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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a porovnáním technických a mechanických 

prvků na osobních vozech vyrobených v Evropě a Severní Americe po druhé světové 

válce do 60. let 20. století. Nabízí přehled rozdělení osobních vozů dle hmotnosti 

a věkových kategorií. Práce popisuje celkový vývoj vozů od motorizace přes brzdové 

soustavy, nápravy, pohon, až k výbavě a technickým vymoženostem té doby. Je zde 

porovnáváno, jaký kontinent byl technologicky napřed. Druhá část práce je věnována 

podrobné renovaci celého podvozku a brzd u automobilu americké výroby Buick Special 

1955. Praktická část je kompletní renovace brzdové soustavy na stejném voze, tedy 

Buick z roku 1955.  

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the research and comparison of technical and mechanical 

elements on passenger cars manufactured in Europe and North America after the 

Second World War to the 1960s. It offers an overview of the division of passenger cars 

by weight and age categories. The work describes the overall development of cars from 

motorization through brake systems, axles, drive, to the equipment and technical 

conveniences of that time. It compares which continent was technologically ahead. The 

second part of the work is devoted to a detailed renovation of the entire chassis and 

brakes of a Buick Special 1955, built in America. The practical part is a complete 

renovation of the brake system on the same car, ie Buick from 1955. 
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1 Celkový přehled 

1.1 Dopad ekonomiky na automobilový průmysl po druhé světové 

válce 

Ekonomika před druhou světovou vá

silnější než v Evropě. V USA bojovaly

Company a General Motors

sebou několik menších, 

a Chevrolet. V roce 1927 přichází na americkou scénu třetí velikán Chrysler Moto

Company, který v roce 1937 

značku známe pod zkratkou MOPAR. 

Plymouth, Dodge, DeSoto

modely, jiné tvary karoseri

v Evropě bylo zvykem po 

odlišnostmi.  

V roce 1939 v Evropě vypukla 

automobilek zastavila nebo

výrobu válečných vozů či munice

chrlily nové modely. Proto také v

ekonomika evropského automobilového průmyslu velmi zaostala. Mnoho automobilek 

zaniklo, některé se naopak 

vrátila do starých kolejí a začaly 

evropský koncern BMW hned po válce uved

drahá auta však v zdevastovaném Německu nebyli kupc

Obrázek 1: Cadillac V16 Fleetwood
Phaeton 1931[1] 

 

Celkový přehled historických vozidel v USA a Evropě

Dopad ekonomiky na automobilový průmysl po druhé světové 

Ekonomika před druhou světovou válkou byla v Severní Americe

USA bojovaly o špičku trhu dva velké koncerny

Motors. Je nutno říci, že v tuto dobu mělo Generals Motors

 takzvaných divizí, jako byly značky: Buick, Cadillac, GMC 

roce 1927 přichází na americkou scénu třetí velikán Chrysler Moto

roce 1937 přišel se značkou „Motor Parts“ (náhradní

značku známe pod zkratkou MOPAR.  Chrysler měl pod sebou divize

Plymouth, Dodge, DeSoto a Imperial.  Americký trh s auty nabízel každý rok 

jiné tvary karoserií, různé druhy výbavy, či patentová

po několik let vyrábět modelově stejné auto 

Evropě vypukla druhá světová válka a 

nebo částečně omezila výrobu aut. Továrny se p

či munice a zbraní, zatímco americké automobilky neustále 

chrlily nové modely. Proto také v průběhu druhé světové 

evropského automobilového průmyslu velmi zaostala. Mnoho automobilek 

naopak spojily. Nějakou dobu trvalo, než se výroba v továrnách 

vrátila do starých kolejí a začaly opět vyrábět osobní automobily. Například obrovský 

hned po válce uvedl na trh drahé a luxusní 

zdevastovaném Německu nebyli kupci. Od jist

: Cadillac V16 Fleetwood Sport Obrázek 2: Cadillac 452D Imperial 1935 [1]
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USA a Evropě 

Dopad ekonomiky na automobilový průmysl po druhé světové 

everní Americe o něco málo 

koncerny - Ford Motor 

mělo Generals Motors pod 

: Buick, Cadillac, GMC 

roce 1927 přichází na americkou scénu třetí velikán Chrysler Motor 

„Motor Parts“ (náhradní díly).  Dnes tuto 

divize, jako například 

nabízel každý rok nové 

á vylepšení, zatímco 

modelově stejné auto jen s několika málo 

 

vá válka a většina evropských 

Továrny se přeorientovaly na 

rické automobilky neustále 

druhé světové války a po ní 

evropského automobilového průmyslu velmi zaostala. Mnoho automobilek 

ež se výroba v továrnách 

opět vyrábět osobní automobily. Například obrovský 

a luxusní automobily. Na tato 

i. Od jistého krachu tuto 

Obrázek 2: Cadillac 452D Imperial 1935 [1] 
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světoznámou značku zachránila koupě licence na výrobu laciného lidového italského 

vozítka jménem Isetta. 

 

 

 

 

 

 

 

Evropa byla po válce rozdělena na dva bloky. Východní blok měl jasně dáno, 

co smí nebo nesmí vyrábět. Bylo zde vyrobeno mnoho zajímavých prototypů, které 

ovšem díky byrokracii a přísné cenzuře nemohly být nikdy uvedeny na trh. Málokdo 

dnes ví, že v 50. letech díky RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) mohlo 

Východní Německo vyrábět motory do aut s max. obsahem do 1.0 litru, Československo 

do 1,2 litru, Polsko do 1,5 litru zatímco v Rusku prakticky neomezeně až do revoluce 

v roce 1989. Výjimkou byla naše Tatra, která vyráběla i vládní vozidla. Po pádu 

totalitních režimů přešla většina států RVHP na tržní ekonomiku a existence této dohody 

ztratila své opodstatnění. Zrušena byla v roce 1991 na zasedání v Budapešti.  

Amerika zažívá v 50. letech velký ekonomický rozmach, což vede k výrobě těch 

největších a nejokázalejších tzv. křižníků silnic s velkými obsahy motorů, bohatě 

zdobené chromem a luxusní výbavou. Musíme si uvědomit, že Amerika je zemí 

automobilů a velkých vzdáleností.  Bez auta v podstatě nebylo možné v USA existovat, 

a jelikož se všeobecně dařilo, nic nebránilo koncernům vyrábět obrovská auta s velkou 

spotřebou. Tu nikdo neřešil, neboť benzínu bylo dost a byl velmi levný.  Celá strategie 

okolo automobilového průmyslu byla postavena velmi chytře. V mnoha modelech 

vyrobených aut bylo použito velké množství stejných dílů a to i po několik let. Prodejny 

s náhradními díly a servisy aut byly prakticky na každém rohu. Co se týče konstrukce, 

byly vozy konstruovány tak, aby je dokázal mechanik opravit bez větších problémů 

i v tom nejodlehlejším místě.[3] 

Obrázek 3: BMW Isetta 300 Standard 1955-
1957  [2] 
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Pro zajímavost, GM - Opel technologie byla převezena jako válečná kořist Ruska 

do Moskvy, kde byl založen podnik MZMA, později přejmenovaný na MZLK a z Oplu 

Olympia se tak stal Moskvič 401. 

1.2 Rozdělení vozidel  

1.2.1 Rozdělení automobilů dle hmotnosti v USA a Evropě 

Rozdělení automobilů v Evropě a v USA se velmi liší. V Evropě rozdělujeme 

automobily do dvou základních kategorií - M a N. 

Kategorie M jsou motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají 

se pro přepravu osob.  

Kategorie M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě, kromě místa řidiče, 

nebo víceúčelová vozidla, jejichž nejvyšší celková hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg. 

Kategorie M2 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě, kromě místa řidiče, 

jejichž nejvyšší celková hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg. 

Kategorie M3- vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa 

řidiče, jejichž největší celková hmotnost převyšuje 5 000 kg. 

