylnější. Doporučuje se nepoužívat gumy starších 5 let, avšak jde pouze o 

doporučení, za které nehrozí zákonný postih.  

 U pneumatik není možné kontrolovat elektronicky stav opotřebení jako např. u brzdových 

destiček. Uživatel je zpravidla odkázán na vizuální kontrolu stavu vzorku a celé pneumatiky. 

Usnadněním může být indikační ukazatel, který se nachází v drážce běhounu a značí limitní rozměr 

1,6 mm respektive 4 mm. Obvykle se tento ukazatel nachází na několika místech po celém obvodu 

běhounu. Při pravidelném opotřebení, tak dojde ke spojení těchto indikačních výčnělků s běhounem 

a značí tak minimální bezpečnou hranici. 

Vzhledem k dělení pneumatik rozlišujeme nejen samotný dezén, ale důležitá je i směs použité 

pryže. Se stoupající teplotou je pryž poddajnější, a naopak s klesající teplotou pod bod mrazu pryž 

výrazně tvrdne a ztrácí své vlastnosti a elasticitu. Důležité je se držet pokynů výrobců pneumatik 

a nepoužívat je při teplotách, které výrobce nedoporučuje či je přímo zakazuje. Všeobecně 

je dáno, že pryž ztrácí své vlastnosti již při teplotě 7 °C. V zimním období, je teplota okolo bodu 
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mrazu, a z toho důvodu byly vyvinuty nové směsi, které tomuto nežádoucímu jevu zabraňují 

a s klesající teplotou mají naopak lepší vlastnosti. Udržují stav adheze v přijatelném rozsahu, avšak 

v případě letních teplot výrazně ztrácejí své vlastnosti a dochází k vyššímu opotřebení.  V posledních 

letech se velké oblibě těší tzv. celoroční pneumatiky. Tento typ pneumatik v poslední době prodělal 

velké změny, avšak tvar běhounu a směs pryže podléhá mnoha kompromisům. Použití takové 

pneumatiky cílí především na uživatele s nízkým kilometrovým nájezdem, kteří se pohybují především 

na území měst, kde nehrozí výrazné klimatické změny. [12] 

Pro car sharing respektive projekt Uniqway by mohla být taková pneumatika řešením. 

Znamenala by snížení provozních nákladů. Vozidla nebudou muset dojíždět do servisů na 

přezutí, nebude nutné mít dvě sady pneumatik. Skladování takových pneumatik nebude potřeba 

a provozovatel se vyhne i nákladům za převoz takových vozidel na servis na úkor zápůjčky. K tomuto 

řešení se budu dále věnovat v rozboru praktické části této práce, kde řeším i celkovou predikci 

opotřebení pneumatik. 

 

5.5 Predikční model 

Predikce je slovo pocházející z latinského prae a znamená předpověď, prognózu či námět. Ve 

smyslu jde o tvrzení, které říká, co se stane či může stát. Meteorologové se snaží předpovědět, co 

nejlepší počasí a u predikce je to totožné. Na rozdíl od předpovědi počasí, která je čistě založena na 

lidském odhadu a statistikách predikce zpravidla záleží na vědecké hypotéze a ověří pomocí různých 

tabulek a předpokladů. [8] 

Predikční model je tedy významným článkem při tvorbě kalkulací a finálních cen tvořící náklady 

za spotřebované palivo, nebo případné opotřebení vozu. Vychází z testování simulující užívání vozidla 

v různých režimech jízdy. [4] 
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6 Praktická část - datová statistika 

V první polovině praktické části se zabývám přehledem pneumatik na voze Škoda 

Fabia III, opotřebením pneumatik v závislosti na stylu jízdy a s tím spojené statistiky opotřebení 

pneumatik, kterou jsem získal z renomované autopůjčovny. Z těchto statistik jsem čerpal data 

jednotlivých uživatelů a jejich vliv na opotřebení pneumatik. Způsob opotřebení pneumatik je úzce 

spjatý s přístupem jednotlivých uživatelů, kteří s vozem jezdí. Této části jsem dal přednost před 

opotřebením brzd a spojky, jelikož opotřebení této podvozkové části je nejvíce závislé na zacházení. 

U pneumatik je možné vizuální kontrolou sledovat stav a případné extrémní opotřebení dezénu 

pneumatiky. V druhé části stanovuji návrhový ukázkový predikční model. Vycházím ze tří jízdních 

režimů, mezi které patří jízda ve městě, mimo město a kombinovaná. Z takových údajů jsem sestavil 

návrhové trasy a pro městský provoz provedl ukázkové měření úseku pro predikci, kterou 

v budoucnu lze aplikovat na projekt Uniqway. 

 

6.1  Pneumatiky na voze 

  Vzhledem k řešení predikce opotřebení pneumatik, je pro mě důležitý rozměr a typ použitých 

pneumatik. Všechny vozy projektu Uniqway budou disponovat 16“ disky Vigo z lehké slitiny, na které 

jsou nasazeny pneumatiky o rozměru 215/45 R16. V jedné z přechozích kapitol jsem řešil použití 

celoročních pneumatik. V případě použití celoročních pneumatik je cena za Hankook H740 Kinergy 4S 

přibližně 2 491 Kč/ks či v případě konkurence Pirelli Cinturato ALL Season 2 913 Kč/ks. Cena za celou 

sadu je tak 9 964 Kč respektive 11 652 Kč. Vozidlo je z výroby vybaveno letním obutím. V případě 

projektu Uniqway, jde konkrétně o Dunlop SP Sport MAXX MFS, které běžně stojí 10 596 Kč/sada. 

