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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou softwarové úpravy řídicích jednotek motoru 

za účelem zvýšení výkonu a točivého momentu spalovacího motoru. Dále je vysvětlena 

problematika spalovacích motorů. V práci jsou také vypsány vybrané snímače a akční členy, 

které mají vliv na řízení spalovacího motoru. Na konci práce je na protokolech z válcové 

zkušebny porovnáván výkon a točivý moment před a po úpravě softwaru na třech vozech. 

 

Klíčová slova: spalovací motor, zvyšování výkonu motoru, softwarové úpravy motoru 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focus on software modification of engine control units. The aim of 

modification is increase the power and torque of the combustion engine. The combustion 

engines are explained in the next chapters. Actuators and sensors are described. These 

components have influence on the operation of combustion engine. The practical part of the 

thesis contains information about protocols from cylindrical test room. These protocols 

compare power and torque before software modification on the three cars.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

• HÚ - horní úvrať 

• DÚ - dolní úvrať 

• SZ - sací kanál zavřen 

• SO - sací kanál otevřen 

• VO - výfukový kanál otevřen 

• VZ - výfukový kanál zavřen 

• OHC - systém rozvodů motoru  

• CVN - číslo kontrolního součtu - (check-sum value number) 

• CIS - centrální informační systém 

• SME - stanice měření emisí 

• V - počátek vstřiku 

• PV - předvstřik 

• MPI - Multi point injection 

• SPI - Single point injection 

• GDI - Gasoline direct injection 

• FSI - Fuel stratified injection 

• TSI - Twincharged stratified injection 

• PD - sdružená vstřikovací jednotka (Pumpe-Düse) 

• CR - Common rail 

• ECU - řídicí jednotka motoru 

• VIN - identifikační číslo vozidla 

• OBD - standardizovaný systém palubní diagnostiky 

Seznam použitých symbolů, veličin a fyzikálních jednotek 

• n - otáčky klikové hřídele [min-1] 

• Mt (M) - točivý moment [N.m] 

• mpe - měrná spotřeba paliva [g. kWh-1] 

• P - výkon [kW] 

• Pef - efektivní výkon [kW] 

• Mph - hodinová spotřeba paliva [Kg.h-1] 

• P0 [kW.dm3] - měrný objemový výkon  

• Pm [kW.kg-1] - měrný hmotnostní výkon  

• T [K] - Teplota  
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• p, P [Pa, kPa] - Tlak  

• α - úhel natočení klikové hřídele 

• ε - kompresní poměr 

• s - zdvih pístu 

• Vh - zdvihový objem 

• Vc - kompresní poměr 

• λ - součinitel přebytku vzduchu 

• ot./min. - otáčky za minutu 
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1 Úvod 

V dnešní době se na pozemních komunikacích pohybuje velké množství různě výkonných 

automobilů. Někteří řidiči proto uvažují o zvýšení výkonu svých vozidel.  V minulosti existovalo 

několik možností, jak výkon automobilu navýšit. Avšak tyto změny obnášely samotnou úpravou 

motorů od - například - předělání sacího či výfukového potrubí až po zvýšení samotné dávky 

paliva změnou trysky v karburátoru. Díky tomu se do motoru dostalo více vzduchu, větší dávka 

paliva zajistila více energie a zplodiny vzniklé spalováním odcházely bez většího odporu. 

Nástupem elektronického řízení motoru se nicméně objevila možnost dalších úprav jako 

například přehrání softwaru řídicí jednotky elektronicky bez dodatečného velkého zásahu.  

Nejčastěji se mění dávka paliva, která je rozprášena do spalovací komory. Jenže při 

neodborné úpravě dochází ke zhoršení emisí, což se projevuje klasickým černým dýmem 

z výfuku u naftových motorů. Proto byly tyto úpravy v České republice donedávna zakázané. 

Vozidla s takovými úpravami byla nezpůsobilá k provozu. 

Dnes je takzvaný chiptuning legalizovaný, smějí jej však provozovat pouze akreditované firmy. 

Ty mohou zaručit, že u vozidla nedojde k výraznému zvýšení produkovaných emisí a výkon 

motoru bude navýšen pouze v jednotkách procent. Mimo tyto služby mohou firmy nabídnout 

například: snížení spotřeby pohonných hmot, diagnostiku celého vozu nebo změření výkonu 

na válcové zkušebně. Díky tomu má zákazník možnost vidět, že skutečně došlo k vylepšení 

parametrů. To jsou informace velmi lákavé a pro některé provozovatele rozhodující. 

Chiptunig se v současné době stává velmi oblíbeným řešením, jak zvýšit výkonové parametry 

motoru. Díky nízké ceně a jednoduchosti provedení je toto řešení snadno dostupné a realizace 

zabere většinou jen několik minut. 

V této bakalářské práci se budu podrobně zabývat problematikou přípravy směsi spalovacích 

motorů, elektronickým řízením spalovacího motoru, softwarovými úpravami motoru 

a legislativou související se změnou výkonu. Na konci práce budou u vozidel, která prošla 

úpravou zhodnoceny parametry před a po úpravě. Výsledky budou vyhodnoceny 

na výstupních protokolech z válcové zkušebny MAHA.  
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2 Základní informace o čtyřdobých zážehových a vznětových 

spalovacích motorech 

Spalovací čtyřdobé motory jak zážehové, tak vznětové spalují směs paliva se vzduchem. 

Přeměňují tedy chemickou energii paliva na pohybovou energii. Vlivem hoření vznikne ve 

spalovací komoře tlak, který tlačí na píst a tím ho nutí k pohybu. Píst se ve válci pohybuje 

přímočarým pohybem a spojením s klikovou hřídelí tento pohyb převádí na rotační.  

V nadcházejících kapitolách bude popsán princip činnosti čtyřdobého zážehového 

a vznětového spalovacího motoru. Dále budou popsány typy palivových soustav vstřikování 

paliva těchto typů motoru, posléze charakterizovány nejdůležitější veličiny pro spalovací 

motor a to jak vznětový, tak zážehový. [1, 2, 3, 4] 

 

2.1 Princip činnosti čtyřdobého zážehového a vznětového spalovacího 

motoru 

U zážehových motorů je směs zapálena jiskřivou svíčkou v okamžiku, kdy píst přechází do 

horní úvratě. Nutnou podmínkou pro zapálení směsi je, že teplota ve válci musí být nižší, než 

je teplota samozápalu směsi. Palivem těchto motorů bývá zpravidla benzín. Mohou být 

přeplňované i atmosférické. 

U vznětových motorů dochází k zapálení směsi vlivem velkého stlačení, tím vzroste teplota 

a dojde k samovznícení směsi. Oproti zážehovým motorům tedy není třeba jiskřivé svíčky.  

Vlivem samovznícení je píst donucen pohybu směrem k DÚ. Vznětové motory mohou být 

přeplňované i atmosférické. 

Čtyřdobý spalovací motor má takzvané čtyři doby, v každé se děje právě jedna určitá činnost. 

Každá doba má svůj specifický název. [1, 2, 3, 4, 5] 

 

1. doba – Sání 

Píst se pohybuje směrem k dolní úvrati (DÚ), tím se zvětšuje prostor ve válci. V tuto 

dobu je otevírán sací ventil, jímž začne do válce vnikat směs paliva se vzduchem 

(nepřímé vstřikování) nebo pouze vzduch, pokud se jedná o přímé vstřikování 

a vznětový spalovací motor. V okamžiku dosažení DÚ má válec maximální objem.          

[1, 2, 3, 4, 5] 

 

2. doba – Komprese  

Píst se pohybuje směrem k horní úvrati (HÚ). Všechny ventily jsou uzavřeny a píst 

začíná stlačovat směs (nepřímé vstřikování), popřípadě vzduch (přímé vstřikování). 
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V závěru komprese je vstříknuto palivo (přímé vstřikování). Píst se nachází v HÚ a ve 

válci je nejmenší objem. 

V případě vznětového motoru při stlačení vzduchu, který se ohřeje na teplotu 

650 - 900°C, je těsně před horní úvratí vstříknuto palivo. To se ihned odpaří a vznítí. 

Píst přejde přes HÚ a pokračuje do DÚ. [1, 2, 3, 4, 5] 

 

3. doba – Expanze  

Těsně před dosažením horní úvratě je směs v daném okamžiku zapálena (dáno 

předstihem). Při hoření směsi píst přechází přes HÚ. Ventily jsou nadále zavřeny a tlak 

vznikající hořením směsi nutí píst k pohybu směrem k DÚ.  

V případě vznětového motoru plyny stále hoří a píst se pohybuje k DÚ. Oba ventily jsou 

uzavřeny. [1, 2, 3, 4, 5] 

 

4. doba – Výfuk 

Těsně před dosažením DÚ (dané časováním) se otevírá výfukový ventil. Píst přechází 

přes DÚ, ventil je plně otevřen. Píst míří k HÚ a vytlačuje spálenou směs pryč z válce. 

Před dosažením HÚ dochází k otevírání sacího ventilu a tzv. střihu ventilů. Dále 

nastává doba sání. Všechny čtyři doby jsou patrné z obrázku 1. 

Celý pracovní cyklus spalovacího motoru tak trvá dvě otáčky klikové hřídele.  