Víceúčelové vozidlo je vozidlo s typem karoserie určené k přepravě osob 

a nákladu v jediném oddělení vozidla. Rozdělení vozidel podle typu karoserie 

a podmínky pro zařazení víceúčelového vozidla do kategorie vozidel M1 nebo N1 

stanoví prováděcí právní předpis. 

Obrázek 4: Chevrolet Bel Air 1955 [4] 
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Při rozhodování o zařazení vozidla do kategorie M nebo N se považuje za místo 

k přepravě osob místo pro osobu sedící, ležící, stojící nebo místo s trvalými úchyty 

ukotvení sedadla, přičemž není rozhodující, zda sedadlo na tomto místě je nebo není 

umístěno.  

Kategorie N jsou motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se 

pro dopravu nákladů.  

Kategorie N1 - vozidla, jejichž nejvyšší celková hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg. 

Kategorie N2 - vozidla, jejichž nejvyšší celková hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale 

nepřevyšuje 12 000 kg. 

Kategorie N3 - vozidlo, jehož největší celková hmotnost převyšuje 12 000 kg. 

Terénní vozidlo je motorové vozidlo se zvýšenou průjezdností, patří do vozidel 

kategorie M nebo N a splňuje další technické podmínky stanovené prováděcím právním 

předpisem. Terénní vozidlo příslušné kategorie se označuje doplňkovým písmenem 

G ke kategorii M nebo N, například M1G, N3G. [5] 

Oproti tomu v USA se vozidla dělí do tzv. tříd (Class) 1 – 8, přičemž se tato práce 

zabývá především třídou 1-3. 

Třída 1 je vozidlo s hmotností do 6 000 lbs, tedy do 2 722 kg. 

Třída 2 je vozidlo s hmotností od 6 001 lbs do 10 000 lbs, tedy od 2 722 kg do 4 536 kg. 

Třída 3 je vozidlo s hmotností od 10 001 lbs do 14 000 lbs, tedy od 4 536 kg do 6 350 kg. 

[6] 
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1.2.2 Rozdělení vozidel do věkových kategorií 

Vozidla jsou za účelem akcí FIVA rozdělena do několika kategorií podle období, 

v kterém byla vyrobena. 

Třída Název Výroba 

Třída A Ancestor do 31. 12. 1904 

Třída B Veteran 1. 1. 1905 – 31. 12. 1918 

Třída C Vintage 1. 1. 1919 – 31. 12. 1930 

Třída D Post Vintage 1. 1. 1931 – 31. 12. 1945 

Třída E Post War 1. 1. 1946 – 31. 12. 1960 

Třída F - 1. 1. 1961 – 31. 12. 1970 

Třída G - 
1. 1. 1971 – věkový limit FIVA 

(30 let stáří) 

         

1.3 Motory a převodovky 

1.3.1 Motory 

Motory před druhou světovou válkou byly v Evropě a USA podobné jak typem, 

tak počtem válců. Amerika však měla motory s velkými obsahy. Před válkou ovládal 

americký trh koncern Ford s modelem T a poté s modelem A, či méně známým typem B. 

Ford používal ve svých vozech řadový 4válec až do roku 1932, kdy přišel na trh s novým 

spodovým osmiválcem s válci do V. Název spodový proto, že vačkové hřídele tohoto 

motoru jsou umístěny v jeho spodní části a ventily vedou tudíž zespodu.  Blok motoru je 

Tabulka 1: Tabulka rozdělení dle hmotností (USA) [6] 

Tabulka 2: Tabulka kategorií podle stáří [7] 
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zakryt plochou deskou – hlavou, a proto se mu také v překladu říká Flathead Engine. 

Motory spodové jsou oproti vrchovým, o kterých se tato práce také zmíní, tišší a hlavně 

levnější na výrobu.  Jsou velmi pružné, tudíž snesou i hrubší zacházení od řidiče.  

Nedosahují však takových výkonů jako motory vrchové. Ford používal spodové motory 

velmi dlouho právě kvůli jejich jednoduchosti a spolehlivosti na rozdíl od jiných značek. 

Chrysler v tu dobu byl srovnatelný s GM, vývojově na tom byly velmi podobně. 

                                                    (1) 

∙ ∙
                                                                     (2) 

         (3) 

∙
                                                                  (4) 

                                                         (5) 

                                                    (6) 

                                                                       (7) 

Podle těchto uvedených vzorců je zřejmé, proč spodové motory nedokázaly 

dosáhnout takového výkonu. Hlavním důvodem je kompresní poměr motoru. Velký 

prostor mezi ventily a pístem se už více nedokázal zmenšit, a proto byl vynalezen motor 

s ventily ze shora neboli vrchový. Zde se komora pro stlačení směsi dá velmi snadno 

zmenšit, a tím se docílí velkého kompresního poměru. U některých motorů jsou přímo 

do pístu vyfrézovány prohlubně pro otevření ventilů.  

Po válce v roce 1948 začal Chevrolet do svých aut montovat jako jeden z prvních 

vrchový vidlicový osmiválec s velkým výkonem. Objem motorů se pak dále zvětšoval. 

Ford vyrobil svůj první vrchový V8 motor až v roce 1952 do svého modelu Crestline. 

Říkalo se mu však Y8, neboť uspořádání válců spíše připomínalo písmeno Y.   
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Hodně napoví o velikosti motorů i velikost nádrže.  Zatímco v Evropě byla běžná 

nádrž okolo 30 až 40 litrů, v amerických autech to bylo 80 až 100 litrů.  

V Evropě bylo velmi mnoho automobilek - od československé Škody, Tatry přes 

německý Opel, DKW, Mercedes, BMW, Auto Union, francouzský Peugeot, Renault, Simca 

či anglický Jaguar, MG, Austin, Morris a další. Ve všech těchto zemích byl nejvíce 

rozšířený 4válcový motor s různým zdvihovým objemem. Firma DKW dokonce 

používala dvoudobý dvouválec, oproti němu Horch se v třicátých letech chlubil výrobou 

nejvíce osmiválců v Německu. Uvedu jako výjimku německou značku Maybach, která 

v třicátých letech vyráběla velmi luxusní vozy s motorem V12 a později se spojila se 

značkou Mercedes Benz.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Převodovky 

Převodovky byly až do roku 1939 manuální po celém světě. Ford u modelu T 

používal převodovku planetovou.  Jako první s automatickou převodovkou Hydromatic 

GM přišla firma Cadillac a Oldsmobile.  Výkon z motoru byl převáděn do převodovky 

pomocí hydrodynamického měniče. Přenos ale nebyl tak rychlý a efektivní jako 

u manuálních převodovek a vyznačoval se velkými ztrátami na výkonu motoru.  Díky 

válce se však výroba automatických převodovek zastavila. V roce 1948 přišel Buick a 

Pontiac s vlastní automatikou Dynaflow a Powerglide.  Automatika byla po celé Americe 

velmi rozšířená a oblíbená, v roce 1960 byla namontována do 70 % automobilů. Bylo to 

i z důvodu pohodlnosti a lehčího ovládání vozu především pro ženy. 

Obrázek 5: Maybach motor V12 [9] 
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Dalším faktorem pro převládání manuální převodovky v evropských vozech byl fakt, 

že vozy s automatem měly daleko větší spotřebu benzínu, a ten byl v Evropě mnohem 

dražší než v USA.[10] 

1.4 Podvozek, pohon náprav a zavěšení kol 

1.4.1 Podvozek 

V Americe se dlouho drželi výrobci aut vyzkoušeného pevného rámu pod celým 

vozem.  Postupem času a v průběhu 60. let se pak začaly používat samonosné karoserie 

s pomocným rámem, což je pevný rám jen pod poháněcí soustavou a převodovkou. 

Tento rám je dále přimontovaný na karosérii. Jako jeden z mála výrobců vyráběl Ford již 

v těchto letech svůj model Mustang se samonosnou konstrukcí karoserie bez rámu. 

V tu dobu se už v Evropě vyrábělo více aut s touto samonosnou konstrukcí než 

s rámovou. 