Cena za zimní pneumatiku je podobná. Pro Hankook W320 Winter je cena 2 407 Kč/ks, resp. 

9 628 Kč/sada. [15] [16]   

 Z následujících cen tak vyplývá, že cena pneumatik je podobná a liší se dle výrobce v řádu 

stokorun. Celoroční pneumatika je horší ve všech jízdních režimech ve srovnání s pneumatikou, která 

je pro dané podmínky určená a pro použití v našem projektu je nevhodná. Výhodou této pneumatiky 

by byly nižší náklady, kdy odpadá nutnost pořízení druhé sady disků či výměna pneumatik pro dané 

období. Tato výhoda však nepředstavuje dostatečný důvod pro použití v praxi na vozech Uniqway. 

Postačující je pořízení druhé sady pro zimní období, které jsou cenově stejné jako u celoročních 

pneumatik. Toto řešení je výhodnější z důvodu, že letní pneumatiky jsou již na vozidle, a po 

případném pořízení celoročních by zůstaly nevyužité. Pořízení druhé sady, a případné uskladnění 

u smluvního pneuservisu, již není výrazná komplikace. Po konzultaci s kolegy z projektu je kombinace 
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letní/ zimní upřednostněna před typem celoročním. Tyto vozy budou provozovány po dobu přibližně 

50 000 km, takže letní sada, která je na voze, by při adekvátním zacházení měla vydržet po celou 

dobu jednoho cyklu vozu, bez nutnosti pořizování další sady. 

 

6.2  Opotřebení pneumatik v závislosti na stylu jízdy 

K opotřebení pneumatik dochází za každých podmínek běžného provozu. Mým úkolem je 

navrhnout ukázkový predikční model opotřebení, který je závislý na trase, kterou vozidlo jede.  

Jízdní profil je rozdělen na trasu, která je zpravidla ve městě, mimo město po silnicích středních 

tříd a po rovných dlouhých úsecích představující dálnice. Teoreticky k největšímu opotřebení 

pneumatik dochází při rychlé jízdě s velkým množstvím zatáček a prudkých zpomalení. Naopak 

k teoreticky nejnižšímu opotřebení dochází na dálnici, kde vozidlo jede konstantní rychlostí, za 

minimálních zpomalení a zatáček. Musí být volena adekvátní rychlost, jelikož se stoupající rychlostí 

roste opotřebení. 

Důležitým faktorem však není pouze trasa, po které vozidlo jede. Největším faktorem je řidič 

vozidla, který výdrži pneumatik může přispět nejet šetrnou jízdou, ale i kontrolou nahuštění 

pneumatik. Pro potvrzení této skutečnosti jsem pro svoji práci získal podklady, které mi poskytla 

jedna pražská autopůjčovna. Vzhledem k tomu, že provozuje téměř tisíc vozidel, mohu v této práci 

ze získaných dat vycházet a rozdělit je do několika skupin. Tato data má půjčovna pro 

přehlednost, v jakém stavu, rozměru, značce a nájezdu se její vozy pohybují v terénu. Své vozy 

poskytují firmě na rozvoz jídla po Praze či firmám, které jezdí dlouhé trasy po naší republice. Vozidla 

mají v dlouhodobém pronájmu. Z těchto dat můžu dále vycházet a vytvořit tak předběžný návrh 

ukázky predikce opotřebení pneumatik. 

 

6.2.1   Městský provoz: rozvozová vozidla 

Tato skupina vozidel představuje nejvíce vytěžovaná vozidla ze všech. Vytěžovaná nejsou velkým 

nájezdem kilometrů, avšak stylem, kterým jsou tato vozidla provozována. Jedná se o vozidla Škoda 

Citigo, nebo náhradní vozy Hyundai i20, které slouží v případě závady primárních vozidel. Pohybují se 

na území Prahy, v okolí centra a přilehlých periferií. Každé vozidlo působí na stejné pobočce a jezdí 

podobné trasy. Řidiči těchto vozidel jsou především studenti. Ve většině případů musejí jet rychle, tak 

aby objednávka byla doručena ve stanoveném limitu. Z toho důvodů dochází k velkému opotřebení 

vozidel, především pneumatik, které v městském provozu čelí velkému počtu zatáček, do kterých 

řidiči vjíždí velmi agresivním stylem, ale i řadě přetížení. K opotřebení pneumatik dochází neméně při 
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zpomalení či zrychlení (prokluz kol především na 1st.). Tato vozidla také trpí větší nehodovostí, než 

vozy ostatních skupin. Pravděpodobně je to vlivem nezkušenosti a požadavků vedení na rychlé 

dodání zakázek. 

 V následující tabulce je přehledně uveden typ a rozměr použité pneumatiky, hloubka dezénu 

(průměrná hodnota z přední a zadní nápravy) a kilometry ujeté na sadě pneumatik. Na počátku byly 

pneumatiky a vozidla zcela nové s identickou výbavou a stylem používání. Vzhledem k požadavku 

firmy, která mi údaje poskytla, je uveden pouze model vozidla, bez registrační poznávací značky. 