[1, 2, 3, 4, 5] 

 

 

 

Obrázek 1. Princip činnosti čtyřdobého zážehového motoru [1] 
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a - sání 

b - komprese 

c - expanze 

d - výfuk 

DÚ - dolní úvrať 

HÚ - horní úvrať 

1 - vačková hřídel výfukového ventilu 

2 - jiskřivá svíčka 

3 - vačková hřídel sacího ventilu 

4 - vstřikovací ventil 

5 - sací ventil 

6 - výfukový ventil 

7 - spalovací prostor 

8 - píst 

9 - válec 

10 - ojnice 

11 - kliková hřídel 

M - točivý moment 

α - úhel natočení klikové hřídele 

s - zdvih pístu 

Vh - zdvihový objem 

Vc - kompresní poměr 

 

[2]

 

Pohyb pístu ve válci je dále možné popsat za pomocí tlaku a objemu. Pro takovéto znázornění 

slouží P-V digram. P-V diagram zážehového a vznětového motoru je možné vidět 

na obrázku 2 a 3. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.  P-V diagram čtyřdobého 

zážehového motoru [2] 

Obrázek 3. P-V digram čtyřdobého 

vznětového spalovacího motoru [3] 
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2.2 Časování ventilů 

Časování ventilu určuje dobu, kdy budou jednotlivé ventily otevírány a zavírány v závislosti 

na poloze klikové hřídele. Časování se uvádí ve stupních polohy klikové hřídele.  

Časování se využívá ke zdokonalení výměny plynů ve spalovacím prostoru. Proto dochází 

například ke střihu ventilů sacího a výfukového. 

Ventily mohou být ovládány přes vahadla a jednu vačkovou hřídel nebo s použitím dvou 

vačkových hřídelí, kdy odpadá systém vahadel. 

Vačkové hřídele jsou spojeny řemenem nebo řetězem s klikovým hřídelem. Otáčky vačkové 

hřídele musí být poloviční oproti otáčkám klikové hřídele. Může za to samotný pracovní cyklus, 

který potřebuje pro jedno dokončení dvě otáčky klikové hřídele. Proto musí být vačkové hřídele 

s klikovým hřídelem spojeny v poměru 1:2. [2, 6] 

 

2.3 Komprese 

Kompresi motoru udává kompresní poměr ε, který je dán objemem válce Vh a kompresním 

objemem Vc, určeným vztahem: 

𝜀 = (𝑉ℎ + 𝑉𝑐)/𝑉𝑐                                                             (1) 

Kompresní poměr ε se pohybuje u zážehového motoru od 7 do 13. Vyšší hodnoty nejsou 

možné, protože by docházelo k nadměrnému ohřívání směsi a tedy k samozápalům. 

Vedlejším efektem je pak nadměrné klepání motoru, vedoucí nezřídka k poškození. 

Naproti tomu vznětový spalovací motor využívá kompresního poměru ε v rozmezí 14 až 23 

právě proto, aby došlo k samovznícení směsi. [2, 5, 7] 

 

2.4 Poměr vzduchu a paliva 

Pro dokonalé spálení směsi je zapotřebí mít ideální poměr vzduchu a paliva. Jedná se 

o takzvaný stechiometrický poměr. Ten uvádí, že na ideální spálení směsi pro zážehové 

motory je potřeba na 1 kg paliva 14,7 kg vzduchu. Oproti tomu vznětové motory mají ideální 

poměr na 1 kg paliva 14,5 kg vzduchu. 

Poměr hmotnostních podílů se nazývá koeficient lambda nebo též součinitel přebytku 

vzduchu. Při ideálních podmínkách při stechiometrickém poměru je jeho hodnota λ = 1. Pokud 

dojde k ochuzení směsi, je hodnota λ > 1, naopak při bohaté směsi je λ < 1. [2,8] 
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2.5 Palivové soustavy zážehových a vznětových motorů se vstřikováním 

paliva 

V této kapitole budou popsány všechny možnosti dopravy paliva před okamžikem vznícení. 

Jednotlivě budou popsány známé systémy zážehových a vznětových motoru se vstřikováním 

paliva. 

2.5.1 Palivové soustavy zážehových spalovacích motorů se vstřikováním 

Se spalovacími motory využívajícími vstřikovaní paliva se dnes nejvíce setkáme v moderních 

automobilech. Vstřikování paliva nahradilo staré neefektivní karburátory, které neumožňovaly 

přesnou regulaci dávky paliva.  

Vstřikování umožňuje přesné namíchání směsi paliva. Dochází k přesné regulaci zápalné 

směsi, která shoří mnohem efektivněji. Z toho plynou nižší emise, nižší spotřeba a mírné 

zvýšení výkonu, protože motor se tolik nezahlcuje palivem. 

Palivové systémy se vstřikováním je možné rozdělit do několika skupin, uvedených níže.  [9] 

 

 

Typy palivových soustav s nepřímým vstřikování paliva 

Nepřímé vstřikování je realizováno vstřikováním paliva do sacího potrubí, kde dojde 

k promíchaní se vzduchem. Směs se tedy vytvoří před sacím ventilem motoru. [9] 

 

Jednobodové vstřikování (SPI) 

V sacím potrubí se nachází pouze jeden vstřikovač, který je umístěn před případným 

rozvětvením sacího potrubí do jednotlivých válců motoru před škrticí klapku. Vstřikovač 

aplikuje dávku paliva do komory škrticí klapky. Ta následně rozdělí palivo do jednotlivých 

válců. Schéma provedení systému je možné vidět na obrázku 4. 

Nevýhodou tohoto řešení je neefektivní rozdělení paliva na jednotlivé válce. [9, 10] 
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Vícebodové vstřikování paliva (MPI) 

Vstřikovače jsou umístěny před sací ventil každého válce, tedy až za rozvětvení sacího 

potrubí. Tím jsou zajištěny pro každý válec stejné podmínky. Schéma je možné vidět 

na obrázku 5. [9, 10] 

 

 

 

 

Obrázek 4.  Schéma jednobodového vstřikování SPI [4] 

Obrázek 5. Schéma vícebodového nepřímého vstřikování [4] 
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Dále rozlišujeme průběh vstřikování na: 

 

Kontinuální vstřikování 

Jedná se o způsob vstřikování, kdy jsou všechny vstřikovače otevřeny tlakem paliva 

po nastartování motoru. Vstřikovače jsou otevřeny po celou dobu provozu. [10] 

 

Simultánní vstřikování 

Vstřikovače jsou ovládány současně, bez ohledu na pohyb pístu ve válci. Palivo je tedy 

vstříknuto před sací kanál, i když příslušný válec není v době sání. Palivo je vstřikováno 

v dávce poloviční, než která je potřebná ke spálení před sací ventil vždy po jedné 

otočce klikové hřídele.  Toto řešení je důležité pro lepší vytvoření rovnoměrné směsi. 

Jedná se o méně efektivní, zato mechanicky jednoduché řešení. Schéma je možné 

vidět na obrázku 6. [9, 10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinové vstřikování 

Vstřikování paliva probíhá například u čtyřválcového motoru následovně - vstřikovače 

vždy aplikují palivo před sací ventil 1. a 3. válce a následně 2. a 4. válce. Palivo se 

vstřikuje vždy v plné dávce po dvou otáčkách klikové hřídele. Dávkování paliva je 

přesnější a konstrukčně je složitost zvládnutelná. Schéma skupinového vstřikování je 

možné vidět na obrázku 7. [9, 10] 

 

Obrázek 6. Schéma simultánního vstřikování paliva [4] 
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Sekvenční vstřikování 

Vstřikovače vstřikují palivo vždy po sobě v pořadí zapalování těsně před začátkem 

sání. Vstřikuje se plná dávka, ale dnes u modernějšího řešení se využívá rozdělení až 

na 3 dávky. Tím se zlepšuje rovnoměrná příprava směsi, která je pro všechny válce 

stejná a také se zlepšuje vnitřní chlazení motoru. Tento typ vstřikování je konstrukčně 

nejsložitější, ale z hlediska přípravy směsi je nejefektivnější. Schéma sekvenčního 

vstřikování je možné vidět na obrázku 8. [9, 10] 

 

 

 

 

Typy palivových soustav s přímým vstřikováním 

Přímě vstřikování je uzpůsobeno umístěním vstřikovače přímo do spalovací komory. Zde 

vstřikovač v průběhu sání a komprese musí palivo jemně rozprášit. Palivo se následně musí 

ideálně smísit se vzduchem a dokonale odpařit ještě před tím, než dojde k zapálení směsi 

od jiskřivé svíčky.   

 

 

Obrázek 7. Schéma skupinového vstřikování paliva [4] 

Obrázek 8. Schéma sekvenčního vstřikování [4] 
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Druhy přímého vstřikování: 

 

GDI (Gasoline direct injection) 

S tímto prvním druhem přímého vstřikování přišla automobilka Mitsubishi v roce 1996.  

Motory GDI pracují ve třech různých režimech vytváření zápalné směsi.  

První režim pracuje s velmi chudou (vrstvenou směsí). Tento režim je využíván 

při volnoběžných otáčkách a otáčkách do 2500/min. Výkon je zde regulován změnou složení 

zápalné směsi. Pro zapálení velmi chudé směsi je důležité dosáhnout dokonalého rozvrstvení 

směsi. Z tohoto důvodu se palivo vstřikuje až na konci doby komprese těsně před zažehnutím 

směsi. Režim zapalování je možné vidět na obrázku 9. [9,11,12]  

 

 

 

Druhý režim pracuje se stechiometrickou homogenní směsí. Tento typ směsi je využíván 

při plném zatížení motoru, kdy je potřeba maximální výkon. Palivo je vstřikována na začátku 

doby sání při zachování stechiometrického poměru. Tím vzniká ve válci dostatečné množství 

času na odpaření vstřikovaného paliva, navíc je dosaženo zchlazení prostoru válce vzniklou 

směsí. Proto je možné využít vyšší kompresní poměr a tím i dosáhnout vyšší tepelné účinnosti. 