Pro pérování se na obou kontinentech nejdříve používala hlavně listová péra, 

poté vinuté pružiny a také zkrutné tyče. Dnes můžeme na autech nejvíce najít vinuté 

pružiny, na nákladních pak vzduchové pérování. Pro tlumení nárazů způsobených 

nerovností vozovky se jak v USA, tak v Evropě používaly hlavně pákové a třecí tlumiče, 

až poté hydraulické tak, jak je známe dnes.[11] 

1.4.2 Pohon náprav 

K pohybu vozidla sloužila nejprve zadní náprava. Výkon motoru byl přenášen 

nejdříve na jedno kolo, poté na celou nápravu. Po vynálezu rozvodovky (diferenciálu), 

a s jeho pomocí, byl výkon rozdělován na každé kolo zvlášť, což přispělo 

k rovnoměrnému projíždění zatáček, neboť v zatáčce má každé kolo jiný poloměr 

zatáčení. Rozvodovka je převodové ústrojí vyrovnávající samočinně rozdílné otáčky kol 

Obrázek 6: Převodovka Hydromatic [10] 
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jedné nápravy nebo kol dvou náprav.  Mezi motorem a hnanou nápravou byl nejdříve 

umístěn řemen, pak řetěz a nakonec takřka bez výjimek spojovací hřídel (kardan).   Jako 

první na světě přišla v roce 1929 americká firma Cord s pohonem přední nápravy 

u modelu L-29. Kvůli kloubům na přední nápravě, které připomínaly křížový kloub, měl 

tento automobil velký poloměr zatáčení.  Tento kloub nedokázal přenést v prudké 

zatáčce tak velký krouticí moment motoru a trhal se.  Na našem kontinentu první přední 

pohon použil Citroen u vozu Traction Avant roku 1934. Přední pohon začaly používat i 

jiné automobilky, ale nebylo to úplně dokonalé.  Až v 60. letech přišla firma Renault 

s pohonem přední nápravy pomocí homokinetického kloubu. Od té doby velká většina 

automobilek přešla na pohon přední nápravy. Hlavním důvodem bylo snížení hmotnosti, 

levnější výroba, lepší jízdní vlastnosti na sněhu a menší světlá výška vozu, jelikož odpadl 

spojovací hřídel neboli hnací hřídel. [8][12] 

Jako první na světě vynalezl kuličkový kloub Čech Alfred Rzeppa, a to v roce 

1926. V současnosti je to nejpoužívajší homokinetický kloub s úhlem mezi hřídeli 

velkým až 52o. Používá se především u osobních aut s pohonem přední nápravy.[13] 

1.4.3 Zavěšení kol 

Jako první byla používána náprava tuhá.  Listová péra měla hlavní funkci 

odpružení karoserie, jejich druhá a nepostradatelná funkce bylo boční vedení auta. Poté 

co byla listová péra nahrazena vinutými pružinami, bylo nutno přidat tzv. panhardskou 

tyč. Její hlavní úkol je boční vedení nápravy. Jelikož listová péra držela nápravu 

i v příčném směru, musely být přidány podélné tyče, které zachytávaly reakce zadní 

nápravy. V minulosti se také používala kyvadlová náprava s listovými pružinami. 

Peugeot jako první sériově vyráběné auto na světě měl v roce 1931 nezávislé zavěšení 

kol, které se používá dodnes. Nejrozšířenější přední nápravou je nyní McPerson. Díky 

pružině a tlumiči (tlumičová vzpěra) tvoří prakticky jeden celek. Na jednom konci je 

přimontován k náboji kola (těhlice) a druhý konec je přimontován ke karoserii. [14] 

1.4.4 Pneumatiky 

Pneumatiky rozlišujeme na dva hlavní druhy dle konstrukce kostry, a to na 

radiální a diagonální.  
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Obrázek 7: Rozdíl konstrukce pneumatiky [15] 
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1.5 Brzdová soustava

Brzdy jsou jednou z 

tření. Nejdříve se u automobilů 

které jsou účinnější a používají se dodnes. 

1.5.1 Bubnové brzdy 
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Obrázek 8: Rozdíl ve velikosti stykových ploch pneumatiky s
v nezatíženém stavu nebo při malém zatížení [16]

Obrázek 9: Rozdíl ve velikosti stykové plochy a v
zatáčení [16] 
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Obrázek 9: Rozdíl ve velikosti stykové plochy a v deformacích pneumatiky při zatížení a při 
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LEGENDA (Obr. 10): 

Wheel cylinder – brzdový váleček

Brake lever – brzdová táhla 

Anchor pin & shoe guide 

vedení čelistí 

Strut - rozpěra 

Secondary shoe – sekundární čelist

Lock Spring – zamikací pružina

Obrázek 10: Bubnové brzdy [19] 
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 Obrázek 11: Kotoučové brzdy [17]
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bezpečnostních důvodů. 
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Obrázek 11: Kotoučové brzdy [17] 
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1.5.2 Kotoučové brzdy 

Kotoučové brzdy fungují na podobném principu až po konec brzdových trubiček 

u každého kola, kde místo brzdového válečku je rovnou brzdový třmen s písty. Tyto 

písty díky tlaku kapaliny svírají brzdový kotouč. Brzdy mohou být i vícepístkové, 

například třípístkové vpředu a dvoupístkové vzadu, protože brzdící účinek by měl být 

60% na přední kola a 40% na kola zadní. Výhodou kotoučových brzd je, že mají větší 

účinnost. Nevýhodou je, že píst v brzdovém třmeni je v podstatě v přímém kontaktu 

s třecí plochou, tudíž se velmi zahřívá a předává tak teplo z tření do brzdové kapaliny. 

[17] 

1.5.3 Brzdová kapalina 

Brzdová kapalina je základním prvkem pro hydraulický přenos síly z hlavního 

brzdového válce do brzdových válečků na kolech.  Je důležité, aby kapalina nepůsobila 

korozivně na kovové části a zároveň nerozpouštěla těsnící gumy ve válcích.  Většina 

brzdových kapalin je založena na bázi glykolu či minerálních olejů. Jejich nevýhodou je, 

že absorbují vzdušnou vlhkost, jsou toxické a také při kontaktu s lakovaným povrchem 

může dojít k jeho poškození. Pohlcování vody, a tím následné snížení bodu varu, je 

hlavní důvod, proč je životnost kapaliny omezena. Nejčastěji na 2 až 4 roky. Podle 

výrobce je pak nutné ji kompletně vyměnit. Absorbovaná vlhkost má totiž nežádoucí vliv 

na vlastnosti kapaliny.  Mohou se v ní vytvořit bublinky vodních par, a to se již při 

poměrně nízké teplotě může projevit výrazným snížením účinku brzd. Brzdová kapalina, 

která obsahuje pouze 3,5% vody, má bod varu výrazně snížen na cca 140 až 160 ° C. 

Průměrný bod varu u brzdové kapaliny je 220° C. Jako zajímavost bych chtěl zmínit 

značku Citroen, který ve svém modelu DS 1970-1975  měl pouze jednu kapalinu, která 

byla společná pro pérování, brzdy, řazení i posilovač řízení.[18] 

1.5.4 Parkovací brzda 

Parkovacích brzd bylo dříve více typů, dnes je u většiny automobilů elektronická 

parkovací brzda.  Každá automobilka v Evropě, či divize amerických koncernů, používala 

v minulosti svůj typ parkovací brzdy.  