V následující tabulce uvádím přehled dezénu a ujetých kilometrů po letní sezóně 2017. Výsledná 

hodnota hloubky dezénu a ujetých kilometrů je průměr všech dostupných vozidel dané skupiny. 

Z takových hodnot následně stanovuji maximální možnou výdrž. 

6-1: Statistika opotřebení pneumatik vozidel Škoda Citigo 

 

W D P Hl. dezénu  km

ŠKODA CITIGO-1 NEXEN 165 14 70 N'BLUE HD 3,0 23 534

ŠKODA CITIGO-2 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 4,0 16 300

ŠKODA CITIGO-3 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 3,0 29 047

ŠKODA CITIGO-4 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 6,0 15 546

ŠKODA CITIGO-5 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 2,0 37 425

ŠKODA CITIGO-6 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 2,0 34 725

ŠKODA CITIGO-7 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 2,5 27 470

ŠKODA CITIGO-8 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 4,0 25 547

ŠKODA CITIGO-9 FALKEN 165 14 70 SINERA 4,8 17 940

ŠKODA CITIGO-10 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 3,0 24 705

ŠKODA CITIGO-11 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 4,5 21 174

ŠKODA CITIGO-12 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 4,5 22 750

ŠKODA CITIGO-13 NEXEN 165 14 70 N'BLUE HD 2,0 33 740

ŠKODA CITIGO-14 NEXEN 165 14 70 N'BLUE HD 1,6 29 742

ŠKODA CITIGO-15 NEXEN 165 14 70 N'BLUE HD 5,0 16 542

ŠKODA CITIGO-16 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 3,0 27 548

ŠKODA CITIGO-17 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 4,0 21 577

ŠKODA CITIGO-18 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 5,0 17 477

ŠKODA CITIGO-19 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 1,6 34 440

ŠKODA CITIGO-20 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 4,0 22 786

ŠKODA CITIGO-21 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 4,0 19 957

ŠKODA CITIGO-22 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 6,0 23455

ŠKODA CITIGO-23 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 2,0 30486

ŠKODA CITIGO-24 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 3,5 28 500

ŠKODA CITIGO-25 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 5,5 17 984

ŠKODA CITIGO-26 CONTINENTAL 165 14 70 CEC5 3,0 27 472

3,6 21 596

1,6 31412

rozměry
značka pneuVozidlo

stav po zkouškách
Typ pneu

Průměrné hodnoty výdrže pneumatik  mm/km

Maximální životnost pneu dle zákona ČR
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Ve finálním výpočtu vycházím z hodnot vozidel Citigo, kdy zanedbávám vozidla, které mají již 

nové pneumatiky a náhradní Hyundai I20, které jezdily převážně po atypických trasách. Zaměřuji se 

na vozy Citigo, u kterých po sezóně zůstala původní nová pneumatika. Převládá především 

pneumatika Continental, kterou v menší míře doplňuje typ Nexen a Falken. Odlišné výrobce ve 

finálním výpočtu zanedbávám a vycházím ze stejného opotřebení. 

 Z tabulky vyplívá, že rozdíly v opotřebení jsou velké a například mezi vozidlem číslo pět a sedm, 

kde je rozdíl téměř 10 000 km. Tento rozdíl je způsoben jednotlivými řidiči vozidel, jelikož se vozidla 

pohybují ve shodné lokalitě. V případě takového rozdílu se cena za nákup nových gum zásadně 

projeví na zisku dané provozovny. 

 

6-1: Trasa pro predikci městského úseku [26] 

 

Pro stanovení ideálního návrhového predikčního modelu jsem zvolil trasu, kterou řidič při 

rozvozu absolvuje několikrát denně. Nejčastějším řidičem je osoba ve věku 18-22 let, která musí 

doručit produkt v nejkratším možném čase k zákazníkovi (do 30 min). Vybraná trasa je z ulice 

Olbrachtova do křížení ulic Na Jezerce a Nuselská. Tato trasa trvá dle běžného předpokladu 8 min a je 

dlouhá 2900 m, avšak řidič této rozvozové společnosti je schopný tuto vzdálenost překonat za nižší 

čas. Na tomto úseku se nachází celkem tři pravé zatáčky, dvě levé zatáčky, šest semaforů a 18 

přechodů, které jsou v některých místech vázány na semafor. Vzhledem k získaným hodnotám, lze 
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říci, že průměrná výdrž pneumatik, je na tomto druhy trasy 31 412 km (do tolerovaného opotřebení 

1,6mm). 

 

6.2.2  Dálniční provoz: dlouhé trasy 

V této skupině jsou vozidla vyšší střední třídy. Jedná se o vozidla Škoda Superb v provedení 

kombi a liftback. Tento typ vozidel má největší kilometrový nájezd, avšak většina z nájezdu je na 

dálnicích. Z tohoto důvodu tyto vozy nepodléhají opotřebení v takové míře jako vozy určené pro 

městský provoz. Dochází především k běžnému opotřebení, které vniká provozem, nebo stylem 

a způsobem jízdy řidiče. Odlišnost v opotřebení pneumatik může vzniknout rozdílnou rychlostí na 

dálnicích, zpomalením, které na dálnici může vzniknout či jiným poměrem dálničních a mimo 

dálničních kilometrů. Údaje pochází z letní sezóny 2017. Firma, která má tato vozidla zapůjčená, má 

k dispozici celkem 20 vozidel. Ve výsledcích zanedbávám vozy číslo 19 a 20, která mají nové 

pneumatiky a z podkladů, které jsem obdržel, nelze přesně určit přesný den výměny. 