Tento typ vstřikování je možné vidět na obrázku 10. [11,12] 

 

 

 

 

 

Jako poslední režim je režim zrychlení. Pokud je vyžadováno zrychlení automobilu, využívá 

se dvoufázového vstřikování směsi. V první fázi je vstříknuta malá dávka paliva a až na konci 

kompresního zdvihu je vstříknuta druhá dávka. Díky tomuto systému je předcházeno 

detonačnímu hoření. [11] 

 

Obrázek 9. Režim zapalování velmi chudé směsi [5] 

Obrázek 10. Režim zapalování homogenní směsi [5] 
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Dalším druhem přímého vstřikování je systém TSI a FSI. S těmito druhy přišla jako první 

na evropský trh firma Bosch. [9] 

 

FSI (Fuel stratified injection) 

Při malém zatížení motoru se využívá vrstveného vstřikování podobně jako tomu je u systému 

GDI. Systém pracuje s velmi chudou směsí, kdy je palivo soustředěno v okolí zapalovací 

svíčky tak, aby mohlo dojít k samotnému zapálení. Zbylý prostor ve válci obsahuje velmi 

chudou směs, skoro čistý vzduch. Směšovací poměr u tohoto typu se pohybuje kolem 

1:40 až 1:50. Problémem je, že tento poměr se pohybuje již pod hranící zápalnosti. Proto aby 

došlo k zažehnutí je do válce přiváděn prudký točivý vír vzduchu, který vzniká díky speciálně 

upravenému sacímu potrubí. Do tohoto vzniklého víru vzduchu je na konci kompresního zdvihu 

vstříknuta dávka paliva.  Tím vznikne několik vrstev směsi, které mají různý poměr vzduchu 

a paliva, kdy nejbohatší směs je v okolí svíčky. Ta bohatou směs zapálí a od ní chytnou další 

směsi ve válci. To je tedy takzvané vrstvené plnění.  

Dalším režimem je režim homogenní směsi, který je využíván při potřebě maximálního výkonu. 

Tento režim pracuje stejně jako výše popsaný režim u systému GDI. [9, 13] 

 

TSI (Twincharged stratified injection) 

TSI je systém přímého vstřikování paliva jako FSI. Oproti systému FSI je tento systém doplněn 

o turbodmychadlo. Tím může mít motor menší objem, ale stále vysoký výkon. Díky 

turbodmychadlu se do motoru dostane více vzduchu. Dnes již nejvíce využívána konstrukce 

motoru. [14] 

 

 

2.5.2 Palivové soustavy vznětových spalovacích motorů 

Vznětové motory se používají do nejrůznějších strojů. Od osobních automobilů až po lodě. 

Jejich výhodou je nízká spotřeba paliva s vysokým točivým momentem v nižších otáčkách. 

Z důvodu jejich velké oblíbenosti a stále stoupající poptávky široké veřejnosti je kladen stále 

větší důraz na vstřikovací systémy. Od systému s nepřímým vstřikováním paliva jsme se dnes 

posunuli až k přímému vstřikování paliva Common rail. V nadcházejících kapitolách si krátce 

popíšeme palivové soustavy vznětových motorů. [15] 
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Typy s nepřímým vstřikováním paliva 

U nepřímého vstřikování se palivo nevstřikuje přímo do spalovacího prostoru, nýbrž 

do komůrky, v níž je palivo promícháno se vzduchem. Hlavní výhoda tohoto postupu oproti 

motorům s přímým vstřikováním je ta, že motor je tišší a má měkčí chod v důsledku 

postupného hoření paliva. Ovšem v dnešní době se tento typ vstřikování nepoužívá z důvodu 

větší měrné spotřeby, větších tepelných ztrát a složitosti spalovacího prostoru. Další 

nevýhodou jsou obtížné starty v zimním období, kvůli nimž musí být prostor komůrky opatřen 

žhavicí svíčkou. Z těchto důvodu se již komůrkové vstřikování nepoužívá. Typy komůrkového 

vstřikování jsou popsány níže. [16, 17, 18] 

Tlaková komůrka (předkomůrka) 

Tento typ komůrkového vstřikování není náročný na vstřikovací zařízení. Jak vznikne 

směs záleží pouze na kvalitě víření vzduchu, proudícího mezi hlavním a vedlejším 

prostorem v komůrce. Následně se směs pomocí spojovacího kanálu postupně dostane 

do hlavního spalovacího prostoru, kde postupně odhořívá. Nákres je možné vidět 

na obrázku 11. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vířivá komůrka 

Objem komůrky tvoří velkou část spalovacího prostoru, zpravidla 25 – 40 %. Ve vířivé 

komůrce vzniká vír vzduchu, do kterého je následně vstříknuto palivo. Tím vznikne velmi 

dobře promíchaná směs. Dochází k postupnému hoření za vzniku velkého tlaku, jehož 

působením se směs dostává do hlavního spalovacího prostoru, kde se promíchá se 

Obrázek 11. Nákres systému s předkomůrkou [6] 
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zbytkem vzduchu a následně shoří. Nákres vířivé komůrky je možné vidět na obrázku 12. 

[16, 17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy s přímým vstřikováním paliva 

Princip tvorby směsi u přímého vstřikování spočívá v jemném rozprášení dávky paliva přímo 

do spalovacího prostoru. Jemného rozprášení je docíleno za použití vysokotlakých čerpadel 

a vstřikovacích trysek s malými otvory. Vstřikovací trysky jsou umístěny přímo do spalovacího 

prostoru. Výhodou přímého vstřikování je nižší měrná spotřeba paliva, snadnější spouštění 

motoru v chladných obdobích a menší tepelné ztráty. Nejpoužívanější typy vstřikování jsou 

popsány níže. [16,18] 

 

Rotační jednopístové vstřikovací čerpadlo s axiálním pohybem pístu 

Čerpadlo vytváří tlak pro všechny válce (vstřikovače) najednou, dávka paliva, posílaná 

do vstřikovačů, je nicméně elektronicky řízena. Řízení je zajištěno použitím 

magnetických ventilů, které uzavírají vysokotlaký prostor a tím určují počátek a dobu 

vstřiku. Na množství dávky má vliv teplota, množství nasávaného vzduchu 

a samozřejmě sešlápnutí plynového pedálu. Schéma palivového systému je možné 

vidět na obrázku 13. [18, 19] 

 

 

Obrázek 12. Nákres vířivé komůrky [6] 
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Vstřikovací systém čerpadlo tryska 

Tento systém spočívá v umístění čerpadla, trysky a elektromagnetického ventilu 

do jednoho celku, umístěného pro každý válec v hlavě motoru. Tím odpadá dlouhé 

vedení pomocí trubek, které využívá předešlý systém s rotačním čerpadlem a tím 

i prodleva v dávkování paliva.  Hlavní výhodou systému je využití velkého tlaku 

až 2050 barů a přesné regulování dávky paliva. Tyto výhody mají příznivý vliv na výkon 

motoru, emise výfukových plynů a spotřebu paliva. Systém je německy označován 

Pumpe Düse (PD). [18, 20] 

Doprava paliva k vysokotlakým jednotkám je zajišťována pomocí mechanického 

zubového čerpadla, nazývaného tandemové, a podávacím čerpadlem. To je umístěno 

přímo v nádrži a ulehčuje tak práci tandemovému čerpadlu. Tandemové čerpadlo je 

poháněno vačkovou hřídelí a zásobuje vysokotlaké jednotky palivem. Tandemové 

čerpadlo je možné vidět na obrázku 14, umístění vysokotlaké jednotky na obrázku 15 

a schéma palivové soustavy na obrázku 16. [20] 

 

Obrázek 13. Palivová soustava s rotačním čerpadlem [7] 
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1 – přívod paliva k jednotkám 

2 – zpětně vedení paliva 

3 – vakuové čerpadlo 

4 – mechanické palivové čerpadlo 

5 – zkušební přípojka pro manometr 

[20] 

 

                                            

 

 

 

Obrázek 14. Tandemové čerpadlo palivové soustavy PD [8] 

Obrázek 15. Umístění jednotky PD [8] 
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 1 – palivová nádrž 

 2 – chladič paliva 

 3 – snímač teploty paliva 

 4 – ventil regulace tlaku 

 5 – bypass 

 6 – hlava válců 

 7 – škrticí vrtání 

 8 – mechanické palivové čerpadlo 

 9 – sítko 

10 – regulační ventil tlaku 

11 – zpětný ventil 

12 – palivový filtr 

 

[20]

 

Vstřikovací systém Common rail 

Systém Common rail spočívá ve využití vysokotlaké lišty (rail), na kterou jsou přes krátká 

potrubí napojeny vstřikovače, ovládané elektromagneticky nebo piezoelektricky. Zásobník 

paliva (rail) zásobuje vysokotlaké čerpadlo, které je zpravidla poháněno rozvodovým 

mechanismem motoru. Dopravu paliva k vysokotlakému čerpadlu zajišťuje elektrické 

palivové čerpadlo.  