Lanová parkovací brzda – tato brzda je založena na jednoduchém pákovém 

mechanismu.  Jedná se o pedál, který je umístěn v prostoru pro řidiče, a to vlevo od 

pedálů na tzv. A sloupku karoserie.  Druhá možnost je ruční táhlo umístěné na střední 

konzoli mezi předními sedadly či pod přístrojovou deskou. Mechanismus vede pod auto, 
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kde je umístěno jedno lanko směrem k zadní nápravě. Asi 1 metr před zadní nápravou je 

konzole, od které vede lanko ke každému kolu zvlášť. U naprosté většiny vozů je ruční 

brzda na zadních kolech, jen například Citroen a Barkas měl parkovací brzdu na přední 

kola, ale princip byl totožný. U bubnových brzd tahá lano za brzdové čelisti, které brzdí 

o buben. U kotoučových brzd je to složitější, existuje řešení, kdy parkovací brzda působí 

na brzdič zadní kotoučové brzdy. Tato metoda však není úplně dokonalá, jelikož tento 

typ parkovací brzdy po čase zatuhne a musí se měnit celý brzdič.  Lepší metodou je, když 

na běžné brzdění slouží brzda kotoučová a parkovací brzda je ve zmenšené verzi 

bubnová brzda uvnitř brzdového kotouče. [20] 

Vzduchová parkovací brzda – u nákladních automobilů a autobusů se používají 

především vzduchové brzdy, jelikož síla působící řidičem na pedál brzdy nestačí. Tyto 

brzdy jsou založeny na jednom válci, který má dva písty.  Pro provozní brzdění se 

využívá pravá komora - viz  Obr. 12.  Do levé komory proudí pod neustálým tlakem 

vzduch, který přetlačí pružinu tohoto pístu.  Pokud však chceme použít parkovací brzdu, 

zatáhneme za páku či šlápneme na pedál parkovací brzdy, který je zajištěn zoubky, tzv. 

ráčnou, aby pedál či páka zůstala v dané poloze, a tím je  zabrzděno -  viz Obr. 13. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Vzduchový brdový válec v provozní poloze [21] 
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1.6 Elektrická zařízení 

1.6.1 Typy světel 

1) Acetylenové lampy 

2) Elektrická světla 

3) Světla Sealed Beam 

4) Halogenové  

1.6.2 Lampy 

Na konci 19. století měly vozy jakési světlomety, které vlastně neplnily funkci 

osvětlení vozovky, ale spíše naopak, aby vozidla byla vidět. Dalo by se říci, že to nebyly 

světlomety, ale spíše lampy.  V začátcích motorismu se k osvětlení používala svíčka, 

postupem času acetylenové a olejové lampy. Na začátku 20. století už byly známé 

žárovky, ale nikdo nedokázal vyrobit tak malé dynamo, aby se vešlo do auta a zároveň 

dodávalo stabilní elektrický proud.  

1.6.3 Světlomety a žárovky 

Průkopníkem elektrických světel byl americký Cadillac, který v roce 1912 zavedl 

zapalovací systém Delco, jenž mohl napájet i světla.  V ten čas byly světlomety jen 

jednovláknové. Až v roce 1924 začala být některá auta vybavena dvojí možností 

osvětlení. Současně v Evropě výrobci vyvíjeli světlomety s funkcí snížení oslnění. Na 

konci dvacátých let byly automobily v Evropě vybaveny stmívacími mechanismy 

ovládanými nohou. V roce 1927 byly některé americké luxusní vozy dodávány i se 

světlomety, které bylo možné přepínat z kabiny na tlumená a dálková světla. Na konci 

30. let se začaly vyrábět také světlomety hranaté, nikoliv však v USA. Tady zákon 

Obrázek 13: Vzduchový brzdový válec v parkovací poloze [21] 
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nařizoval používat od roku 1940 do roku 1974 světlomety pouze kulaté s integrovanými 

vlákny, tedy bez výměnné žárovky s průměrem 63 palců (odpovídá 160 mm).  

Díky druhé světové válce, kdy bylo používáno blikající světlo jako dorozumívající 

jazyk, začaly nové vozy v roce 1940 vyjíždět z automobilek s ručně ovládaným 

systémem pro směrový signál.   

Pro Ameriku byl rok 1958 velmi zásadní, do té doby byly totiž povoleny pouze 

dva přední světlomety. V tomto roce FMVSS povolila 4 světlomety o průměru 53 palců 

(odpovídá 135 mm), tedy dvě světla potkávací a dvě dálková. Chrysler už v roce 1934 

přišel se 4 světlomety, ale musel dvě světla předělat na poziční světla a blinkry. V USA se 

začaly používat výměnné žárovky až od roku 1983, v Evropě už od roku 1962 

(standardizovaná žárovka H1).  

V roce 1962 přišli italští výrobci s halogenovou žárovkou, která má světlo 

kvalitnější, jasnější a zároveň má velkou životnost. Tato žárovka začala stoupat na 

popularitě v Evropě, o pár let později byly tyto žárovky po celé Evropě povinné. [22] 

[23] 

 

 

 

 

 

 

1.6.4 Osvětlení vozovky 

Máme 4 systémy osvětlení - anglický, americký, evropský symetrický a evropský 

asymetrický. Oba evropské systémy se vyznačují skláněním světelného kužele 

tlumeného světla a potlačením paprsků v horní polovině kuželu. Symetrické tlumené 

světlo má rozhraní potlačeného světla vodorovné a souměrné na obě strany. 

Asymetrické tlumené světlo má toto rozhraní na straně k protijedoucímu vozidlu 

Obrázek 14: Chrysler Imperial Airflow 1934 [24] 
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vodorovné a na straně opačné zdvižené vzhůru pod úhlem 15o tak, aby okraj vozovky byl 

osvětlen do větší vzdálenosti.  

Evropský systém Sealed Beam je používán již jen výjimečně. Symetrický evropský 

systém se používá čím dál tím méně a přežívá pouze u jednostopých vozidel. 

  Anglo-americký systém se vyznačuje skláněním světelného kužele tlumených 

světel šikmo dolů na stranu odvrácenou od protijedoucího vozidla (v Anglii vlevo, 

v Americe vpravo). Vlákno tlumeného světla je proto umístěno mimo osu i ohnisko 

světlometu a není zde použito clon. Anglický systém používá oddělenou žárovku 

a optický systém, podobně jako evropský systém, a má jiné rozložení světla než obdobný 

americký systém. Jak bylo zmíněno v předešlé kapitole, americký systém má buď dvojici, 

nebo čtveřici světlometů. Světlomet s označením 1 má jedno vlákno 37,5W v ohnisku 

a má výhradně dálkový účinek.  Světlomet s označením 2 má první vlákno 50W 

v ohnisku pro tlumené světlo a druhé vlákno 37,5W mimo ohnisko pro druhou část 

dálkového světla, zaručující osvětlení bližší části vozovky. Anglo-americké systémy 

zaručují lepší osvětlení vozovky, ale více oslňují než systémy evropské. [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Asymetrické osvětlení vozovky tlumeným 
světlem (H4 – vlevo, D1 – vpravo) [25] 
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1.6.5 Třetí otočné světlo 

S jednou ze zajímavých inovací přišla česká automobilka Tatra s modelem T77A 

s natáčecím prostředním, tedy třetím světlometem. Ve Spojených státech s tímto 

nápadem přišla firma Tucker s modelem Tucker 48.  Auta, kterých bylo vyrobeno pouze 

51 kusů, měla stejně jako Tatra uprostřed třetí světlo, které se při vychýlení kol nad 10o 

natočilo do směru jízdy. V některých státech USA bylo však třetí světlo zakázáno. Poté 

tuto vymoženost měl také vůz Citroen DS, a to od roku 1967, ten měl světla propojená 

s volantem.  Americké automobily tuto funkci kvůli americké legislativě neměly. [26] 

 

 

 

 

 

 

1.6.6 Vyklápěcí světlomety 

První sériově vyráběné auto, které mělo vyklápěcí světlomety, byl Cord 810/812 

z roku 1938. Ty byly vyklápěny ručně pákou z kabiny. Postupem času se používaly 

především u sportovních aut, a to kvůli aerodynamice. Nejprve byly světlomety 

vyklápěny mechanicky, například Opel GT, postupem času pomocí elektromotorů a také 

podtlakovým systémem. Na začátku 21. století kvůli přísnějšímu předpisu na ochranu 

chodců se tento typ světel vytratil a také přídě aut nemohly být tak nízké.[21] 

1.7 Withwort & USS & metrický závit 

 Už řecký Archimédes použil první šroubovici v zařízení, které čerpalo vodu zdola 

nahoru. Ale o prvním závitu můžeme mluvit až v 15. či 16. století, to se závity brousily 

pilníkem. První soustruh, který dokázal řezat závity přesně a rovněž jim mohl dát 

rozdílné stoupání podle potřeby, vyrobil Angličan Henry Maudslay na konci 18. století. 