6-2: Statistika opotřebení pneumatik vozidel Škoda Superb 

 

 

W D P Hl. dezénu km

SUPERB kombi-1 PIRELLI 215 17 55 CINTURATO P7 1,6 64 424

SUPERB kombi-2 PIRELLI 215 17 55 CINTURATO P7 3,0 43 845

SUPERB kombi-3 CONTINENTAL 215 17 55 CSC5 2,5 54 734

SUPERB kombi-4 CONTINENTAL 215 17 55 CSC5 3,5 39 477

SUPERB kombi-5 CONTINENTAL 215 17 55 CSC5 3,0 37 425

SUPERB kombi-6 CONTINENTAL 215 17 55 CSC5 2,5 57 986

SUPERB kombi-7 CONTINENTAL 215 17 55 CSC5 2,0 61 553

SUPERB kombi-8 CONTINENTAL 215 17 55 CSC5 5,5 25 547

SUPERB kombi-9 CONTINENTAL 215 17 55 CSC5 3,5 49 891

SUPERB kombi-10 CONTINENTAL 215 17 55 CSC5 4,5 46 335

SUPERB kombi-11 CONTINENTAL 215 17 55 CSC5 2,0 61 174

SUPERB kombi-12 CONTINENTAL 215 17 55 CSC5 1,5 54 288

SUPERB sedan-13 CONTINENTAL 215 17 55 CSC5 1,5 63 740

SUPERB sedan-14 CONTINENTAL 215 17 55 CSC5 2,5 46 892

SUPERB sedan-15 CONTINENTAL 215 17 55 CSC5 2,0 56 542

SUPERB sedan-16 PIRELLI 215 17 55 CINTURATO P7 6,0 27 548

SUPERB sedan-17 PIRELLI 215 17 55 CINTURATO P7 2,5 44 162

SUPERB sedan-18 PIRELLI 215 17 55 CINTURATO P7 1,5 55 677

SUPERB sedan-19 PIRELLI 215 17 55 CINTURATO P7 6,0 72 474

SUPERB sedan-20 PIRELLI 215 17 55 CINTURATO P7 5,5 74 667

2,8 49513,3

1,6 60 939

Průměrné hodnoty výdrže pneumatik  mm/km

Maximální životnost pneu dle zákona ČR

rozměry stav po zkouškách
Vozidlo značka pneu Typ pneu
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Vzhledem k získaným hodnotám je patrný vysoký kilometrový nájezd, který je z vysoké části 

ujetý na dálnicích. Převážně je to 2-3x více než v případě vozidel Citigo. Z tabulek je patrné, že 

velikost opotřebení pneumatik je u těchto vozidel výrazně nižší než u vozidel Citigo. Rozdíl 

v opotřebení dezénu není tak výrazný, z toho usuzuji, že v tomto případě řidič opotřebení pneumatik 

výrazně neovlivňuje. 

Pokud se zaměřím na karosářské provedení kombi, které má převážně pneumatiky 

Continental, tak lze najít největší rozdíl mezi vozidly číslo pět a deset. Rozdíl činí téměř 7 000 km. 

Příčinou může být jízdní styl, nahuštění pneumatik, nebo výrazně odlišná trasa, která mohla mít 

takové opotřebení za následek.  

Výrazný rozdíl je i mezi vozidlem číslo jedna, které má pneumatiku Pirelli a vozem číslo šest, 

s pneumatikou Continental. Vzhledem k nízkému počtu vozů s pneumatikou Pirelli, nelze 

jednoznačně určit, zda je tato skutečnost ovlivněna směsí pryže. 

 

 

6-2: Trasa pro predikci dálničního úseku [26] 

 

Nejčastějším řidičem je osoba ve věku 40-55 let. Takový řidič jezdí velmi rozvážně 

a ohleduplně. Ve většině případů výrazně nepřekračuje dálniční povolené limity. Vzhledem k predikci 

ideální trasy jsem zvolil úsek z Prahy do Brna, který je dlouhý 196 km a na jeho ujetí je potřeba 



38 
 

1h 53 min. Tento úsek má jen minimum zatáček a počet zpomalení se odvíjí od množství zúžení 

a nehod, které vzniknout v daný čas. Průměrně je řidič nucen zastavit 5x a zpomalit z rychlosti 130 

km/h na 80k m/h přibližně 15x. 

Vzhledem k těmto hodnotám, lze říci, že výdrž pneumatik, je na tomto druhy tras 60 939 km na 

celý cyklus pneumatiky. Druh vozidla a použitý výrobce na nájezd nemá výrazný vliv.  

 

6.2.3  Kombinovaná jízda: Město a dálnice 

V poslední řadě jsem se zaměřil na skupinu, která má shodný model s projektem Uniqway. Jde o 

vozidla Škoda Fabia ve verzi hatchback. Tato vozidla se pohybují po celé České republice. Jejich pohyb 

je kombinován, jak na dálnicích, tak i ve městech a silnicích středních tříd.  