Výhodou tohoto systému je velká variabilita nastavení konkrétního motoru, protože je zde 

možné nastavovat provozní tlak v rozmezí 200 - 1800 barů a existuje také možnost 

zařazení dodatečných vstřiků. 

Řízení motoru má tak možnost přesně dávkovat palivo, nastavovat počátek vstřiku, 

volnoběžné otáčky, maximální otáčky, dobu žhavení, systém recirkulace výfukových plynů 

a regulovat plnicí tlak. 

Schéma jednoho systému Common rail od firmy Bosch CP1 je možné vidět na obrázku 

17. Systém CP1 spočívá v použití elektrického palivového čerpadla s výkonem 2,5 baru 

a vysokotlakého čerpadla. [18, 21] 

 

Obrázek 16. Schéma palivové soustavy PD [8] 
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1 – elektrické palivové čerpadlo 

2 – palivový filtr 

3 – pojistný ventil 

4 – sběrač zpětných vedení 

5 – vysokotlaké čerpadlo 

6 – ventil regulace 

7 – snímač tlaku v railu 

8 – rail 

9 – vstřikovací ventily 

10 – řídicí jednotka motoru 

[21]

2.6 Snímače a akční členy podílející se na řízení spalovacího motoru 

Snímače slouží k podávání nejrůznějších informací o provozu motoru, například jeho klepání 

či polohy plynového pedálu. Převádí fyzikální nebo chemické veličiny na elektrické signály. 

Tyto signály poté zpracovává řídicí jednotka (ECU), která následně na základě takto získaných 

informací ovládá nejrůznější komponenty. Díky nim se neustále optimalizuje chod spalovacího 

motoru.  

V této kapitole bude uveden výběr snímačů a komponentů, které se používají v různých 

systémech vstřikování. [22] 

 

2.6.1 Lambda sonda 

Lambda sonda měří přebytek vzduchu, tzv. koeficient lambda. Lambda je číslo určující poměr 

vzduchu a paliva v směsi. Nejlepšího poměru paliva se vzduchem je dosaženo při koeficientu 

lambda = 1. 

Obrázek 17. Schéma systému Common rail od firmy Bosch [9] 
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Vnější strana elektrody vstupuje do proudu výfukových plynů a vnitřní strana je v kontaktu 

s vnějším vzduchem. Sonda je vyrobena z keramiky, na jejím povrchu jsou rozmístěny tenké 

platinové elektrody, které propouští plyny. Funkce lambda sondy je založena na propustnosti 

porézní keramiky, která umožňuje průchod vzdušného kyslíku. Je-li obsah kyslíku na obou 

stranách různě velký, vytváří se na elektrodách elektrické napětí.  Elektrické napětí a vnitřní 

odpor lambda sondy jsou závislé na teplotě. Spolehlivá regulace je zajištěna od 300°C 

u nevyhřívané sondy a 200°C u vyhřívané sondy. Příklad lambda sondy je možné vidět 

na obrázku 18. [23] 

 

Lambda sonda s předhřevem 

Keramika na povrchu sondy je zevnitř vyhřívaná keramickým tělískem. Tím je pracovní teploty 

sondy dosaženo i při nízkých teplotách spalin. Dále je sonda opatřena ochranou trubkou 

s malými otvory, které zabraňují ochlazování při studených startech. Vyhřívání sondy zkracuje 

dobu od nastartování motoru do zahájení regulace lambda. Lambda sondy s předehříváním 

umožňují zkrácení reakční doby a rychlost regulace. [23] 

 

 

 

 

 

2.6.2 Měřič hmotnosti vzduchu  

Měřič hmotnosti vzduchu je umístěn mezi vzduchovým filtrem a škrticí klapkou. Měří hmotnost 

proudu vzduchu nasátého motorem v kilogramech za hodinu. Pro měření hmotnosti vzduchu 

se využívá vyhřívané těleso, jedná se tedy o termický snímač. Údaje o hmotnosti vzduchu 

vyhodnocuje řídicí jednotka ECU, která spolu s ostatními údaji řídí optimální směšování směsi. 

 

Obrázek 18. Lambda sonda [10] 
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Popis: 

V proudění nasávaného vzduchu je umístěno vyhřívané těleso, které je proudem vzduchu 

ochlazováno. Řídicí elektronika snímače reguluje proud na vyhřívané těleso tak, aby rozdíl 

teploty tělesa a nasávaného vzduchu byl konstantní. Velikost proudu je přímo úměrná 

hmotnosti nasávaného vzduchu. [23, 24] 

 

V praxi se používají dva základní principy: 

1. Měřič hmotnosti vzduchu se žhaveným drátem (Obrázek 19) 

U tohoto typu snímače se používá vyhřívané těleso v podobě platinového drátu 

o průměru cca 70 mikrometrů (9). Pro kompenzaci teploty nasávaného vzduchu je 

v tělese zařízení snímač teploty (8). Žhavicí drát a snímač teploty tvoří společně 

takzvaný můstek. Elektricky proud protékající žhavicím drátem vytváří na měřicím 

odporu (10) napěťový signál, který je přímo úměrný hmotnosti nasávaného vzduchu. 

Ten je posílán do řídící jednotky (ECU).  

Během chodu motoru na platinovém drátku ulpí velké množství nečistot. Proto se 

po vypnutí motoru drátek ještě jednu sekundu vyhřívá, aby se nečistoty spálily. [23, 24] 

 

 

 

 

 

2. Měřič hmotnosti vzduchu s vyhřívaným filmem 

Měřicím zařízením je tenký platinový film, umístěný na keramické destičce společně 

s měřicími a kompenzačními odpory, čidlem teploty vzduchu a zesilovačem. Teplota 

filmu je získávána z teplotně závislého odporu, který udává průtok vzduchu a je 

součástí můstku. Z toho plyne, že napětí na vyhřívaném filmu je přímo úměrné 

hmotnosti průtoku vzduchu. Mezi snímačem teploty a vyhřívaným filmem je vzduchová 

mezera zaručující, že snímač teploty nebude ovlivňován. Elektronika ve snímači 

Obrázek 19. Hlavní části měřiče se žhaveným drátem [11]  
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přeměňuje napětí v diferenciálním můstku odpovídající hmotnosti vzduchu na signál, 

který dokáže zpracovat řídící jednotka (ECU). 

Senzorový element je vyroben tak, aby možné nečistoty neovlivňovaly přesnost 

zařízení. Díky tomu se nemusí platinový film dožhavovat. Hlavní části měřiče je možné 

vidět na obrázku 20. [23, 24] 

 

 

 

 

 

2.6.3 Modul zapalování 

Modul zapalování spíná a rozepíná tekoucí proud do zapalovací cívky. Když je modul sepnut, 

nabíjí se elektromagnetická cívka energií. Po rozepnutí se nahromaděný proud projeví 

ve formě vysokého napětí. Toto napětí způsobí vznik jiskry na zapalovací svíčce. Kdy je modul 

sepnut či rozepnut určuje řídicí jednotka motoru. U starších systémů je doba rozepnutí 

či sepnutí určena senzorem v rozdělovači (Hallův, indukční, optický). Zapalovací modul je 

možné vidět na obrázku 21. [23, 24] 

 

Elektronické ovládání 

Konektor modulu má následující svorky: 

• svorka, která spíná a přerušuje proud do zapalovací cívky 

Obrázek 20. Hlavní části měříce s vyhřívaným filmem [11] 
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• svorka spojená s kladným pólem napájecího napětí 

• svorka spojená s kostrou 

• svorka (Y) pro příjem vstupního signálu [23] 

 

 

 

 

2.6.4 Ovladač škrticí klapky 

Ovladač škrticí klapky se skládá z krokového motoru a spínače volnoběhu. Ovladač za pomoci 

motorku vysouvá nebo zasouvá čep, který ovládá škrticí klapku. Tím se klapka otevírá a zavírá. 

Ovladač škrticí klapky na základě poskytnutých informací udržuje volnoběžné otáčky. Některé 

typy ovladačů mají v sobě implementovaný - krom spínače volnoběhu – tzv. Hallův snímač. 

Ten slouží k tomu, aby řídicí jednotka mohla rozeznat polohu škrticí klapky. [23, 24] 

Příklad ovladače škrticí klapky je možné vidět na obrázku 22.  

 

 

 

Popis obrázku 

3 – nastavovací čep  

5 – šnekové kolo 

 

6 – šnekový pohon 

7 – krokový motor 

[24]

Obrázek 21. Zapalovací modul NGK 48041 [12] 

Obrázek 22. Ovladač škrticí klapky [13] 



 

29 
 

2.6.5 Snímač tlaku plnicího vzduchu 

Snímač tlaku je umístěn buď přímo v sacím potrubí, nebo v řídicí jednotce motoru. Ve druhém 

případě je snímač hadičkou propojen se sacím potrubím. Tlak se měří v kPa a snímač ho mění 

na elektrický signál, který je zpracován řídící jednotkou. Snímač je znázorněn na obrázku 23. 