Následně na začátku 19. století anglický vynálezce Joseph Whitworth posbíral velké 

množství šroubů z mnoha britských dílen a snažil se najít optimální rozměr, jenž by 

Obrázek 16: Tucker 1948 [27] 
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vyhovoval všem výrobcům. Zavedl novou normu, ve které stanovil vrcholový úhel závitu 

55o. Rozměry byly v palcích od rozměru 1/8“. Whitworth začal novou normu používat 

nejprve ve svých dílnách. Hlavní zlom přišel, když se jeho závit rozhodly používat 

britské železnice. V tu dobu se železniční doprava v Anglii rozvíjela neuvěřitelně 

rychlým tempem. Následně tento závit začala používat celá Anglie. Tento Withworthův 

závit můžeme dnes najít u starých anglických automobilů.  

Oproti tomu v ostatních státech Evropy byly používány metrické závity. Systém 

závitů British Standard Whitworth vládl především britským výrobkům až do přelomu 

60. - 70. let 20. století. Pak úřad British Standard Institution doporučil přechod na 

metrický závit ISO - s vrcholovým úhlem 60°(přijatý hned po založení ISO  -

 International Organization for Standardization v roce 1947).  Tento závit známe 

a používáme dodnes.  

V Americe,  přibližně ve stejnou dobu jako v Anglii Withworth, přišel vynálezce 

William Sellers se závitem taktéž v palcích, ale s vrcholovým úhlem 60o. Tento závit se 

používal do začátku 20. století. Poté se začal používat Unifikovaný palcový závit UNC 

(Unified National Coarse) -  hrubý závit, a UNF (Unified National Fine) -  jemný závit. 

Dále se používá UNEF (Unified National Extra Fine) a UNS (Unified National Special), což 

je speciální závit se stálou roztečí.[28][29][30] 

1.7.1 Americká auta v USA 

Amerika tedy používala Sellersův závit, poté UNC a UNF v palcových rozměrech 

až do poloviny 80. let minulého století. V tu dobu začaly americké koncerny udávat 

objem motorů v litrech namísto kubických palců. Všechny upevňovací prvky motoru 

a převodové soustavy byly v metrické normě. U karoserie vozu přechod z palcového 

systému na metrický trval déle než se čekalo. Palcové spojovací prostředky u karoserie 

se používaly dalších 2-6 let pro další generace modelů. Takže v 80. až 90. letech měla 

některá americká auta smíšené metrické součásti poháněcí soustavy a palcové spojovací 

prvky karoserie a podvozku. Kolem roku 1990 začal americký trh plně používat 

metrický systém závitů na celém voze.[31] 

1.7.2 Americká auta v Evropě 

Americká auta prodávaná v Evropě měla stejný závitový systémem jako v USA, 

tedy Unifikovaný.  Evropské pobočky Fordu, Opel od GM či Simca od Chrysleru používaly 
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do 60. – 70. let Unifikovaný systém u karoserie a metrický u poháněcí soustavy.  

Následně všechny automobilky v Evropě, i když spadaly pod americké koncerny, 

používaly metrický systém závitu na celém automobilu.[31] 

1.8 Vynálezy a zajímavosti 

1.8.1 Komfort 

Jako první zavedl Buick v roce 1941 do své příplatkové výbavy odvětrávání 

sedaček, v Evropě se tato vymoženost objevila až v 90. letech, a to jen u velmi drahých 

značek. 

Amerika u svých vozů začala ve velké míře používat klimatizaci, elektrická okna 

a elektrický posun sedadel mnohem dříve než Evropa. 

Vzhledem k velkým vzdálenostem v USA byl do většiny aut montován tempomat, 

který udržoval konstantní rychlost vozu. 

1.8.2 Retractable 

Jako první na světě měl pevnou odnímatelnou střechu vůz Peugeot Esclipse 

v roce 1938. Byla to naprostá rarita, za pár desítek vteřin se pomocí elektriky 

a mechanismu stal ze sedanu kabriolet. Ale nebyl to pořád ten správný retractable. Toto 

slovo v překladu znamená skládací střecha. Ten byl jako první vyroben Fordem v roce 

1957 – model Ford Fairlane. Pevná střecha se skládala do zadní části vozu jako 

u Peugeotu, ale aby se tam vešla, musela se v jedné  ¼  své konstrukce pomocí pantů 

zlomit.  Střechu pohánělo 8 motorů, bylo zapotřebí 11 relátek, 12 spínačů a 200 metrů 

kabelů. S podobnou střechou přišly evropské automobilky až v 90. letech, a to s velkou 

slávou. 

1.8.3 Akce UNRRA 

Zkratka UNRRA (United Nations Relief and Recovery Administration), v překladu 

Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu, byla mezinárodní organizace, která měla 

za úkol pomoci obětem druhé světové války v Evropě. Americká armáda zanechala 

v Evropě téměř veškerou dopravní techniku, zásoby potravin, oblečení či léků. Prostě 

vše, co by mohlo pomoci. Navíc UNRRA dopravila v letech 1945-1947 do Československa 

zboží přibližně za 15 miliard Kč.[32] 
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1.8.4 Trh amerických automobilů v USA a Evropě 

A nyní se posuneme o pár let dál od období, o němž pojednává tato práce. Po roce 

1960 začaly americké automobilky vstupovat na evropský trh. Vozy se však nedovážely 

z Ameriky, nýbrž tyto automobilky postavily zde v Evropě nové továrny, ve kterých se 

vyráběly americké modely. Dovoz vozů z USA byla pouze výjimka. Každá evropská země 

měla své specifické homologace, které výrobci museli a musí i nyní splňovat. Jednotlivé 

modely se v Evropě a Americe lišily. Hlavní rozdíly byly v motorizaci, světlometech, 

náraznících, zrcátkách, odpružení a interiéru, kde byla odlišná výbava a jiné přístroje. 

Shrneme-li to, evropské modely se upravovaly na americký trh a naopak. Američtí 

výrobci upravovali modely na evropský trh tak, aby splňovaly evropské požadavky. 
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2 Renovace podvozku 

Druhá část této práce je věnována celkové renovaci podvozku. Do tohoto tématu 

spadá rám, obě dvě nápravy, pérovaní a k nim patřící tlumiče, a především kompletní 

brzdová soustava. 

Je nutno říci, že tato práce je psána s myšlenkou, že k renovaci chceme použít co 

nejvíce originálních dílů. Velice záleží na rozpočtu renovace.  Pokud bychom chtěli 

kvalitně, ale zároveň co nejlevněji renovovat, mnohdy se vyplatí koupit součástku novou. 

Jestliže máme na renovaci neomezený rozpočet, mnoho věcí se dá opravit, přestože 

náklady budou vyšší než za nový díl. Při naší renovaci počítáme s druhou možností, tudíž 

s neomezeným rozpočtem, a chceme co nejvíce zachovat originalitu automobilu. 

Všechny spojovací materiály, je-li možnost koupit nové, pak tuto možnost 

samozřejmě zvolíme.  Kdybychom však tuto možnost neměli, všechny šroubky a matičky 

bychom nechali v galvanovně pozinkovat. 

2.1 Rám 

Rám je hlavní nosná konstrukce celého auta. K rámu jsou přimontovány ostatní 

části automobilu. Renovace začíná nejdříve sundáním karoserie z rámu. Následně se 

vymontuje poháněcí soustava společně s převodovkou. A dále vše, co je možné 

odmontovat od rámu, se odmontuje, až zůstane holý rám. 
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Když máme samotný rám, zkontrolujeme všechny díry se závity. Všechny tyto 

závity opravíme závitníkem, a pokud jsou v pořádku, našroubujeme do nich odpovídající 

šroub. Ten před tím očistíme a celý závit zkontrolujeme závitovým očkem. Pokud by byl 

šroub stržený či ve špatném stavu, koupíme nový. Jestliže je díra se závitem ve špatném 

stavu, zavaříme ji, vyvrtáme novou díru a za pomoci závitníku prořízneme nový závit.  