6-3: Statistika opotřebení pneumatik vozidel Škoda Fabia 

 

W D P Hl. dezénu km

ŠKODA FABIA-1 KUMHO 185 15 60 ES01 4,0 23 534

ŠKODA FABIA-2 KUMHO 185 15 60 ES01 2,5 46 305

ŠKODA FABIA-3 KUMHO 185 15 60 ES01 3,0 29 967

ŠKODA FABIA-4 KUMHO 185 15 60 ES01 2,5 35 571

ŠKODA FABIA-5 KUMHO 185 15 60 ES01 1,5 57 493

ŠKODA FABIA-6 KUMHO 185 15 60 ES01 2,5 37 445

ŠKODA FABIA-7 KUMHO 185 15 60 ES01 3,0 47 575

ŠKODA FABIA-8 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 1,2 55 597

ŠKODA FABIA-9 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 3,0 29 774

ŠKODA FABIA-10 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 1,5 51 997

ŠKODA FABIA-11 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 2,0 47 497

ŠKODA FABIA-12 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 4,0 28 112

ŠKODA FABIA-13 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 2,0 58 278

ŠKODA FABIA-14 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 2,0 42 774

ŠKODA FABIA-15 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 5,0 26 114

ŠKODA FABIA-16 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 1,5 52 836

ŠKODA FABIA-17 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 3,0 35 552

ŠKODA FABIA-18 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 2,0 46 447

ŠKODA FABIA-19 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 2,0 39 977

ŠKODA FABIA-20 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 2,0 49 961

ŠKODA FABIA-21 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 1,5 52 758

ŠKODA FABIA-22 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 4,5 27877

ŠKODA FABIA-23 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 2,0 39547

ŠKODA FABIA-24 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 1,5 52 455

ŠKODA FABIA-25 NEXEN 185 15 60 N'BLUE HD 3,0 36 978

2,5 42097

1,6 48986

stav po zkouškách
značka pneu Typ pneu

Průměrné hodnoty výdrže pneumatik  mm/km

Maximální životnost pneu dle zákona ČR

Vozidlo
rozměry
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Vozidla byla provozována na pneumatikách značek Kumho, nebo Nexen. Pokud se zaměřím na 

získané hodnoty, usuzuji, že vliv použité pneumatiky není zásadním faktorem v opotřebení 

pneumatik stejně jako v předešlých statistikách. Ze získaných hodnot, které byly pravděpodobně 

ovlivněny stylem jízdy řidičů, jsou nejvíce odlišná vozidla číslo tři a sedm, kdy je rozdíl téměř 20 000 

km. Takový rozdíl nezpůsobí lokalita, kterou vozidla jezdí, avšak řidič, který jezdil s vozem velmi 

agresivně a takové opotřebení se na pneumatice projeví. 

 

 

6-3: Kombinovaný úsek stanovený pro predikci [26] 

 

Tyto vozy provozují nejčastěji řidiči ve věku 25-45 let. Většinou jde o středně zkušené 

řidiče, kteří ve velkém množství případů nemusí k zákazníkům spěchat, a čas je nikterak nelimituje. 

Toto pravidlo však nemusí platit a v několika výjimečných případech překračují povolené rychlosti. 

K predikci ideální trasy jsem zvolil úsek, který kombinuje město, část dálnice, ale i úsek střední třídy. 

Dle provozu cesta trvá 40 min a je dlouhá 32 km. Tento úsek je rozdělen do několika tříd, přičemž 

nechybí průjezd Prahou, vesnicemi a silnicemi nižších tříd. Ze získaných hodnot lze určit, že průběh 

nájezdů je někde mezi nájezdy vozidel Citigo a Superb. Z údajů lze říci, že přibližný nájezd na jednu 

sadu je 48 986 km. 

 



40 
 

7 Měření - městský testovací úsek 

Pro stanovení ukázkového modelu jsem zvolený úsek projel vlastním vozem několika odlišnými 

styly (klidná jízda, rychlá jízda, běžná jízda). Pro získání dat jsem využil osobního vozu Honda Civic 

šesté generace s letními pneumatikami Continental v rozměru 195/50 R15 DOT 2010. Pro přesné 

získání dat, by bylo nejvhodnější použít vůz, který bude přímo v projektu Uniqway, tak aby výslední 

predikční model byl co nejpřesnější, avšak pro ukázku je toto řešení dostačující. Data jsem 

zaznamenával pomocí mobilní aplikace AndroSensor v1.9.6.3.  Měření probíhala za stejných 

podmínek, bez dopravy a zvýšené okolní teploty. 