[23, 24] 

 

Princip měření 

Snímač je uvnitř rozdělen na dvě části - na tlakový element a na prostor s řídicí elektronikou, 

napařenou na keramické destičce. Měřicí element je tvořen membránou ve tvaru zvonu 

a komorou s referenčním tlakem. Snímač využívá srovnání tlaku nasávaného vzduchu 

s tlakem referenčním. Na základě deformace membrány je snímán nasávaný tlak. [23, 24] 

 

 

 

 

 

2.6.6 Snímač tlaku paliva 

Tento typ snímače je využíván u zážehových i vznětových motorů s přímým vstřikováním 

paliva. V případě vznětových motorů se jedná o typ Common rail, kde se dávka paliva určuje 

pomocí tlaku. [24] 

Princip 

Snímač je založen na stejném principu jako snímač tlaku vzduchu. Jen je konstrukčně upraven 

na snímání mnohem vyšších tlaků. Na snímač jsou kladeny velké požadavky na přesnost. 

Povolená tolerance přesnosti jsou pouhá 2 %. [24] 

 

Obrázek 23. Snímač tlaku plnícího vzduchu Škoda Octavia 2 [14] 
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2.6.7 Snímač klepání 

Klepání motoru neboli detonační spalování je velmi typické pro zážehové motory, u nichž 

vznikají samozápaly palivové směsi. Ty jsou způsobeny zvýšeným tlakem a teplotou v době 

horní úvratě. Samozápaly jsou velmi nebezpečné, protože velmi ohrožují životnost motoru.  

Pro monitorování tohoto jevu slouží snímač klepání. Snímač je schopen zachytit kmity 

vycházející ze spalovacího prostoru, které jsou typické pro detonační spalování. Tyto kmity 

zpracuje řídící jednotka motoru a upraví bod zápalu až na hranici, kde detonační spalování 

mizí. Snímač je namontovaný přímo na bloku motoru. [23, 24] 

 

2.6.8 Snímač pozice vačkové hřídele 

Snímač slouží ke snímaní polohy pístu nebo pístů. Na základě polohy pístu je možné stanovit 

přesnou dobu zapálení.  Snímač je umístěn převážně ve skříni motoru nebo poblíž ozubeného 

kola na vačkové hřídeli. Bývá spojen i se snímačem otáček motoru. [23] 

 

2.6.9 Snímač teploty motoru 

Teplota motoru je velmi důležitý údaj pro přípravu palivové směsí. Například u zážehového 

motoru, vybaveného jednobodovým vstřikováním, dochází za nízkých teplot ke kondenzaci 

benzínové páry na stěnách sacího potrubí. Proto je potřeba zvýšit dávku paliva, kterou volí 

řídicí jednotka motoru právě na základě údajů ze snímače. Obohacení směsi probíhá 

až do teploty 80°C. [24] 

2.6.10 Snímač otáček motoru 

Otáčky motoru patří mezi další velmi důležité informace, které řídicí jednotka zpracovává. Platí 

poučka, že čím vyšší jsou otáčky, tím více vzduchu se do motoru nasaje. Na základě počtu 

otáček řídící jednotka upravuje dobu vstřikování paliva a u zážehových motorů ještě dobu 

iniciace jiskry na svíčce. Hlavní úlohou snímače je zaznamenání polohy klikové hřídele. 

Samotné otáčky motoru jsou vypočítávány až v řídicí jednotce. Používají se dva typy 

snímačů - Hallův a indukční. Snímač bývá zpravidla umístěn na klikové hřídeli někdy 

i na vačkové hřídeli. Zaleží na konkrétním typu motoru a výrobci. [23, 24]  

2.6.11 Řídicí jednotka motoru (ECU) 

Úkolem řídící jednotky je zpracovávat informace ze všech snímačů a následně upravit 

provozní parametry. Například upravit dobu vstřiku či dobu iniciace jiskry na jiskřivé svíčce 
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nebo polohu škrticí klapky. Jedná se o velmi důležitou součást dnešních spalovacích motorů. 

Mezi nejznámější výrobce jednotek patří Bosch, Lucas a Siemens. [23] 

Konstrukce 

Všechny řídicí jednotky se skládají ze tří nejdůležitějších částí - první z nich je samotný 

procesor, který provádí výpočty a řídí další součásti. 

Druhou částí je paměť flash EEPROM, v níž jsou uloženy důležité informace pro řízení motoru. 

Patří mezi ně například termín regenerace filtru pevných částic, dále tzv. palivové mapy, které 

budou více popsány níže. Důležitou vlastností této paměti je proces přepisu informací. 

Ty nelze upravovat po částech, je nutné celý datový blok smazat a následně celou změněnou 

informaci kompletně zapsat. Tento krok je základním principem softwarových úprav, 

tzv. chiptuningu. [25,26] 

 

Třetí částí řídicí jednotky je sériová paměť EEPROM. Markantním rozdílem oproti 

předchozímu typu paměti je princip zápisu obsažené informace, kterou lze modifikovat 

napřímo. Tento typ paměti obsahuje například chybová hlášení z minulosti či identifikační číslo 

vozidla (VIN). [25] 

2.6.12 Palivové mapy 

Palivová mapa obsahuje informace, které ovlivňují chování řídicí jednotky motoru 

za nejrůznějších jízdních situací. Ta v návaznosti na zatížení motoru a počet otáček upravuje 

parametry systému. Úpravou palivových map je v případě chiptuningu dosahováno zvýšení 

výkonu a točivého momentu motoru. [25, 27] 

Palivová mapa vzniká na základě tabulky, v níž jsou uvedeny všechny rozhodující kroky 

jednotlivých výkonových parametrů v nepravidelných krokových hodnotách, které jsou 

ovlivněny sešlápnutím plynového pedálu. Pro účely zobrazení jsou tyto hodnoty převedeny 

do grafu s osou x odpovídající počtu otáček motoru až po maximální úroveň, osa y pak 

představuje zatížení motoru nebo též délku vstřiku, potřebnou ke splnění všech provozních 

stavů motoru. Tabulku a graf palivové mapy je možné vidět na obrázku 24. 

Jedná se o jednodušší řešení, kdy jedna mapa pokryje celou oblast zatížení a provozní stavy 

motoru. Dalším možným řešením je použití více palivových map pro různé pracovní režimy 

motoru.  V paměti je uložena například mapa pro částečně nebo plně otevřenou škrticí klapku. 

Pohyb klapky tak může být rozdělen do několik stavů například po 25 % .Pak je ale nutné 

použít čtyři palivové mapy. [27, 28, 29] 
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2.7 Otáčkové charakteristiky spalovacích motorů 

Pro znázornění průběhu efektivního výkonu a točivého momentu slouží vnější otáčková 

charakteristika nebo úplná (celková) charakteristika spalovacího motoru. Obě charakteristiky 

budou popsány níže s vysvětlením točivého momentu, efektivního výkonu a měrné spotřeby 

paliva. 

 

Točivý moment 

Jedná se o fyzikální veličinu, charakterizující sílu, vyvíjenou na rameno v důsledku hoření 

pohybujícím se pístem, který tuto sílu pomocí ojnice přenáší na klikovou hřídel. Kliková hřídel 

představuje rameno páky. Velikost ramene je závislá na zalomení klikové hřídele. Nejvyšší 

točivý moment je při otočení klikové hřídele o 90° po horní úvrati. Značí se Mt a jeho jednotky 

jsou N.m. 

 

Efektivní výkon 

Další veličinou, která charakterizuje spalovací motor je efektivní výkon. Výkon je závislý 

na točivém momentu. Vypočítá se jako součin točivého momentu a otáček motoru.  Efektivní 

výkon spalovacího motoru tedy stoupá s rostoucím točivým momentem a otáčkami motoru. 

Jeho značka je Pef a jednotky jsou kW. [2, 30] 

 

 

 

Obrázek 24. Tabulka a palivová mapa [15] 
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Měrná spotřeba paliva 

Jedná se o množství spotřebovaného paliva na vyprodukovanou mechanickou práci. Pokud 

známe efektivní výkon a hodinovou spotřebu paliva lze měrnou spotřebu vypočítat pomocí 

jednoduchého vztahu: 

𝑚𝑝𝑒 =  
𝑀𝑝ℎ

𝑃𝑒𝑓
× 1000                                                         (2) 

Měrná spotřeba je značena mpe její jednotky jsou g.kWh-1. Pef je efektivní výkon. Mph je 

hodinová spotřeba paliva s jednotkou Kg.h-1. [31, 32] 

2.7.1 Vnější otáčková charakteristika 

Vnější otáčková charakteristika znázorňuje závislost efektivního výkonu, točivého momentu 

a měrné spotřeby paliva v závislosti na otáčkách při konstantním nastavení plynového pedálu. 

Vnější otáčková charakteristika je nejpoužívanějším parametrem, vyskytuje se v technické 

dokumentaci motorů, v protokolech o měření či v různých propagačních materiálech. Příklad 

charakteristiky je možné vidět na obrázku 25 a 26. [33, 34, 1] 

Sledované veličiny: 

• otáčky klikové hřídele n [min-1] 

• točivý moment Mt [N.m] 

• měrná spotřeba paliva mpe [g. kWh-1] 

• efektivní výkon Pef [kW] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25. Vnější otáčková 

charakteristika zážehového 

spalovacího motoru [16] 

Obrázek 26. Vnější otáčková 

charakteristika vznětového 

spalovacího motoru [16] 
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Jak bylo řešeno výše, otáčkové charakteristiky jsou typické sešlápnutím plynového pedálu 

v určité dané poloze (zpravidla na maximum) v celém rozsahu otáček. Dle množství a způsobu 

dodávky paliva se vnější otáčkové charakteristiky dělí na tyto druhy: 

• Absolutní 

Jedná se o limitní charakteristiku, která je získána v okamžiku určitého nastavení 

motoru na hranici dosažitelného výkonu. Absolutní charakteristika se využívá velmi 

ojediněle z důvodu velmi náročného měření, způsobeného samostatným nastavením 

motoru po každém získaném bodu. 