Po ucpání všech děr se závity necháme kompletně celý rám pomocí technologie tryskání 

pískem očistit.  

V dalším kroku připevníme očištěný rám na stolici a kompletně ho přeměříme, 

zdali není zkroucený.  Samozřejmě také záleží na tom, jaké auto renovujeme. Nákladní 

auta bývají často více zkroucená než auta osobní. Rámy se většinou rovnají pomocí 

různých přípravků, pák či roztahováků, popřípadě i pomocí hydraulického lisu. Občas je 

třeba rám rozříznout, narovnat a svařit zpět k sobě. 

Po srovnání rámu do původního tvaru se chybějící části, popřípadě části rámu 

napadené korozí, v dostatečné vzdálenosti od okraje koroze odříznou. Na ohýbačce se 

Obrázek 17: Rám Buick 1955 [19] 
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podle nich nebo podle výkresu vyrobí chybějící části rámu, které se poté navaří na 

patřičné místo. 

 Po těchto úpravách se celý rám znovu nechá tryskáním písku ošetřit, tzv. 

opískovat. Pokud chceme ochránit rám proti korozi na dlouhou dobu, necháme ho 

našopovat hliníkem, nebo ho necháme pozinkovat. Tím je rám maximálně ošetřen proti 

korozi a povětrnostním vlivům. Rám se pak nastříká základním nátěrem. Následuje 

vyrovnání drobných nerovností v rámu, které způsobila povrchová koroze. Na to je 

nejlépe zvolit dvousložkový tmel. 

 Pokračujeme finální kontrolou, opět ucpáním všech děr se závity a konečným 

ochranným a finálním nástřikem. 

2.2 Přední náprava 

Nejprve si rozebereme celou přední nápravu na jednotlivé prvky, to znamená 

nápravnice, ramena, těhlice, tlumiče, pružiny, čepy. Máme-li nápravu kompletně 

rozebranou, z ramen vylisujeme stará pouzdra a vyšroubujeme Štauferovy maznice, 

které později nahradíme novými. Samotnou nápravnici a ramena vezmeme a připravíme 

je podobně jako rám na otryskání. 

Vinuté pružiny zkontrolujeme a jsou-li v pořádku, necháme je otryskat a opatříme 

novým nátěrem. V případě, že jsou pružiny prasklé či unavené, máme dvě možnosti - 

pokud to lze, koupíme pružiny nové, pokud však tato možnost není, necháme je 

v pérovně navinout podle těch stávajících.  

Těhlice, které zbavíme ložisek, pečlivě očistíme a opatříme novým nátěrem.  Stará 

původní ložiska nahradíme novými. 

V soustružně si necháme vyrobit nové svislé i vodorovné čepy a bronzová pouzdra, která 

po otryskání a nalakování ramen nalisujeme zpátky na původní místa. Po nalisování 

pouzder vezmeme stavitelný výstružník a pouzdra výstružníkem upravíme na přesný 

průměr čepu s předepsanou tolerancí. 

Tlumiče, pokud se nedají repasovat, zakoupíme nové.  
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Gumové dorazy předních ramen zkontrolujeme, avšak většinou bývají stářím poškozené 

a zpuchřelé. Proto je nahradíme novými, nebo necháme na původní kovové držáky 

navulkanizovat novou gumu.   

Spojovací tyče řízení též vymontujeme a očistíme. Závity na jejich koncích závitovým 

očkem obnovíme. Tyče obrousíme a opatříme novým lakem. Čepy na jejich koncích 

nahradíme novými. 

Stabilizátor povrchově očistíme, nalakujeme. Gumová pouzdra, ve kterých je uložen, 

vyměníme za nová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA (Obr. 18):  

Grommet – gumová průchodka Centering Flange – středící příruba pružiny 

Bracket – držák Shock absorber - tlumič 

Spacer – podložka Spring - pružina 

Bolt – šroub Spring seat – lůžko pružiny 

Pal-nut – pojistná matka Mounting stem – montážní čep tlumiče 

Nut - matice Upper mounting bracket – horní držák tlumiče 

Retainer – horní uložení tlumiče Mounting eye – montážní oko tlumiče 

Spring insulator – gumová podložka pod 

pružinu 

 

Obrázek 18: Část přední nápravy v řezu Buick 1955 [19] 
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2.3 Zadní náprava 

Zadní nápravu odmontujeme od rámu a kompletně rozebereme, to znamená, 

vyjmeme rozvodovku (diferenciál) a pravou i levou hnací hřídel (poloosy).  

U rozvodovky zkontrolujeme ozubení všech kol. Vyměníme všechna ložiska 

v rozvodovce a na obou koncích nápravy včetně gufer. Podle příslušných tabulek a za 

pomocí měrek zkontrolujeme toleranci - vůli mezi zuby rozvodovky. V případě, že je vůle 

mezi zuby velká, podložkami ji vymezíme na předepsaný rozměr. 

 Tělo zadní nápravy očistíme, zkontrolujeme a opatříme novým nátěrem, stejně 

tak víko rozvodovky. Pod víko rozvodovky vyrobíme nové těsnění a poté celou zadní 

nápravu opět sestavíme dohromady. Tímto je zadní náprava kompletně zrenovovaná 

a připravená k montáži zpět na rámu. Když je náprava namontována, nalijeme do ní 

předepsané množství doporučeného oleje. 

 

LEGENDA (Obr. 19):  

Support upper arm – horní rameno Frame cross member – příčný nosník rámu 

Stabilizer shaft – stabilizační tyč Steerin knuckle – kloub řízení 

Link – stabilizační spojka Spring - pružina 

Shock absorber - tlumič Knuckle support – pomocný kloub řízení 

Lower kontrol arm – spodní rameno  

Obrázek 19: Přední náprava Buick 1955 [19] 
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2.4 Zadní pákové tlumiče 

Tlumiče rozebereme a zkontrolujeme jednotlivé díly.  V případě, že je pracovní 

plocha tlumičů rezavá či porézní, stavitelným výstružníkem tuto plochu začistíme nebo 

jemným brusným papírem zalapujeme. Pokud byla tato plocha jen jemně znečištěná, 

ponecháme původní pístky. Pokud však byla pracovní plocha výrazněji znečištěna, tedy 

po soustružení by byl průměr válce zvětšen, jsme nuceni vyrobit nové větší pístky podle 

nového průměru. Celé tělo tlumiče, včetně ramene přepákování, očistíme a opatříme 

novým nátěrem. Pod víčka tlumičů vyrobíme nová těsnění a následně je zkompletujeme.  

Tímto jsou tlumiče připraveny na montáž k brzdovému štítu. Stabilizační tyčky buď 

koupíme nové, pokud však tuto možnost mít nebudeme, necháme gumové části znovu 

navulkanizovat.  

LEGENDA (Obr. 20): 

Spring – pružina 

Radius rod – panhardská tyč 

Shock absorber - tlumič 

Obrázek 20: Zadní náprava [19] 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Spojovací hřídel 

Spojovací hřídel, který je mezi převodovkou a rozvodovkou vymontujeme, 

zkontrolujeme, popřípadě necháme vyvážit.  Zajímavostí u Buicku z roku 1955 je, 

LEGENDA (Obr.21):  

Filler plug – plnící zátka  Orifice assembly – průtoková sestava 

Button – docedací plocha Cover - víko 

Piston – píst  Gasket - těsnění 

Intake valve – sací ventil Arm - rameno 

Rebound cylinder – válec odskoku Body – tělo tlumiče 

Gasket - těsnění Spring – pružina 

Compression valve – kompresní ventil Compresion cylinder – kompresní válec 

Static valve – statický ventil Rebound valve assembly – sestava ventilu 

odskoku 

Static spring – statická pružinka Gasket - těsnění 

Blow off spring – dofuková pružina  

Obrázek 21: Pákové tlumiče [19] 
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že spojovací hřídel je po celé své délce uschován v krytu. Tento kryt je spojen gumovou 

(původně koženou) manžetou s převodovkou, takže olejová náplň převodovky je 

společná s náplní v krytu spojovacího hřídele, a tudíž je celý hřídel v olejové lázni. Kříž 

spojovací hřídele je součástí převodovky, nikoliv však spojovacího hřídele. Kryt 

spojovacího hřídele očistíme a opatříme nátěrem. 