 

7-1: Náhled do rozhraní aplikace Androsensor v1.9.6.3 

 

Měření jsem provedl pro tři styly jízd. Každou jízdu jsem zaznamenal a získaná data uložil do 

excelové tabulky, ze které jsem následně vybral vhodná data pro vyhodnocení. Pro získání hodnot 

jsem použil mobilní telefon Samsung Galaxy S8, který disponuje vysoce výkonným 3-osým digitálním 

akcelerometrem LSM6DSL. Rozsah zrychlení je ± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16 g. Přesnost akcelerometru je 

0,061/ 0,122/ 0,244/ 0,488 mg pro dané hodnoty zrychlení. Pro dokonalé měření by bylo vhodné 

použít laboratorní přístroj. Mobilní zařízení jsem umístil za čelní okno vozidla, kde bylo uchyceno do 

držáku pro eliminaci nežádoucích kmitů. [11] 
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7-2: Pohled na umístění měřícího zařízení 

V měření vycházím z hodnot přetížení zaznamenaných v 𝑚/𝑠2  a tyto hodnoty následně 

přepočítávám dle následujícího převodu:  

Hodnota pro přepočet:    1 g = 9.80665 𝑚/𝑠2                                                            

[13] [14] 

 

7.1    První měření - pomalá jízda 

První jízdu jsem jel klidně, kdy jsem se snažil nasimulovat zvýšenou dopravu, brát ohled na 

chodce a na bezpečný průjezd celou trasou. V následující tabulce (č. 8-1) jsou zaznamenány vstupní 

data. V měření jsou tři výsledné sloupce přetížení, které jsem následně zpracoval a důležité z nich 

vyhodnotil. Svislé přetížení MAy [𝑚/𝑠2] zanedbávám, jelikož vzniká především výmoly a nerovnostmi 

vozovky a jeho hodnoty jsou velmi nízké. Za důležité považuji přetížení boční MAx a ve směru jízdy 

MAz. 

7-1: Naměřená data v excelu z aplikace AndroSenzor pro pomalou jízdu 

 

 

Boční [m/s2] Svislé [m/s2]Ve směru [m/s2]g boční g  ve směru

Čas (s) Čas měření  [Km/h] MAx MAy MAz Gx Gz

0,027 2018-06-03 00:33:12:239 0 -0,35 9,56 2,84 -0,04 0,29

0,527 2018-06-03 00:33:12:739 0 -0,45 9,77 2,78 -0,05 0,28

1,026 2018-06-03 00:33:13:238 1 -0,25 9,20 1,53 -0,03 0,16

1,526 2018-06-03 00:33:13:738 1 -1,02 9,75 1,51 -0,10 0,15

2,026 2018-06-03 00:33:14:238 2 -0,70 10,08 1,09 -0,07 0,11

2,526 2018-06-03 00:33:14:738 2 -0,57 10,17 0,54 -0,06 0,06

3,026 2018-06-03 00:33:15:238 2 -0,92 10,13 0,33 -0,09 0,03

3,526 2018-06-03 00:33:15:738 2 -1,48 10,14 0,48 -0,15 0,05

4,027 2018-06-03 00:33:16:239 7 -0,90 10,06 0,89 -0,09 0,09
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Při klidné jízdě jsem tento úsek ujel za 408 s, průměrnou rychlostí 25,6 km/h. Během trasy jsem 

zastavil na třech přechodech pro chodce a třech semaforech. Ve výsledném grafu se objeví 

i přetížení, které vyvolává brzdění do zatáček. Během této trasy bylo největší naměřené boční 

přetížení Gx= 0,28 g. Tato hodnota je velmi nízká a koresponduje s průběhem jízdy. 

 

7-1: Naměřené data z 1. jízdy pro boční přetížení MAx 

 

V následujícím grafu měření je vidět znatelně vyšší skoková změna hodnot, která je zapříčiněna 

městským provozem, kdy je nutné často zpomalovat, respektive zrychlovat. Nejvýraznějším 

přetížením z této jízdy je Gz= 0,91 g, které vzniklo nutným zpomalením na přechodu. Přetížení 

netrvalo déle než 0,5 s, a proto nemá zásadní vliv na opotřebení pneumatik. 

 

7-2: Naměřené data z 1. jízdy pro přetížení ve směru MAz 
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Z této jízdy vyplývá, že s vozidlem bylo zacházeno velmi šetrně, a i přes několik hraničních 

hodnot, je tato jízda zcela v normě s běžným užíváním.  

7.2 Druhé měření - rychlá jízda 

Ve druhé jízdě jsem simuloval jízdní režim rozvozové společnosti. Tato jízda by měla přibližně 

korespondovat s největším opotřebením pneumatik z tabulky vozidel Citigo. V následující tabulce je 

přiloženo největší naměřené přetížení Gz= 1,96 g. Toto přetížení vzniklo prudkým brzděním z důvodu 

neočekávaného vstupu chodce do vozovky.  

7-2: Největší naměřené přetížení Gz během druhého měření 

 

  

Při rychlé jízdě jsem úsek projel za 222 s, průměrnou rychlostí 47 km/h. Během této trasy jsem 

zastavil pouze jednou na přechodu pro chodce a jednou na semaforu. Semafory na trase ovlivnit 

nelze, avšak při této rychlé jízdě jsem jel dvakrát na oranžovou a vyhnul se tak brzdění a ztrátě 

času, avšak na úkor spotřeby a zbytečného rizika. Na následujícím grafu je vidět, že během jízdy došlo 

k přetížení vyššímu než 0,5 g celkem jedenáctkrát. 