• Na hranici kouření 

Jedná se o otáčkovou charakteristiku pro limitní dávku paliva v každém měřeném bodě 

na hranici povolené kouřivosti. Charakteristika slouží pro ověřování konstrukce 

navržených vstřikovacích systémů. 

• Provozní 

Tento typ charakteristiky slouží pro nastavení motoru v konkrétních provozních 

podmínkách jako je například životnost, hlučnost, spotřeba, povolené emise a další.  

Její průběh je stanoven pro konstantní hodnotu sešlápnutí plynového pedálu. Oproti 

absolutní charakteristice je průběh posunut k nižším hodnotám. Velmi výrazné je 

to u vznětových motorů. [33, 34, 35] 

 

2.7.2 Úplná charakteristika 

Jedná se o diagram sestávající ze soustavy křivek, vyjadřujících závislost sledované veličiny 

na dvou základních veličinách, vynesených na osu souřadnic. Každé křivce diagramu přísluší 

určitá stálá hodnota sledované veličiny jako parametr. Pro posuzování sledovaného motoru se 

pro úplnou charakteristiku stanoví soustava os. Na těchto vynesených osách mohou být 

vyneseny otáčky, střední užitečný tlak, točivý moment a jiné další veličiny, které jsou zapotřebí 

pro dané sledování. 

Jedná se v podstatě o prostorovou plochu vytvořenou množinou bodů, jejichž souřadnice jsou 

definovány hodnotami sledované provozní veličiny. 

Celková charakteristika se nezjišťuje přímým měřením, ale sestrojuje se ze soustavy 

otáčkových charakteristik naměřených při různém množství paliva. Úplná otáčková 

charakteristika je znázorněna na obrázku 27. [33, 34, 35] 
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3 Legislativa chiptuningu 

Chiptuning neboli softwarová úprava řídicí jednotky motoru za účelem zvýšení výkonu 

a točivého momentu byl vždy legislativně zakázán. Až v roce 2017 došlo ke změně zákona 

č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Zákon zakazuje úpravy, 

které nebyly schváleny v homologačním procesu. Jmenovitě jde například o neschválená kola 

vozidla, okna, zatmavená černou folií, o odstranění filtru pevných částic nebo právě 

o chiptuning. Zároveň nicméně platí, že chiptuning lze provádět za předpokladu pořízení 

protokolu. O tento protokol lze požádat v okamžiku splnění přísných podmínek. Zároveň 

samotný protokol určuje podmínky úpravy. [36] 

 

Kontrola úprav 

Úprava softwaru řídicí jednotky motoru byla dosud neodhalitelná. Policie neměla a nemá 

možnost zjistit při běžné silniční kontrole, zda bylo vozidlo v minulosti upraveno. Na stanicích 

technické kontroly nicméně existuje, po změně metodiky SME v roce 2016, možnost odhalení 

změny softwaru. Nová metodika přikazuje napojení vozu na diagnostické zařízení. Součástí 

diagnostiky vozu je kontrola kouřivosti, stálosti volnoběhu nebo vyčtení kódu CVN (Check-sum 

Obrázek 27. Úplná charakteristika spalovacího motoru [17] 
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value number – hodnoty kontrolního součtu). Tímto číslem lze identifikovat verzi softwaru 

v řídicí jednotce, kdy každá verze má vlastní specifické číslo. Lze tak zjistit, zda je software 

původní či nikoli. 

Jak bylo řečeno, číslo CVN je pro každou řídicí jednotku odlišné. Tvůrci metodiky výčtu těchto 

čísel věděli, že získat všechna čísla softwaru řídicích jednotek je nereálné. Například Škoda 

Auto si vede databázi softwaru, ale některé automobilky nevědí ani o co jde a tak číslo CVN 

úplně chybí. Tvůrci věděli, že kdyby se jim podařilo získat všechna čísla CVN, jednalo by se 

obrovskou databázi. Každé číslo je specifické pro daný vůz a automobilky přehráváním 

softwaru řeší například stížnosti zákazníků. Může se tedy stát, že vozidlo bude mít například 

již čtyřikrát přehraný software zcela legálně. 

Kontrola, zda vozidlo prošlo úpravou či ne, je tedy stále nespolehlivá. Ne vždy se tak stává, 

že nemáme-li původní software řídicí jednotky, musí jít o chiptuning. [37] 

 

Postihy při neodborné úpravě 

Z důvodů popsaných výše označuje metodika SME jako závadné číslo CVN pouze tehdy, je-li 

závadnou označena verze softwaru samotným výrobcem. 

V případě odhalování chiptuningu se nicméně nejedná o použitelnou informaci, jelikož úpravci 

vytvořili už několik set verzí CVN a není ani možné zpětně ověřit, odkud ta která úprava 

pochází. Jedná se nicméně pouze o nelegální úpravy, které nebyly provedeny akreditovanými 

firmami. 

Do června 2017 platilo, že je-li úprava určitého vozidla odhalena, stane se vozidlo pouze 

technicky nezpůsobilým k provozu. Majitel vozu a úpravce nejsou nijak postiženi. 

Postihy stanovila až novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních 

komunikacích.  Pokud někdo nabízí chiptuning a nemá své úpravy schválené, je povinen 

ve všech propagačních materiálech uvést, že po provedené úpravě se vozidlo stává technicky 

nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích. Úpravce je dále povinen vystavit 

protokol o rozsahu provedených úprav a podmínkách dalšího užívání upraveného vozidla, 

přičemž hlavní zde nutně zmíněnou podmínkou je zákaz používání vozidla na pozemních 

komunikacích. Bude-li takové vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, hrozí 

vlastníkovi vozidla pokuta až ve výši 500 000,- Kč. Nevystavil-li úpravce protokol o rozsahu 

úprav a podmínkách provozu, hrozí i jemu pokuta ve stejné výši. [37] 

 

 

 

Povolení na chiptuning 

Pokud úpravce chce dělat změny software legálně, může zažádat o povolení od prověřené 

zkušebny, která úpravy otestuje. Jsou-li provedené úpravy shledány v pořádku a v souladu 
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s podmínkami provozu vozidel na pozemních komunikacích, úpravce na základě zkoušek 

obdrží certifikát ISO 9001:2016 od TÜV. Na základě tohoto certifikátu může následně úpravce 

provádět změny v dokumentu uvedené. V příloze 1 a 2 je k náhledu rozhodnutí, které obdržela 

firma POWERTEC – Značkový chiptuning s.r.o. [38] 

 

 

 

Podmínky pro obdržení certifikátu 

a) Zvýšení výkonu nepřekročí 20 % bez mechanických změn na vozidle. 

b) Firma vydá ke zkoušce vozidlo od každé skupiny. 

c) Skupiny se dělí dle emisní třídy (Euro 3 až 6) a typu motoru (benzín, nafta). 

d) Minimální počet upravených vozů je osm od každé emisní normy. 

e) Zkušebna změří výkon před a po úpravě. 

f) U benzínových motorů se změří emise škodlivin dle EHK 83. 

g) U vznětových motorů se měří kouřivost a oxidy dusíku. Pro tyto vozy je test 

benevolentnější, povoluje se zhoršení o maximálně 10 %. 

h) Ze zkoušených vozidel si zkušebna vybere jedno. Zpravidla se jedná o vozidlo 

s nejvyšším výkonem a následně se měří jeho hlučnost. 

i) Úpravce musí být držitelem standardu kvality dle ISO 9001. 

j) Na základě těchto dokumentů Ministerstvo dopravy vydá národní schválení 

typové přestavby. 

 

Firmu, která žádá o certifikát pro hromadnou přestavbu motorových vozidel, 

stojí tento schvalovací proces od 500 000,- Kč do 1 000 000,- Kč. Cena se 

odvíjí od skupin, o které si firma zažádala. [37] 

 

Podmínky získání úpravy pro motoristy 

a) Vždy se měří výkon vozidla před úpravou, zpravidla se tak děje na válcové 

zkušebně. 

b) Změří se emise vozidla. 

c) Přehraje se software řídící jednotky motoru. 

d) Vypíše se číslo CVN a následně se nahraje do Centrálního informačního 

systému (CIS) Ministerstva dopravy. 

e) Opět dojde k měření emisí. 

f) Změří se výkon vozidla. 

g) Nový výkon se zanese do CIS. 
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h) Na vozidlo se nalepí atest 8SD v místě typového štítku. 

i) Zvýšený výkon a číslo schválení se zapíše do TP. 

j) Provozovatel se dostaví na příslušný úřad, kde se zaznamená změna výkonu. 

 

Zápis do TP a změny s tím související samotný chiptuning ještě podražují. 

Například společnost Powertec si za zápis změn účtuje cca 2 000,- Kč. [37] 

4 Typy softwarových úprav spalovacího motoru 

Software řídicí jednotky lze upravovat více způsoby. Prvním z nich je samotné fyzické vyjmutí 

paměti flash a nahrazení jinou. Dnes se toto řešení již nevyužívá. Dalším a velmi častým 

používaným způsobem je přepsání dat pomocí OBD (standardizovaný systém palubní 

diagnostiky), tedy již několikrát zmíněny chiptuning. Existují i další varianty, například použití 

tzv. powerboxu nebo přímé nahrazení ECU. Tyto úpravy budou popsány v následujících 

podkapitolách. [26, 39] 

4.1 Nahrazení paměti flash EEPROM 

Tento typ úpravy spočívá v přímé fyzické výměně paměti flash. Originální paměť se odpájí 

z desky ECU a následně je nahrazena novou pamětí flash, která je opět připájena. 