2.6 Nádrž 

Nádrž je další část na podvozku, kterou je nutno zrenovovat. Většina veteránů 

jezdí na benzín a to znamená, že nádrž se dá sice zavařit, ale je to velmi obtížné.  

Jako první krok provedeme kontrolu stavu nádrže pomocí technického 

inspekčního endoskopu. 

 Nádrž pomocí tryskání z vnější strany očistíme a provedeme tlakovou zkoušku.  

Tím zjistíme, jestli není v některých místech děravá. Pokud nádrž netěsní, najdeme 

poškozená místa, zacínujeme je a poté naneseme základní barvu.  

 Dále musíme očistit a ošetřit vnitřní prostor nádrže. Nasypeme do nádrže 

rozdrcené kalené sklo a vložíme nádrž se sklem do tzv. vymílacího stroje. Zde se nádrž 

točí a sklo uvnitř čistí vnitřní povrch. Po skončení vymílání opět provedeme kontrolu 

pomocí endoskopu. V případě, že zde zůstal stále malý povlak koroze, nalijeme dovnitř 

zředěnou kyselinu fosforečnou, která korozi odstraní a zároveň vytvoří antikorozní 

povlak. Lze požít i kyselinu citronovou. Následuje kontrola endoskopem. 

 Vymyjeme nádrž vodou a necháme ji vysušit. Pro dokonalé vyčištění a vysušení 

nalijeme dovnitř technický líh, který na sebe naváže zbytky vody. A opět vysušíme. 

 Vnitřní část nádrže je nyní připravena na základní dvousložkovou barvu, která je 

odolná vůči benzínu. Nalijeme a necháme opět dokonale rozlít ve vymílacím stroji. 

Po týdnu odvětrání a úplného zaschnutí barvy nalijeme vrchní dvousložkovou barvu 

a necháme ji opět ve vymílacím stroji dokonale rozlít.  

 Další krok je závěrečná kontrola endoskopem, zda i vrchní nátěr dobře zaschl a je 

správně rozlitý. Můžeme udělat i tlakovou zkoušku. Celou nádrž necháme zvenku 

nalakovat, nejlépe v práškové lakovně. Po zaschnutí vnitřního i vnějšího nátěru je nádrž 

kompletně zrenovována a připravena ke zpětné montáži na rám.[33]  
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3 Praktická část – renovace brzdové soustavy 

Tato část bakalářské práce je věnována mé vlastní renovaci celé brzdové soustavy 

na mém voze Buick Special z roku 1955.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Brzdová soustava 

3.1.1 Hlavní brzdový válec 

Hlavní brzdový válec kompletně rozebereme. Necháme hlavní odlitek očistit 

pomocí tryskání, ale ještě před tím musíme zakrýt všechny otvory, aby nedošlo 

k poškození vnitřních ploch. V mém případě brzdový válec nebyl uvnitř napaden korozí.  

Pokud by uvnitř válce byly jakékoliv nerovnosti, musíme vyfrézovat do válce o něco 

větší díru a nalisovat vložku o původním průměru, kterou nám zhotoví soustružník. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: Buick Special 1955 
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Horní zátka, kterou se doplňuje brzdová kapalina, byla v pořádku. Pokud by tomu 

tak nebylo, musíme ji také opravit. Buďto na soustruhu vysoustružit, či koupit novou. 

Na konci brzdového válce je zátka s dírou, kudy proudí kapalina dále do brzdové 

soustavy. Zde byl částečně poškozený závit. Bylo nutno závit obnovit pomocí závitového 

očka. 

Vnitřní píst včetně všech gumiček jsem pořídil z USA v kompletní sadě na 

renovaci. Náklady na výrobu všech těchto věcí by byly mnohonásobně větší, proto 

dávám přednost nákupu nových dílů, samozřejmě pokud je to možné a pokud se ještě 

vyrábí. 

3.1.2 Brzdový buben 

Brzdový buben byl přišroubovaný pěti šrouby.  Po jeho sejmutí jsem zjistil, že 

příčinou drhnutí brzdových čelistí je nerovný a zkorodovaný vnitřní povrch bubnu. 

LEGENDA (Obr. 23):  

Filler cap nut – matice plnící zátky Push rod – táhlo brzdového pedálu 

Gasket – těsnění Primary cup – primární těsnění 

Cylinder body – tělo válce Secondary cup – sekundární těsnění 

Boot – ochranná manžeta Piston - píst 

Lock ring – pojistný kroužek Spring & retainer – pružina a zajištění 

Stop plate – doraz Check valve - ventil 

Obrázek 23: Rozebraný brzdový válec [19] 
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Bubny jsem odnesl do strojní dílny, kde mi je na soustruhu protočili o 0,4 milimetru. 

Od výrobce je povoleno odebrat materiál až o 1,524 milimetrů. 

3.1.3 Brzdové trubky 

Brzdové trubky byly na autě ještě originální z roku 1955, bylo tedy nutné 

je kompletně nahradit. Trubky vedou pod autem, kde jsou připevněny na rám auta a jsou 

tedy náchylné na povětrnostní podmínky a počasí. Často se tedy používaly trubky 

měděné, protože měď nekoroduje. Měď je také měkký materiál a dobře se tvaruje.  

Bohužel dnes se již měděné trubky nesmí používat, zvolil jsem proto slitinu oceli, zinku 

a mědi. Brzdové trubky jsou k ostatním částem brzdné soustavy připevněny 

převlečnými maticemi (šroubení).  Trubka je na konci zakončena specifickým tvarem, 

a to buď do kužele, nebo do kapky. Podle typu převlečných matic se musí konce 

brzdových trubek patřičně vytvarovat, aby dokonale těsnily. 

3.1.4 Šroubení 

Šroubení jsem měl při mé renovaci buď se strženými závity, či poničeným 

šestihranem. Musel jsem tedy na matku navařit ocelovou tyčku, abych ji mohl vůbec 

povolit. Šroubení, která šla povolit očkovým klíčem, který je pro tento účel proříznutý, 

měla stržené závity, či byla jinak poškozená stářím a opotřebením. Proto jsem zvolil 

variantu zakoupit novou sadu šroubení z USA. 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Brzdové hadičky 

Brzdové hadičky jsou po jedné u předních kol a jedna u zadní nápravy, kde se 

rozděluje na dvě trubičky, které vedou ke každému kolu zvlášť. Hadičky jsem měl při mé 

renovaci zpuchřelé, koupil jsem tedy nové.  

Obrázek 24: Zakončení trubiček s převlečnými 
maticemi [18] 
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3.1.6 Brzdové válečky 

Brzdový váleček najdeme u každého kola. Zpravidla jsou na přední nápravě větší 

než na zadní, a to kvůli účinnosti.   Dva z těchto válečků byly uvnitř velmi zkorodované, 

a jelikož jsem volil nejlevnější cestu renovace, koupil jsem nové z USA. Pokud jsou 

válečky ve špatném stavu a nelze koupit nové, postupujeme s opravou jako u hlavního 

brzdového válce. Druhé dva brzdové válečky byly v lepším stavu, tudíž jsem je očistil, 

uvnitř jsem váleček přebrousil brusným papírem s drsností 2 000 a nakonec s drsností 5 

000 do naprosto hladkého povrchu, tzv. zalapováním. A pořídil jsem vnitřní sadu na 

renovaci s novou pružinkou a těsnícími kroužky.  