Boční [m/s2] Svislé[m/s2] Ve směru [m/s2]g boční g ve směru

Čas (s) Doba měřrní [Km/h] MAx MAy MAz Gx Gz

100,35 2018-06-03 00:46:19:550 32 0,93 7,86 8,21 0,09 0,84

165,85 2018-06-03 00:47:25:050 50 -1,41 8,18 9,05 -0,14 0,92

165,85 2018-06-03 00:47:25:051 50 -1,41 8,18 9,05 -0,14 0,92

191,54 2018-06-03 00:47:50:743 51 -2,22 6,49 11,91 -0,23 1,21

192,04 2018-06-03 00:47:51:244 23 -6,44 9,26 19,21 -0,66 1,96

197,67 2018-06-03 00:47:56:873 72 -2,21 9,48 8,09 -0,23 0,82

199,67 2018-06-03 00:47:58:872 59 -0,35 12,05 9,11 -0,04 0,93

205,67 2018-06-03 00:48:04:872 35 2,68 5,02 11,77 0,27 1,20

206,17 2018-06-03 00:48:05:372 35 1,33 4,66 12,17 0,14 1,24

219,17 2018-06-03 00:48:18:372 38 1,22 8,46 8,66 0,12 0,88

219,67 2018-06-03 00:48:18:873 27 1,09 8,83 8,12 0,11 0,83
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7-3: Graf získaný z naměřených hodnot pro 2. jízdu MAx 

 

7-4: Graf získaný z naměřených hodnot pro 2. jízdu MAz 

 

Při takovém užívání by výdrž pneumatik byla značně snížena a bude odpovídat spodní hranici 

tabulkových nájezdů vozidel Citigo.  Vzhledem k průměrné hranici výdrže pneumatik, která je 31 412 

km, lze uvažovat, že nájezd vozidla při této zátěži by byl nižší. 

V histogram (č. 7-5) je vyobrazena četnost bočních přetížení Gx, které přesahují kritickou hranici 

0,45 g. Na základě toho můžeme říci, že při jízdě nižší než 23 km/h nehrozí přetížení, které by 

ovlivnilo poškození pneumatik. Nejčetnější výskyt kritických přetížení je v okolí rychlostí 33-38 km/h a 

73-78 km/h. Tento rozsah je dán členitostí ulic, kdy přetížení v nižších rychlostech vzniká při průjezdu 

ostrých zatáček a přetížení při vyšších rychlostech je zapříčiněno rychlým průjezdem lehkých zatáček. 
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7-5: Četnost výskytu bočních přetížení Gx 

Pro histogram (č. 7-6) je tolerance kritického přetížení 0,6 g. Četnost přetížení je koncentrována do 

středu stupnice. Nejrizikovější je brzdění z rychlostí 40-45 km/h, avšak nelze brát tento údaj jako 

přesný. Nežádoucích g lze dosáhnout ve vysokých (nízkých) rychlostech prudkou akcelerací, nebo 

brzděním. 

 

7-6: Četnost výskytu bočních přetížení Gz 
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 Na snímcích (č. 7-3 a 7-4) ukazuji dva případy, na kterých je vidět standardní opotřebení 

pneumatiky vůči opotřebované pneumatice. U opotřebované pneumatiky je znatelně vidět tzv. 

vytrhání vzorku z hrany běhounu. Toto poškození vzniklo kvůli ostrým průjezdům zatáčkami, kde 

přetížení přesahovalo 0,5 g po delší dobu užívání. 

 

 

7-3: Letní pneumatika s běžně opotřebeným vzorkem 

 

 

7-4: Letní pneumatika opotřebená nevhodným užíváním 

 

7.3 Třetí měření - průměrná jízda 

Při poslední jízdě jsem simulovat zcela běžnou průměrnou jízdu, při které jsem se snažil chovat 

jako běžný uživatel vozu. K jízdě jsem přistupoval stejným způsobem, kterým bych řídil například 

vozidlo Škoda Fabia III projektu Uniqway při zápůjčce. Snažil jsem se neomezovat a zvolit vhodný 

kompromis bez většího opotřebení vozu a dalších jeho částí. Při této jízdě jsem stanovený úsek projel 

za 307 s průměrnou rychlostí 34 km/h. Zastavil jsem celkem třikrát na přechodu pro chodce a dvakrát 
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na světelném semaforu. Jeden ze semaforů měl delší čekací dobu, která byla přibližně 25 s. Jízda byla 

velmi plynulá bez výrazných skokových změn či odchylek. 

 

7-7: Graf získaný z naměřených hodnot pro 3. jízdu průměrnou jízdu MAx 

 

Z výsledného grafu vyplývá, že jsem pouze dvakrát překročil hodnotu vyšší 0,5 g. Dvakrát se 

jednalo o boční přetížené Gx= 0,54 g a jednou přetížení Gz= 0,77 g. Z této jízdy můžeme jednoznačně 

říct, že probíhala velmi plynule a pouze ve střední části byla ovlivněna agresivnějším stylem jízdy. 

 

 

7.4 Vyhodnocení statistik a jízd 

Na počátku praktické části jsem vycházel ze tří profilů tras. Tyto trasy byly děleny na městský, 

kombinovaný a dálniční provoz. Ze statistik jsem získal predikční model opotřebení pneumatik pro 

danou sekci. Následující hodnoty jsou pro městský provoz (rychlé vozy) průměrně 31 412 km, pro 

dálniční provoz průměrně 60 939 km a pro kombinovaný provoz 48 986 km. Následující hodnoty jsou 

stanoveny pro celý cyklus pneumatiky, tzn. od nové až po pneumatiku určenou k výměně (1,6mm). 