Flash EEPROM je polovodičová součástka, na které jsou uloženy veškeré informace pro řízení 

motoru, tedy informace o tom, jak se má daný motor chovat při různých jízdních režimech. 

Na paměti jsou uloženy veškeré parametry, se kterými řídicí jednotka dále pracuje. Například 

se může jednat o otáčky motoru v závislosti na vstřikované dávce paliva. 

Největším problémem, se kterým se musí úpravce potýkat, je u tohoto druhu úpravy struktura 

dat v paměti. Každá automobilka má vlastní struktura dat na paměti flash a pouze výrobci je 

tedy známo, jak data na čip uspořádat, aby jednotka pracovala správně. Tuto posloupnost dat 

si výrobce samozřejmě chrání, proto se zde projevuje zručnost daného úpravce, jak si 

informaci získá. Jednou z možností je originální dokumentace k vozu. Ta bývá poskytnuta jen 

firmám, nezbytným pro výrobu nebo opravy vozidla. Časem si nicméně informace najde cestu 

i k ostatním zájemcům. Existuje ovšem i druhá varianta a to zjištění struktury dat paměti 

za pomoci testů s patřičnou diagnostikou. Tento proces se nazývá Reverse engineering 

a s jeho využitím lze v mnohých případech postupně poskládat posloupnost potřebných 

informací.  

Dokončenou úpravu je také nutno ověřit například na válcové zkušebně, kde se potvrdí, jakého 

přírůstku výkonu bylo dosaženo. Příklad vzhledu flash EEPROM je možné vidět 

na obrázku 28. [26, 39] 
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Kladné stránky této úpravy 

- Jedná se o velmi levnou úpravu. 

- Pokud paměť není nijak složitě připájena, výměnu zvládne skoro každý. 

- Díky velké oblíbenosti je k dostání velké množství těchto pamětí. [26, 39] 

Záporné stránky této úpravy 

- Samotná výměna čipu nemusí přinést očekávaný nárůst výkonu. 

Nejčastěji se jedná o nepřeplňované motory, kde je nárůst zanedbatelný 

nebo spíše žádný.  

- Paměti jsou navrhovány pro daný typ automobilu. Nezohledňují tak 

technický stav automobilu a jiné individuální úpravy. To může mít 

za následek dosahování odlišných hodnot výkonu u stejných vozů. 

[26, 39] 

 

4.2 Přepsání dat paměti flash pomocí rozhraní OBD 

Tato metoda je založena na přehrání obsahu paměti flash výkonnější charakteristikou pomocí 

počítače a OBD. Nedochází tedy k fyzické výměně paměti flash, ta zůstává na svém místě. 

Pouze se přehrají v paměti uložená data. Stačí propojit počítač přes port OBD a bez fyzického 

zásahu nahrát do paměti všechny potřebné informace. Odpadají tak složité manipulace 

spojené s výměnou čipu. Z tohoto důvodu se v dnešní době jedná o nejrozšířenější způsob 

úpravy výkonu vozu. Dalším pozitivním faktorem je čas, který provedení takové úpravy 

vyžaduje. Obecně lze konstatovat, že zabere okolo pěti minut. Avšak v praxi je každý motor 

Obrázek 28. FLASH EEPROM 29F010 [18] 
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jiný a je tak nutné data přizpůsobit každému motoru zvlášť. Proto i zde platí, že čím více má 

úpravce zkušeností, tím je provedená úprava adekvátnější konkrétnímu motoru. 

Je jasné, že pro úspěšné provedení úpravy je nezbytné vlastnit příslušné softwarové 

a hardwarové vybavení. Příklad takového vybavení je na obrázku 29, jedná se diagnostiku 

VAG-COM profi. S její pomocí jsme schopni úspěšně navázat komunikaci s danou řídicí 

jednotkou a úspěšně přehrát její flash paměť (pouze vozy značky VW od roku 1995). [26, 39] 

 

 

 

 

 

Software, umožňující úpravu 

Mezi software, který umožňuje úpravu parametrů, patří například diagnostika Super Vag, která 

je určena převážně pro vozy Škoda, VW, Audi a Seat. Lze rozšířit i na vozy Peugeot a Citroen. 

V souladu s úrovní aktivace nabízí běžné diagnostické funkce až po možnost chiptuningu.  

Dalším příkladem software je AUTOTUNER, který umožňuje práci s řídicími jednotkami 

a převodovkami. Podporuje velké množství značek automobilů.  

Software K-TAG společnosti Alientech umožňuje provádět chiptuning na velkém počtu značek 

automobilů. Dále nabízí roční update nových modelů. 

Software EOBD2, dodávaný F.G.Technology, nabízí stejné funkce jako zařízení od firmy 

Alientech. [41, 42, 43, 44] 

 

 

 

 

 

Kladné stránky úpravy 

Obrázek 29. VAG-COM profi [19] 
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- Investuje-li vlastník vozu/úpravce do potřebného vybavení, je možné 

úpravy provádět pohodlně i v okolí domova. Příslušné informace lze získat 

z patřičného webu. 

- Odpadá fyzická manipulace s pamětí flash. 

 

Záporné stránky úpravy 

- Někteří výrobci nepoužívají standardní protokoly pro komunikaci. To má 

za následek nemožnost použití jednoho převodníku mezi OBD 

a počítačem. [26, 39] 

4.3 Powerbox 

Dalším způsobem, jak změnit výkon motoru, je použití takzvaného powerboxu. Jedná se 

o zařízení, které se zapojí mezi elektroniku před řídicí jednotku nebo přímo do konektoru OBD. 

Powerbox tedy fyzicky nezasahuje do řídicí jednotky. Úkolem powerboxu je zkreslení 

některých signálů, které do řídicí jednotky putují. Tím řídicí jednotka nedostává správné 

informace a začíná pracovat se zkreslenými informacemi. Dochází pak k prodloužení doby 

vstřiku a tím ke zvýšení výkonu. Zařízení má nicméně své limity. Jeho použití může například 

způsobit doručení tak velké dávky paliva, kdy poměr vzduchu a paliva se dostanou na limitní 

hodnoty. Důsledkem je pak například špatný start vozidla nebo dokonce přechod vozidla 

do nouzového režimu během jízdy. 

Výhodou těchto jednotek je nenáročnost instalace a možnost kdykoli jednotku odstranit. 

Montáž zvládne i méně zručný motorista. Důležitá je ovšem kvalita powerboxů, nekvalitní 

zařízení může přivodit spíše problémy než zvýšení výkonu. 

Dnes již není tato metoda zvýšení výkonu využívána, protože kvalitní chiptuning se stává 

dosažitelnější možností a je šetrnější k motoru vozu. Příklad powerboxu je vidět 

na obrázku 30. Jedná se o powerbox se zapojením přímo do konektoru OBD. [26, 39, 40]  

 

Kladné stránky úpravy 

- Jednoduchá instalace do vozu, není potřeba nijak fyzicky zasahovat 

do řídicí jednotky.  

- Některé powerboxy umožňují mírné doladění parametrů. 

 

 

 

 

Záporné stránky úpravy 
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- Nelze přesně kalibrovat parametry ve vztahu ke konkrétnímu vozu. Je tedy 

na výrobci, jak jednotku nastaví a zda bude funkční u daného vozidla. 

[26, 39] 

 

 

 

 

4.4 Záměna řídicí jednotky ECU 

Poslední možností je přímé nahrazení originální řídící jednotky za jinou, plně 

programovatelnou jednotku. Výhodou tohoto řešení je například připojení dodatečných čidel 

teploty a plné naladění motoru. Toto řešení se nicméně v běžném provozu příliš nevyskytuje. 

Hlavním důvodem je vysoká pořizovací cena jednotky a fakt, že originální jednotky mají v sobě 

integrovány další funkce, jako například komfortní systémy či kontrolu prokluzu. Tyto jednotky 

se proto využívají pro sportovní účely, kde je kladen velký důraz na nastavení motoru a jeho 

přizpůsobení k podmínkám provozu. [26, 39] 

 

Kladné stránky výměny 

- Systém, ve kterém je možno programovat a upravovat funkce. 

- Jednoduchý přístup k datům. 

 

Záporné stránky výměny 

- Vysoká cena a připojení dalších snímačů. 

- Nevhodná pro vozy, které mají v jednotce integrovány další funkce. 

- Náročnost programování. [26, 39] 

Obrázek 30. Powerbox do OBD [20] 
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5 Praktická část 

V rámci bakalářské práce byly získány protokoly tří vozů, které prošly úpravou změny výkonu, 

z válcové zkušebny. Vozy byly změřeny před a po úpravě. U všech vozů byla provedena 

úprava přes diagnostické rozhraní OBD. 

V rámci porovnání bude u prvního vozu uveden korigovaný (čistý) výkon, který je oproti 

efektivnímu výkonu o trochu vyšší. Je to způsobeno tím, že korigovaný výkon zahrnuje ztrátu 

výkonu v převodovém ústrojí a samotném motoru. Korigovaný výkon byl přepočítáván 

dle normy DIN 70020. Tento výkon je uveden proto, že u prvního vozu chybí grafické vyjádření 

efektivního výkonu. U dalších vozů bude uveden efektivní výkon. 