3.1.7 Odvzdušňovací šrouby 

Pokud pořizujeme nové brzdové válečky, jsou jejich součástí i odvzdušňovací 

šrouby. Pokud brzdové válečky renovujeme, použijeme buď staré odvzdušňovací 

šrouby, když jsou v pořádku, nebo zakoupíme nové, popřípadě je můžeme nechat 

vyrobit. 

3.1.8 Brzdové čelisti 

Brzdové čelisti plní jednu z nejdůležitějších činností při brzdění. Při sešlápnutí 

brzdového pedálu se kapalina pomocí trubiček natlakuje z hlavního brzdového válce do 

jednotlivých brzdových válečků na každém kole a ty rozvírají čelisti, které díky svému 

obložení a tření o brzdový buben brzdí automobil. Brzdové čelisti se dělí na dva typy, 

kdy třecí materiál je buď přinýtovaný, nebo nalepený. Třecí materiály se dále rozdělují 

na základní 4 typy.  

První je „Semi metalic“, ten je z 30 až 60 procent metalický. Tvoří ho směs 

nasekané mědi, železného prachu a ocelové vlny smíchané s modifikátory tření. Brzdové 

čelisti s touto směsí mají výbornou životnost a tepelnou vodivost. Bohužel více 

opotřebovávají brzdové bubny a mohou být hlučné. Jejich účinnost je také snížená 

při nízkých teplotách.  

Druhý typ materiálu je „Non-Asbestos“, známé jako „NAO“ nebo také „organic“. 

Materiál těchto brzdových čelistí je vyroben z vláken organických látek, jako je uhlík, 

guma, sklo, kevlar a různá plnidla. Vyznačují se vysokou tepelnou odolností, jsou měkčí 

než ostatní typy a jsou méně hlučné. Bohužel se ale rychleji opotřebovávají a hodně 

práší.  
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Třetí typ je „Low-metallicnao“, vyrobený podobně jako NAO, z organických látek, 

ale s příměsí 10 až 30 procent mědi nebo ocelové vaty pro zvýšení tepelné vodivosti. 

V důsledku přidání kovového materiálu jsou hlučnější než NAO.  

Jako poslední materiál, který se především používá u závodních aut, je „Ceramic“. 

Třecí materiál je tvořen směsí keramických vláken a plnidel. Keramické brzdové 

destičky jsou většinou nejdražší, ale jejich provoz je tichý, čistý a mají výborný brzdný 

účinek.  

V mém případě renovace byly čelisti přinýtované a jen málo opotřebované, proto 

jsem je pouze důkladně prohlédl, očistil a ponechal. Pokud bych čelisti renovoval, zvolil 

bych nalepení třecího materiálu, jelikož to vyjde levněji.  Materiál bych zvolil „Non-

asbestos“ z toho důvodu, že renovovaný vůz má automatickou převodovku, tudíž se 

brzdy využívají více než u vozidel s převodovkou manuální. Je dobré každou sezónu, než 

auto po zimě vyjede z garáže, zkontrolovat obložení čelistí, poněvadž náběžná čelist se 

opotřebovává 3krát více oproti úběžné čelisti. [18] 

3.1.9 Rozpěrné zařízení 

 Zařízení na seřizování brzd je u starých aut většinou mechanické, umožňuje nám 

nastavit vzdálenost čelistí od brzdového bubnu. Je to potřeba udělat pokaždé, zvětší-li se 

příliš chod brzdového pedálu. U novějších aut najdeme tzv. samostav, což je stejné 

zařízení, avšak seřizování probíhá automaticky. Zařízení se nemusí mechanicky 

nastavovat a při zvětšení vzdálenosti mezi bubnem a čelistí se sám o kousek roztáhne 

a nastaví čelisti do správné polohy vůči bubnu. 

Při renovaci jsem měl tyto rozpěrné šrouby v pořádku, nebylo tedy nutno 

kupovat nové, pouze jsem je očistil a řádně promazal. 

3.1.10 Pružiny 

Pružiny stahují čelisti do původní polohy zpět od bubnu po povolení tlaku na 

brzdový pedál. Téměř vždy jsou pružiny v pořádku, pokud tomu tak není, musíme koupit 

nové. Já ponechal originální, které byly téměř jako nové a neunavené. 

3.1.11 Brzdové štíty 

Téměř všechny části brzdového systému se připevňují na brzdový štít. Ten 

je připevněn 4 šrouby k nápravě. V mém případě renovace byly všechny 4 štíty 
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v dobrém stavu, tudíž jsem je jen očistil a místa, kde se pružiny a brzdové čelisti třou 

o štít, jsem natřel grafitovou vazelínou pro zmenšení tření. 
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4 Závěr  

Tato bakalářské práce pojednává o rozdílech automobilů vyrobených v Americe 

a Evropě v období od roku 1945 až do 60. let 20. století. Taktéž se důkladně věnuje 

renovaci podvozku u vozu Buick Special 1955. 

Cílem první části bylo přiblížit vývoj automobilismu v Americe a v Evropě.  

Zatímco Amerika měla 3 obrovské koncerny, které prakticky určovaly vývoj aut a jejich 

umístění na trhu, na druhém břehu Atlantiku bylo hned několik desítek automobilek. 

Může se zdát, že Amerika byla vývojově zastaralá, ale díky své velikosti a rozloze se 

držela všeho, co bylo vyzkoušené, a co fungovalo. Každá menší změna znamenala v tak 

velkém měřítku jako je Amerika velké finanční náklady, jak pro servisy a dílny, tak i pro 

samotný koncern. Velké množství shodných a snadno zaměnitelných dílů a součástí po 

mnoho let a u mnoha modelů vedlo ke značné jednoduchosti a v neposlední řadě 

i k tomu, že většina oprav se dala provést prakticky v každém servisu nebo vesnické 

dílně.  Naproti tomu v Evropě měla každá automobilka vše své. Většinou mezi sebou 

firmy nespolupracovaly, a tak se nedal nahradit poničený díl jedné značky dílem od 

značky jiné. To vedlo k drahým a zdlouhavým opravám. 

Práce dále poukazuje na rozdíly ve využívání odlišných měrných soustav 

v minulosti oproti dnešní době.  V Evropě při výrobě amerických vozů se nejprve 

používala metrická soustava u výroby karoserie, zatímco u výroby motoru a převodovky 

byla použita palcová soustava. U amerických vozů vyráběných v dnešní době v Evropě 

už je použita pouze metrická soustava a je tomu i tak v Americe, kde všechny 

automobilky přecházejí taktéž na metrický systém. 

Při mé renovaci brzdové soustavy jsem zrenovoval hlavní brzdový válec a dva 

brzdové válečky, dva jsem koupil nové. Veškeré převlečné matice jsem pořídil nové, 

taktéž všechny odvzdušňovací šrouby. U nich je důležité, aby zde byl zachovalý šestihran 

pro dobré utažení či povolení. Brzdové trubky jsem podle starých vyrobil nové a hadičky 

jsem zakoupil. Čelisti, rozpěrné zařízení a pružiny byly v dobrém stavu, tudíž jsem se 

rozhodl je pouze řádně očistit, zkontrolovat a namontovat zpět. U brzdových bubnů jsem 

vnitřní průměr nechal zvětšit obrobením na soustruhu o 0,4 mm, aby byla 

minimalizována úchylka obvodového házení a brzdný účinek byl co nejlepší. 
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Renovace brzdové soustavy se úspěšně povedla, avšak při renovaci dalšího vozu 

bych se nesnažil zachovat naprostou originalitu, naopak, pokud to půjde, použil bych 

všechny části brzdové soustavy nové. Brzdová soustava je jedna z nejdůležitějších částí 

automobilu, proto je potřeba jí věnovat velkou pozornost. A to i z důvodu, že auto bude 

používáno v dnešním velkém provozu. Proto je kladen zvláštní důraz na kvalitní 

spolehlivé brzdy. 
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