Pro další měření a návrh ukázkového modelu predikce jsem se zaměřil na nejdůležitější profil 

stanovené trasy. Uživatelé na dálnicích a v kombinovaném provozu nemají tak výrazný vliv, jako 

uživatelé v městském provozu. Pro následné měření jsem použil městskou trasu, kterou jsem změřil 

třemi odlišnými jízdními styly (pomalá, rychlá a průměrná jízda)  

Z naměřených dat jsem získal přetížení ve všech směrem jízdy (Gx, Gy, Gz), rychlost v daném 

čase a průměrnou dobu jízdy zvoleného úseku. Svislé přetížení Gy je pro vyhodnocení 

nepodstatné, jelikož vystupující data měří svislý pohyb, který je druhořadý a uživatel ho zpravidla 
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neovlivní. Z tabulek jsem pro každý jízdní styl vytvořil grafy, které jsem následně porovnal a navrhl 

tolerovanou hranici. Vzhledem k nenadálým okolnostem jako jsou chodci, zvěř či děti, kteří vběhnou 

do vozovky, je důležité stanovit několik povolených přesáhnutí stanovené tolerance přetížení. 

Z naměřených hodnot v tabulkách a výsledných grafů jsem stanovil tolerovanou hranice bočního 

přetížení Gx= 0,45 g po dobu 1,5 s a ve směru jízdy Gy= 0,6 g po dobu 1 s. Z porovnaných 

a získaných údajů, jsem k této hodnotě došel, tak abych odlišil úmyslné opotřebení od nezaviněného. 

K nezaviněnému opotřebení dochází například při úhybných manévrech, při kterých se snaží uživatel 

zabránit poškození vozu (výmol, překážka). 

 

8 Závěr 

Tato práce měla za úkol uvést seznámení s car sharingem, provést analýzu opotřebení 

nejvytíženějších podvozkových částí v rozmezí 50 000 - 80 000 km s ohledem na užívání různými 

uživateli ve formě sdílení a vytvořit návrhový predikční model opotřebení. Při sdílení automobilů 

je důležité rozlišit konkrétní uživatele, kteří mají odlišný styl řízení a používání. Takové uživatele 

je důležité charakterizovat a rozlišit. 

V první polovině práce bylo nutné rozlišit celosvětový car sharing od nově vzniklého 

studentského projektu Uniqway, který je určen pro studenty pražských vysokých škol. Následně 

popsat možnosti služby, včetně vzniku a požadavků na správné uživatelské rozhraní. Službu car 

sharing do budoucna považuji za velice přínosnou, jelikož umožňuje větší flexibilitu a bezstarostné 

používání vozidel, které v dnešní době spěchu ušetří nemalé finanční prostředky. Je důležité brát 

ohled na jednoduchost služby a zároveň zvolit vhodný a bezpečný kompromis pro provozovatele. 

S touto problematikou se úzce podílí predikce spotřeby paliva, opotřebení a náklady na údržbu 

vozidel. Jednotliví uživatelé ve většině případů platí pouze pronájem za kilometry a dobu zápůjčky, 

neřeší tak styl a chování k vozu, jelikož nejsou nikterak limitovaní. Tuto problematiku, která by měla 

motivovat jednotlivé uživatele k šetrnému zacházení, považuji za správnou, avšak bude nutné 

nastavit adekvátní hranice, tak aby tato skutečnost potencionální zákazníky o tuto službu neodradila. 

 Následně je v práci popsán použitý typ vozidla, jeho charakteristické vlastnosti 

a výhody, kvůli kterým byl zvolen. Práce se dále ubírá samotným opotřebením podvozkových 

částí, které bylo nutné analyzovat a stanovit jednu z těchto částí, kterou následně podrobuje 

praktickému měření a vyhodnocení problematiky. 
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Praktická část se dělí na statistickou a experimentální. Ve statistické části se vycházelo z dat 

reálných uživatelů autopůjčovny, ze kterých byly vytvořeny tabulky v programu Microsoft Excel 

a následně vyhodnoceny cykly opotřebení pneumatik pro danou skupinu řidičů. Na tuto problematiku 

se navázalo v experimentální části, kde se provedlo návrhové měření na trase městského provozu 

několika způsoby jízd. Z těchto jízd bylo vyhodnoceno kritické přetížení ve směru jízdy a boční 

působící v zatáčkách. Tato data byla následně přirovnána k maximální vyhodnocené výdrži pneumatik 

pro danou skupinu. 

Aktuálně je hlavním problémem, že není dostatečně definována a otestována přesná mez 

přetížení. V této fázi lze říct, že je vytvořen předběžný návrhový model opotřebení pneumatik pro 

městský provoz, kde dochází k největšímu opotřebení. Rozsah této práce však neumožnil důkladné 

prozkoumání všech experimentálních tras, a proto je nezbytné na tuto práci v budoucnu navázat 

dalším měřením. Proto je v této souvislosti žádoucí provést větší množství experimentálních měření 

na konkrétních trasách a vozech projektu Uniqway. Je nezbytné použít přesnější měřící zařízení, které 

data vyhodnotí s větší přesností. Následně je nutné zvolit vhodné zařízení, které bude tuto 

problematiku ve vozidlech během zápůjček snímat, vytvořit cenový model postihů a zaměřit se na 

vhodnou toleranci, která bude odlišovat opotřebení způsobené úmyslně od neúmyslného. 
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