 

5.1 Úprava vozu Volkswagen Golf 

Prvním upravovaným vozem byl Volkswagen Golf GTI ClubSport, zde byly provedeny dvě 

úpravy. První byla zaměřena na maximalizaci výkonu, druhá na maximalizaci točivého 

momentu. Vůz byl vybaven čtyřválcovým motorem 2.0 TSI, manuální převodovkou a pohonem 

4x4. Vůz byl měřen 3. 4. 2017. 

Vůz před úpravou (Příloha 3, Obrázek 31) dosahoval korigovaného výkonu 203,4 kW 

při 5115 ot./min. a točivého momentu 392 Nm při 4410 ot./min. Maximální dosažené otáčky 

motoru 6605 ot./min. 

 

 

 

Po první úpravě (Příloha 4, Obrázek 32), kde byl kladen důraz na výkon, byl naměřen 

korigovaný výkon 241 kW při 6545 ot./min. a točivý moment 461 Nm při 3295 ot./min. 

Obrázek 31. Vnější otáčková charakteristika VW Golf před úpravou [21] 
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Oproti základnímu provedení tedy došlo k nárůstu korigovaného výkonu o 37,6 kW. 

Korigovaný výkon se posunul až na samotný okraj otáčkového spektra z 5115 ot./min. 

na 6545 ot./min. U točivého momentu byl nárůst o 69 Nm. Točivý moment se posunul do 

nižších otáček, z původních 4410 ot./min. do 3295 ot./min. 

 

 

 

Po druhé úpravě (Příloha 5, Obrázek 33), kde byl kladen důraz na točivý moment, byl naměřen 

korigovaný výkon 234,7 kW při 6350 ot./min. a točivý moment 470,1 Nm při 2500 ot./min. 

Pokud tedy provedeme porovnání se základním měřením, došlo ke zvýšení korigovaného 

výkonu o 31,3 kW. Výkonu se posunul na okraj otáčkového spektra z 5115 ot./min. 

na 6350 ot./min. Naproti tomu točivý moment narostl o 78,1 Nm a posunul se k výrazně nižším 

otáčkám, ze 4410 ot./min. až ke 2500 ot./min. 

 

 

Obrázek 32. Vnější otáčková charakteristika VW Golf po první úpravě [22] 
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V obou případech změny je nárůst výkonu a točivého momentu velmi znatelný a v provozu 

motorista zajisté rozdíl rozpozná. Zvláště zajímavý je posun maximálního momentu do nižších 

otáček při druhé úpravě. Můžeme zde předpokládat, že vlivem posunutí otáček do nižšího 

spektra dojde ke snížení dlouhodobé spotřeby paliva. 

 

V příloze 6 (Obrázek 34) je vyobrazena vnější otáčková charakteristika, která obsahuje 

všechna měření. Je možné pozorovat nástup výkonu a točivého momentu a následně vidět 

rozdíly mezi úpravami. 

 

 

Obrázek 33. Vnější otáčková charakteristika VW Golf po druhé úpravě [23] 

Obrázek 34. Vnější otáčková charakteristika VW Golf se všemi úpravami [24] 
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5.2 Úprava vozu Škoda Octavia 

Druhý upravovaným vozem byla Škoda Octavia RS, vybavená motorem 2.0 TDI, manuální 

převodovkou a pohonem 4x4. Vůz byl měřen 19. 3. 2019.  

Vůz před úpravou (Příloha 7, Obrázek 35) dosahoval efektivního výkonu 120,3kW 

při 4040 ot./min. a točivého momentu 338,5 Nm při 2775 ot./min. Maximální dosažené otáčky 

motoru byly 4165 ot./min. 

 

 

 

Po úpravě (Příloha 8, Obrázek 36) byl efektivní výkon navýšen na 145 kW při 4225 ot./min. 

a točivý moment na 410,1 Nm při 2620 ot./min. Výkon tedy narost o 27,7 kW a točivý moment 

o 71,6 Nm. Avšak nedošlo k zásadnímu posunutí množství otáček, kde výkon a točivý moment 

působí. 

Nárůst točivého momentu oproti výkonu je markantnější. Motorista by měl tento rozdíl výkonu 

v provozu rozeznat. 

Obrázek 35. Vnější otáčková charakteristika Škoda Octavia před úpravou [25] 
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Porovnání obou měření je uvedeno v Příloze 9 (Obrázek 37). 

 

 

 

5.3 Úprava vozu Volkswagen Tiguan 

Třetím upravovaným vozem byl Volkswagen Tiguan, vybavený motorem 2.0 TDI, manuální 

převodovkou a pohonem 4x4. Vůz byl měřen 18. 4. 2019. 

Obrázek 36. Vnější otáčková charakteristika Škoda Octavia po úpravě [26] 

Obrázek 37. Vnější otáčková charakteristika Škoda Octavia - porovnání úprav [27] 
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Vůz před úpravou (Příloha 10, Obrázek 38) dosahoval efektivního výkonu 124,2 kW 

při 3780 ot./min. a točivého momentu 359,2 Nm při 2915 ot./min. Maximální dosažené otáčky 

3905 ot./min. 

 

Po úpravě (Příloha 11, Obrázek 39) byl efektivní výkon 141,6 kW při 3450 ot./min. a točivý 

moment 414,7 Nm při 2830 ot./min. Výkon narostl o 17,4 kW a točivý moment o 55,5 Nm, 

přičemž množství otáček, kde moment a výkon působí, se významně nezměnilo. 

 

 

Obrázek 38. Vnější otáčková charakteristika VW Tiguan před úpravou [28] 

Obrázek 39. Vnější otáčková charakteristika VW Tiguan po úpravě [29] 
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Nárůst výkonu není tak markantní oproti točivému momentu. Můžeme pouze spekulovat, zda 

tento nárůst výkonu bude v provozu rozpoznatelný. 

V Příloze 12 (Obrázek 40) je vyobrazena vnější otáčková charakteristika, obsahující obě 

měření pro porovnání. 

 

 

 

Největší nárust výkonu a točivého momentu je patrný u vozu Volkswagen golf, kde výkon 

narostl o 37,6 kW a točivý moment o 78,1 Nm. Naopak nejmenší nárust výkonu a točivého 

momentu byl u vozu Volkswagen Tiguan, kde výkon byl navýšen o 17,4 kW a točivý moment 

o 55,5 Nm. Z hodnot lze odvodit, že nárust výkonu a točivého momentu motoru je velmi 

individuální. Je ovlivněn technickým stavem vozu, zkušenostmi úpravce a legislativou.  

Všechny protokoly pocházejí z válcové zkušebny MAHA MSR 500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40. Vnější otáčková charakteristika VW Tiguan - porovnání úprav [30] 
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6 Závěr 

V této práci byly primárně popsány změny v navýšení výkonu bez složitých úprav na motoru 

vozu. Cílem této bakalářské práce bylo vysvětlit problematiku zvýšení výkonu motoru pomocí 

metody chiptuningu. 

V rešerši byla vysvětlena problematika spalovacích motorů od základního principu činnosti 

až po druhy příprav směsi. Toto bylo popsáno zvlášť pro zážehové a zvlášť pro vznětové 

motory. 

Další část obsahovala popis elektronických prvků, podílejících se na řízení spalovacích 

motorů. Byly popsány snímače a akční členy, které ovládá řídicí jednotka motoru na základě 

informací ze snímačů. Činnost řídicí jednotky byla stručně popsána společně s vysvětlením 

funkce paměti flash EEPROM, která obsahuje důležité informace o chodu motoru v určitých 

podmínkách. Tato data jsou v paměti uložena v podobě palivových map, popsaných v práci 

z hlediska jejich grafického ztvárnění a funkce. Úpravou palivových map je možné 

optimalizovat chování motoru (zvýšit výkon motoru). 

Možnosti úpravy palivových map nebo dalších způsobů elektronického navýšení výkonu vozu 

byly popsány v samostatné kapitole. Nejrychlejší z uvedených metod je změna parametrů 

formou přehrání paměti flash přes diagnostickou zásuvku OBD pomocí příslušného softwaru. 

Cílem této úpravy, obdobně jako u ostatních uvedených je přenastavení chování motoru, 

nejčastěji za účelem zvýšení výkonu a točivého momentu. Z důvodu rychlosti úpravy využívá 

většina úpravců této metody. 

Uvedená metoda, komerčně známá jako chiptuning, která byla cílem práce, byla podrobně 

vysvětlena v samostatné kapitole. V současnosti je chiptuning velmi rozšířen. Rychle stoupá 

jeho popularita a to především v důsledku nízké ceny. Úpravci si za úpravu účtují nižší náklady 

a nabízejí stále více akcí, kterými lákají motoristy. Cena se samozřejmě odvíjí od typu vozu 

a složitosti úpravy, odvislé především od komplikovanosti struktury dat na paměti flash. 

Na konci práce byly popsány tři vozy, u kterých byl proveden chiptuning a to formou rozboru 

rozdílů ve výkonu před a po úpravě. Výsledky porovnání ukazují, že získaný výkon je 

na každém vozidle jiný. Úprava vozu je tedy velmi individuální. Výsledky chiptuningu jsou 

závislé na technickém stavu vozidel, zkušenostech daného úpravce a legislativě. 

 

Věřím, že veškeré poznatky získané při tvorbě bakalářské práce využiji i v budoucnu 

ve své další práci. 
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